
 
                                                                                                             

 
„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ВАРНА-ПРОЗРАЧЕН, КОМПЕТЕНТЕН, 

ДИНАМИЧЕН И ИНТЕРАКТИВЕН ПАРТНЬОР НА БИЗНЕСА”  

 

Обща цел на проекта: 

 Повишаване капацитета за създаване и управление на публично-частни партньорства в 
интерес на гражданите на община Варна. 

Специфични цели 

• Повишаване на административния капацитет за прилагане на различни форми на 
публично-частно партньорство (ПЧП) чрез специализирани обучения и анализ на добри 
практики за прилагане на  ПЧП в администрацията на побратимените общини Хамбург 
и Генуа;  

• Идентифициране на възможностите за партньорства с бизнеса и неправителствения 
сектор;  

• Създаване на прозрачни правила и процедури за реализация на потенциалните ПЧП. 

 Основни дейности по проекта: 

• Анализ на досегашната практика при осъществяване и управление на ПЧП от община 
Варна; 

• Анализ на добри практики за прилагане на ПЧП в администрацията на побратимените 
общини Хамбург и Генуа; 

• Идентифициране на потенциалните възможности за ПЧП в община Варна; 
• Разработване на вътрешни правила и процедури за реализация на ПЧП; 
• Провеждане на специализирани обучения на служителите от общинска администрация 

и бюджетните структурни звена към нея; 
• Създаване на специализирана рубрика за ПЧП в съществуващата интернет страница на 

община Варна; 
• Публичност и информираност по проекта; 
• Одит на проекта. 

Описание на целевата група 

• Служителите на дирекция “Финансово-счетоводна дейност” и на 87 бюджетни 
структурни звена към нея: районни администрации, кметства, общински предприятия и 
др.; 

• Представители на бизнеса на територията на общината. 

Постигнати резултати 

В рамките на проекта са разработени: 
• Доклад за оценка на досегашната практика при реализиране на ПЧП от Община Варна; 
• Доклад идентифициращ добри практики и иновативни подходи на администрациите от 
побратимените общини; 
• “Карта” на обектите (общинска собственост), дейностите и услугите предоставяни от 
общинската администрация, които са подходящи за реализиране на ПЧП; 
• Вътрешни правила, процедури и функционални задължения на общинската 
администрация за създаване и управление на ПЧП; 
• Обучени 150 служителя от общинската администрация и бюджетните структурни звена 
към нея; 
• Създадена специализирана рубрика за ПЧП на интернет страницата на Община Варна. 

 



 

Продължителност на проекта - 12 месеца. 

Статус на проекта – Изпълнението на дейностите е приключило. 

Бюджет на проекта: 584 838 лева (100% безвъзмездна финансова помощ). 

 


