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Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

В ГРАД ВАРНА” 

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

  Уведомяваме Ви, че стартират СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ по проект 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ВАРНА”. Изпълнението 

на дейностите започва с откриването на строителна площадка в началото на м.април 2021 г. 

  Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

  Бенефициент на проекта е Община Варна.  

Общата стойност на проекта е 3 311 011,19 лева:  

БФП - 2 772 332,39 лева, от които Европейско финансиране - 2 356 482,53 лева и Национални 

фондове - 415 849,86 лева;  

собствен принос на бенефициента - 538 678,80 лева.  

  Срокът за изпълнение на проекта е: 10.10.2019 г. - 10.04.2022 г. 

 

Главната цел на проекта: Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за лицата, 

ползващи социални услуги, включително роми на територията на община Варна. 

 

Очаквани резултати: Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги за 

потребителите и персонала; предлагане на по-ефективни услуги в общността и последващо 

намаляване на съществуващите форми на социално изключване; възможност за прилагане на 

съвременни подходи в работата с целевите групи за защита, социална сигурност, задоволяване 

на техните потребности, консултиране и информиране чрез: 

1. Повишаване качеството на социалната услуга „Кризисен център за деца в риск“; 

2. Подобряване на материалната база и създаване на защитена и подкрепяща среда за деца в риск; 

3. Осигуряване на подслон на бездомни и социално слаби лица и повишаване на качеството им 

на живот чрез подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

 


