ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 ГОДИНА
(приета с Решение №1124-9 от Протокол №23/18.09.2013 г. на Общински съвет-Варна)

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА
БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ

235 655 542 лв.

43 485 952.27 лв.

Приоритет 1.1. Стимулиране на предприемачеството на основата на икономика на знанието

50 678 979 лв.

448 169.84 лв.

Специфична цел 1.1. Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на МСП

44 206 000 лв.

0.00 лв.

П 1.1

Защита на интелектуалната и индустриална собственост на
предприятията

ОПИК, частен
сектор

2

П 1.2

Подкрепа за въвеждане в предприятията на интегрирани системи за
управление на бизнеса (ЕRP) и системи за автоматизирано проектиране,
инженерна дейност и производство (CAD/CAM/CAE)

ОПИК, частен
сектор

частен сектор

2014-2020

3

П 1.3

Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия

ОПИК, частен
сектор

частен сектор

2014-2020

4

П 1.4

Подкрепа за покриване на изискванията за сертифициране на качеството
ОПИК, частен
и получаване на международно признати сертификати чрез ваучери за
сектор
сертификация

частен сектор

2014-2020

- Няма подадена информация.

5

П 1.5

Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и интернационализация

ОПИК, частен
сектор

частен сектор

2014-2020

- Няма подадена информация.

ОПИК, частен
сектор

частен сектор

2014-2020

През 2019 г. се изпълняват 12 проекта от частния сектор, свързани с въвеждане на нови
машини, модернизация на съществуващите производствени мощности и въвеждане на
- нови технологии.
Източник на информация - ИСУН 2020. Към момента, разходите за изпълнение на
проектите през 2019 г. не могат да бъдат определени.

ОБж

Община Варна

2014-2015

- Няма подадена информация.

частен сектор

2015-2018

- Няма отчетено изпълнение

1

6

П 1.6

Технологична модернизация на предприятията

7

П 1.7

Подкрепа за създаване на фонд за стартиращ и рисков капитал

П 1.8

Изграждане на фотоволтаична централа за добив на слънчева енергия за
нуждите на технологичната бизнес зона -ЗВ III

8

ОПИК

частен сектор

х

2014-2020

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на приоритетните сектори на община Варна и изграждане и развитие на
клъстери
9

П 1.9

Провеждане на ежегоден Черноморски туристически форум

10

П 1.10

Реализиране на проекти за подкрепа развитието на клъстерите

Приложение № 1

6 472 979.00 лв.

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"
ВТК

2014-2020

ОПИК, частен
сектор

частен сектор

2014-2020

1

- Няма подадена информация.
През 2019 г. са изпълнявани 8 проекта от частния сектор за въвеждане на интегрирани
системи за управление на бизнеса и системи за автоматизирано производство в
- предприятията.
Източник на информация - ИСУН 2020. Към момента, разходите за изпълнение на
проектите през 2019 г. не могат да бъдат определени.
През 2019 г. се реализира проект "Проектиране, производство и продажба на
електрически велосипеди и други електрически превозни средства със спомагателен
- двигател в "e-Моушън Лайф" ЕООД" по ОПИК.
Източник на информация - ИСУН 2020. Към момента, разходите за изпълнение на проекта
през 2019 г. не могат да бъдат определени.

448 169.84 лв.
Реализирано е 12-то издание на Форума. Община Варна е участвала като изложител и
20 000.00 лв. представи цялото многообразие от туристически продукти на дестинацията. Издаден е
сборник.
- Няма отчетено изпълнение

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

П 1.11

Реклама и маркетинг на туристическия продукт на Община Варна,
участие на туристически борси и изложения в страната и чужбина

12

13

11

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"

П 1.12

Проучванния, анализи и прогнози за развитието на туризма в Община
Варна

ЕФ, ОБж

Дирекция
"Туризъм"; ВТК

2014-2020

П 1.13

Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги,
производство и методи на разпространение, въвеждане на приложения за
електронна търговия в предприятията и др.

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014-2017

2014-2020

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
Община Варна участва в междунар. туристически изложения (23) във Виена, Щутгарт,
Истанбул, Мадрид, Кишинев, Тел Авив, Прага, Букуреш, Берлин, Москва, Киев, Минск,
108 214.85 лв. Екатеринбург, Баку, Дубай, Франкфурт, Париж, Варшава и Лондон. Реализирани са
участия в националните туристически изложения в София, Велико Търново, Русе и
Смолян.
Подобрена е рекламата и промоцията на немския пазар - поддържане на тесен контакт с
водещи туроператори. Информация от Туристически информационен център са потърсили
19 533.86 лв. над 32 900 туристи от над 80 националности. Посещенията на сайта www.visit.varna.bg
достигат 100 хил. посетители месечно през лятото. През летния сезон сайтът е зареждан от
между 3000 и 3500 нови посетители средно на ден.

-

През 2019 г. се изпълняват 5 проекта от частния сектор, свързани с въвеждането на ИКТбазирано производство/услуги.
Източник на информация - ИСУН 2020. Към момента, разходите за изпълнение на
проектите през 2019 г. не могат да бъдат определени.

14

П 1.14

Взаимодействие и членство на Общината в туристически сдружения и в
съответната организация за управление на туристическия продукт

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2016

Осъществени са консултативни и обществени съвети по туризъм за постигане на
прозрачност в дейностите, които извършва общината като институция. Провеждани са
заседания на междуведомствена комисия за нормално и безопасно протичане на
6 607.37 лв.
туристическия сезон. Организирани и провеждани са срещи между ръководството на
Община Варна и представители на туристическия бранш на местно ниво, както и с
представители на водещи туроператори на наша територия.

15

П 1.15

Изработка и поддръжка на рекламно-информационен щанд на община
Варна на туристически изложения в страната

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

5 383.60 лв.

16

П 1.16

Насърчаване на културни и творчески индустрии

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014-2016

- Няма подадена информация.

ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение

ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

Няма отчетено изпълнение

ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение.

Изработване на печатни и електронни рекламни материали и карти на
Варна и на България за разпространение на изложения в страната и
чужбина
Изработване на карти на Варна и на туристически гид- Welcome to Vаrnа
като официален туристически справочник на гр. Варна

На изложението в София - "Ваканция и Спа" и във Велико Търново, Община Варна
участва със самостоятелен тематичен щанд.

17

П 1.17

18

П 1.18

19

П 1.19

Издаване на периодично три месечно списание "Туризъм и култура"

20

П 1.20

Проект "Регионален туристически продукт "Различното преживяване качество, полза и стойност"

ДБж, ОБж

Екип за управление
на проекта

2014-2015

- Проектът е приключен.

21

П 1.21

Разработване на Програма за устойчиво развитие на туризма на
територията на Община Варна 2014 - 2020

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014/2018

Програмата е разработена от Сдружение "Туризъм и култура на българския североизток",
- с активното участие на Община Варна. В дейността си Община Варна се ръководи от
Програмата, която е приета от Общински съвет през м.август 2015 г.

П 1.22

Проектиране и изработване на софтуерна програма за категоризация на
туристическите обекти на територията на Община Варна

22

23

П 1.23

Приложение № 1

Нови туристически продукти, проучване и анализи, нови борси и
маршрути

ЕФ, ОБж

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014

Дирекция
"Туризъм"; ВТК

2014-2020

2

Внедрена е софтуерна програма, която функционира с три модула. Ползва се от дирекция
"Туризъм" и дирекция "Местни данъци". В процес на разработка е модул "Електронно
6 120.00 лв. досие". Подаването на справка-декларация по Закона за туризма е по електронен път и
процесът е автоматизиран. Оптимизиран е процеса по категоризиране на туристически
обекти. Системата се актуализира редовно съобразно нормативните изисквания.
В изпълнение на дейността е проведена "Нощ на музеите" под мотото "Варна-Европейски
град на спорта"; разработен е туристически маршрут с основни европейски
забележителности; функционира нов туристически информационен център в к.к. "Св. Св.
183 460.59 лв. Константин и Елена"; участие в международен B2B форум, развитие на специализиран
MICE туризъм. Включени са три обекта от Бълг. туристически съюз за разширяване
представянето на дестинация Варна в нац. движение "Опознай България -100 Национални
туристически обекта"; участие в XI среща по туризъм Пловдив и др.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

24

П 1.24

Членство на Община Варна в туристически сдружения и в организацията
за управление на туристическия район

ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

25

П 1.25

Издръжка на Общински туристически информационен център

ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

26

П 1.26

Изработване на категорийна символика във връзка с определянето на
категория на хотели, други средства за настаняване и заведения за
хранене и развлечения

ЕФ, ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
Община Варна е член на Световната федерация на туристическите градове (WTCF).
3 459.50 лв. Проведено е учредително събрание на организацията за управление на туристическия
район.
86 106.39 лв.

През центъра на "Козирката" за 2019 г. информация са потърсили над 32 900 туриста от
над 80 националности. Поддържа се туристическия сайт VISIT.Varna.bg.

По договора за изработване на категорийна символика, във връзка с определянето на
9 283.68 лв. категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения през 2019 година
са издадени общо 638 броя удостоверения за определена категория.

Приоритет 1.2. Подобряване на качеството на образованието

160 413 007.00 лв.

41 743 934.43 лв.

Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на
системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда

153 271 007.00 лв.

18 042 673.43 лв.

27

П 1.27

Разширение базата на ОДЗ № 10 “Приказка” с нов корпус за 4 градински
групи

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

-

Изготвен е инвестиционен проект с финансиране по проект "В подкрепа на Варна за
програмен период 2007-2014 г.".

28

П 1.28

Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн (за 150 места)

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

-

Изготвен е инвестиционен проект с финансиране по проект "В подкрепа на Варна за
програмен период 2014-2020 г.".

29

П 1.29

Разширение базата на ОДЗ № 12 “Първи юни” с нов корпус за 2
градински групи и басейн

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

30

П 1.30

Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ - 1. № на имот 10135.2557.331 адрес:
бул. "Цар Освободител" 100 (площ 4500 кв.м.) , р-н "Приморски"; 2. № на
имот 10135.2559.216 адрес: ул. "д-р Анастасия Головина" , р-н
Приморски (площ 3500); 3. "Дом Гаврош" - надстрояване на детска
градина на ул. "Войнишка" 3А

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2019-2020

-

31

П 1.31

Ремонт, газификация и оборудване на ОДЗ №12

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2015-2017

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

32

П 1.32

Изграждане на басейн и ремонт на вътрешния двор на ЦДГ №18
„Морски свят“

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2016-2018

- Няма извършена дейност.

33

П 1.33

Разширение на ЦДГ № 39 "Звънче" + яслена група на ул."Блян" - мерки
за ЕЕ, благоустрояване на двора и изграждане на достъпна ахитектурна
среда (рампа и платформа за достъп на детски и инвалидни колички)

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2015-2017

- Няма извършена дейност.

34

П 1.34

Ремонт, мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка”

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2016-2018

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

35

П 1.35

Разширение базата на ЦДГ № 44 “Крилатко” с нов корпус за 6 градински
групи, физкултурен салон и басейн

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

-

36

П 1.36

Основен ремонт на филиала на ЦДГ № 38 "Ян Бибиян"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2017-2019

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

37

П 1.37

Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во ОУ

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
10 244 594.07 лв. изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Отчетените разходи са за всички обекти включени в проекта.

38

П 1.38

Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

Приложение № 1

3

Детската градина на ул. "Д-р А.Головина" е изградена през 2014 г. През 2018 г. е отчетен
проект за основен ремонт на Дом "Другарче"

Не са реализирани СМР дейности след изготвянето на инвестиционен проект в рамките на
проект "В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г.".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на Логопедична
детска градина № 20 и прилагане на мерки за ЕЕ

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2015-2017

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2017-2019

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2017-2019

Ремонт, реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност, създаване на многофункционален училищен
двор в СОУ "Гео Милев"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2017-2018

П 1.43

Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ”Димчо Дебелянов"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

44

П 1.44

Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

45

П 1.45

Обследване за енергийна ефективност, прилагане на ЕЕ мероприятия и
обзавеждане на основна сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”

Дирекция ОМД

2017-2018

46

П 1.46

Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

47

П 1.47

Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на
СОУ ”Св. Климент Охридски”

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2015

323 686.00 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности по проекта. Отчетените разходи са за основен
ремонт на спортни площадки на открито в обекта.

48

П 1.48

Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2016-2018

319 744.95 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за основен ремонт на спортни площадки на открито в обекта.

49

П 1.49

Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2014-2016

Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

50

П 1.50

Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане на
мерки за енергийна ефективност в сградата

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

39

П 1.39

40

П 1.40

41

П 1.41

42

П 1.42

43

Ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане на II СОУ „Неофит
Бозвели”
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една
сграда)

ЕФ, ОБж

- Няма отчетено изпълнение.
През 2019 г. не са изпълнени дейности по проекта. Отчетените разходи са за основен
ремонт на спортни площадки на открито в обекта
Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
- изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

322 008.00 лв.

9 192.00 лв.

321 201.00 лв.

През 2019 г. не са изпълнение дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за проектиране за основен ремонт на спортни площадки.

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за основен ремонт на спортни площадки на открито в обекта.
Обектът е реализиран с финансиране по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за
изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на образователната
инфраструктура". Разходите за обекта са отчетени в П.1.37

51

П 1.51

Ремонт и саниране сградата на ОУ "Антон Страшимиров" и ПГИ "Д-р
Иван Богоров" и подмяна на настилките в двора

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0031 "Подобряване и
модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по
775 651.08 лв.
икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна". Разходите, извършени в рамките на проекта за
двата обекта през 2019 г. са в размер на 678 972.08 лв. Допълнително е извършено
асфалтиране на двора извън мерките по проекта.

52

П 1.52

Ремонт на сградата и вътрешния двор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

321 964.14 лв.

През 2019 г. са отчетени разходи за основен ремонт на спортни площадки на открито в
обекта.

53

П 1.53

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Стоян Михайловски”

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

321 870.09 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за основен ремонт на спортни площадки на открито в обекта.

54

П 1.54

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

55

П 1.55

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

Приложение № 1

Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Георги Раковски" и ГПЧЕ "Йоан Екзарх" –
Варна (намират се в една сграда)
Ремонт и мерки за ЕЕ и ремонт на ХГ „Константин Преславки” и
газификация

4

- Няма отчетено изпълнение.
27 643.00 лв. През отчетната година е изпълнен ремонт на покрив над актовата зала.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
През отчетната година са въведени мерки за енергийна ефективност на фасади на филиал
1 и 2. Извършен основен ремонт на спортни площадки на открито.

56

П 1.56

Ремонт и мерки за ЕЕ на 10 VIII СОУ „А. С. Пушкин”

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

60 983.00 лв.

57

П 1.57

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност - ОУ ”Цар
Симеон I”

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

323 498.00 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за основен ремонт на спортни площадки на открито.

58

П 1.58

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на
СОУ "Елин Пелин"

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

102 432.00 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за основен ремонт на спортни площадки на открито.

59

П 1.59

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Захари
Стоянов" и МГ "Д-р Петър Берон" (намират се в една сграда)

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

314 229.10 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с мерки за енергийна ефективност.
Отчетените разходи са за основен ремонт на спортни площадки на открито.

60

П 1.60

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Отец Паисий”

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

61

П 1.61

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на
СОУ „Васил Друмев”

ЕФ, ОБж

х (Р)

Дирекция ОМД

2014-2020

Няма отчетено изпълнение.

62

П 1.62

Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в ЦДГ №8
„Христо Ботев”

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОМД

2017-2019

- Няма отчетено изпълнение.

63

П 1.63

Реконструкция и констр. укрепване на ЦДГ № 42 "Мир"

ЕФ, ОБж

Дирекция ОМД

2014

- Обектът е изпълнен през 2017 г.

64

П 1.64

Нов корпус ЦДГ № 45 "Пролет" за 4 групи, физкултурен салон и басейн

ЕФ, ОБж

Дирекция ОМД

2014

- Няма отчетено изпълнение.

65

П 1.65

Нов корпус ЦДГ №7 "Изворче" за 2 групи и физкултурен салон

ЕФ, ОБж

Дирекция ОМД

2014

- Няма отчетено изпълнение.

66

П 1.66

Нова сграда за училище от 1-ви до 4-ти клас и за деца с девиантно
поведение

ЕФ, ОБж

Дирекция ОМД

2018

- Няма отчетено изпълнение.

67

П 1.67

Изграждане на физкултурен салони в 3 училища - VІІ СОУ "Н.Геров", ОУ
"Св. Ив. Рилски", ОУ "Хр. Смирненски"

ДБж

Дирекция ОМД

2014-2016

68

П 1.68

Изграждане нови корпуси в две училища - СОУ "Св. Кл. Охридски" и ОУ
"В. Априлов"

ЕФ, ОБж

Дирекция ОМД

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение.

69

П 1.69

Газификация на детски градини и училища в обхвата на "Овергаз-изток"

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение.

70

П 1.70

Газификация на детски градини и училища в обхвата на "Примагаз"

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение.

71

П 1.71

Нов корпус за 4 групи и физкултурен салон в ЦДГ "Карамфилче"

ОБж

Дирекция ОМД

2014

1 215 702.00 лв.

72

П 1.72

Основен ремонт, преустройство, ЕЕ мерки и обзавеждане на
Оздравително училище

ОБж

Дирекция ОМД

2017

-

73

П 1.73

СМР в детски градини, подмяна на ВиК, ел. инсталации, дограма, подово
покритие, хидро-и топлоизолация

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

74

П 1.74

Ремонт на кухненски помещения в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

75

П 1.75

Обзавеждане на кухни в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

12 541.00 лв. Отчетените разходи са за доставени кухненски шкафчета и миялна машина в ДГ "Иглика".

76

П 1.76

Закупуване на стерилизатори в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

16 496.00 лв. През 2019 г. отчетените разходи са за закупуване на стерилизатори за 7 детски градини

77

П 1.77

Ремонт на кухненски помещения в училища

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

Приложение № 1

5

През 2019 г. не са изпълнени дейности, свързани с изграждане на физкултурни салони.
935 906.00 лв. Изпълнени са дейности по основен ремонт на спортни площадки на открито в СОУ
"Н.Геров", ОУ "Св. Ив. Рилски" и ОУ "Хр. Смирненски".

409 399.00 лв.

През 2019 г. са започнати дейности по изпълнението на проекта, които ще продължат и
през 2020 г.
Училището е закрито през 2015 г. със заповед на министъра на образованието и науката №
РД-14-49/21.07.2015 г.
Отчетените разходи са за извършени текущи и основни ремонти в детски градини на
територията на Община Варна през 2019 г.

- Няма отчетено изпълнение.

- Няма отчетено изпълнение.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
През 2019 г. са изготвени проекти за детски площадки в 10 детски градини; извършени са
основни ремонти в 8 детски градини; закупени са дворни съоръжения за ДГ 23 "Иглика".

78

П 1.78

Реконструкция на дворни съоръжения в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

601 792.00 лв.

79

П 1.79

Монтиране на климатици в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

70 537.00 лв.

80

П 1.80

Подмяна на бойлери 500 л. в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

13 393.00 лв. През 2019 г. отчетените разходи са за подмяна на бойлери в 3 детски градини.

81

П 1.81

Обзавеждане в детски градини

ОБж

Дирекция ОМД

2014-2020

52 597.00 лв.

82

П 1.82

Придобиване на компютри, мултимедийни проектори, интерактивни
дъски

ОБж - чрез
стандарти

Дирекция ОМД

2014-2020

517 664.00 лв.

83

П 1.83

Реализиране на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" от
училища, детски градини, обслужващи звена

ОПРЧР

Дирекция ОМД

2014-2020

- Изпълнението на проектите е приключило и отчетено.

84

П 1.84

Изграждане на система за безкасово заплащане на такси за ползване на
детски градини

ОБж

Дирекция ОМД,
ИАО

2014-2020

-

85

П 1.85

Конструктивно укрепване и саниране на ОУ "Д.Чинтулов"

ОБж

Дирекция ОМДС

2019-2020

- Няма отчетено изпълнение.

86

П 1.86

Основен ремонт и саниране на 3 училища - ОУ "Ч. Храбър", ІV ЕГ "Фр.
Ж. Кюри"(Проектиране и изграждане захранващ водопровод ІV ЕГ), ОУ
"Христо Ботев"

ОБж

Дирекция ОМДС

2017-2020

39 014.00 лв.

87

П 1.87

Ремонт и реконструкция бл.А и бл.Б на СО

ЕФ, ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2015

58 312.00 лв. Отчетения разход през 2019 г. е за подмяна на дограма в средношколско общежитие.

88

П 1.88

Основен ремонт на ІІІ ОУ "Ангел Кънчев"

ОБж

Дирекция ОМДС

2020

89

П 1.89

Изграждане на система за видеонаблюдение в училища и детски градини
и свързване с команден център в община Варна

ОБж

Дирекция ОМДС,
ИАО

2014-2020

73 182.00 лв.

90

П 1.90

Обучение на мениджмънта на посредническите организации за
подобряване на качеството на услугите за иновации

ЕФ, частен
сектор

Община Варна

2014-2020

-

91

П 1.91

Подмяна на котли и горелки в училищата

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

ОБж

Община Варна

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2015

ЕФ, ДБж

Дирекция ОМДС

2014-2015

Дирекция ОМДС

2014/2019-2020

Провеждане на обучение на фирмения мениджмънт по
предприемачество и иновации
Изготвяне на технически паспорти на училища и детски градини
общинска собственост
Изграждане на пожароизвестителни системи в училища, детски градини
и обслужващи звена, съгл. чл.14 от Наредба І-з от 2011 г., изм. и доп.
2013 г.

92

П 1.92

93

П 1.93

94

П 1.94

95

П 1.95

Проект BG06 "Деца и младежи в риск", компонент 2 - детски градини

96

П 1.96

Реконструкция/основен ремонт/внедряване на ЕЕ
мероприятия/оборудване/обзавеждане на държавни професионални
училища - 16 училища

Приложение № 1

ОПРР

х (Други)

6

През 2019 г. отчетените разходи са за закупуване и монтиране на климатици в 17 детски
градини.

През 2019 г. отчетените разходи са за доставка на перални, сушилни, шкафове и пергола
за двор за детски градини.
Отчетените разходи са за техниката, осигурена за 13 детски градини и 41 училища, и
Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс.

Системата функционира в 25 детски градини. Закупената система за начисляване на такси
дава възможност за безкасово плащане (сключен договор с EASY PAY).

Отчетените разходи са за извършени подмяна на ел. инсталация в ОУ "Христо Ботев" и
проектиране на спортни площадки в IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри".

- Няма отчетено изпълнение.
Система за видеонаблюдение е въведена в 6 училища и 1 детска градина, както и в един
Център за подкрепа за личностно развитие.
През 2019 г. в частния сектор е изпълняван 1 проект, насочен към подобряване на
професионалните компетенции на мениджмънта в областта на научно-техническата
дейност, технологичното развитие и иновациите, с финансиране по ОПРЧР.
Източник на информация - ИСУН 2020.

194 786.00 лв. През 2019 г . са подменени котли, помпи и горелки в 4 детски градини и 9 училища.

7 656.00 лв. Отчетения разход е за изграждане на пожароизвестителна системав едно училище.
- Проектът е приключил и отчетен.

-

Разходите през 2019 г. за обектите: Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване "Николай Хайтов" и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван
Богоров“ гр. Варна" са отчетени в проект 1.51. През 2019 г. е изпълнен ремонт в ПГГСД
"Н. Хайтов".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

97

П 1.97

Изграждане на студенстско общежитие за 1500 студента - МУ-Варна

ОПРР

х (Други)

Медицински
университет

2014-2020

20 000.00 лв.

Отчетения разход е за проектиране и касае обекти, включени в проекти II.1.97, II.1.100;
II.1.104. На 11.11.2019г. е подписан протокол между МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“
ЕАД, съгласуван от МОН и МЗ, за разпределение на новообразуваните имоти. За имотите
на МУ-Варна са съставени нови актове за публична държавна собственост.

98

П 1.98

Изграждане на пристройка нов корпус "Факултет по фармация", МУВарна

ОПРР

х (Други)

Медицински
университет

2014-2020

-

Новопостроената сграда на Факултета по фармация е въведена в експлоатация на
16.09.2015 г. Тя е обзаведена и оборудвана съобразно предназначението си. Ежедневно в
нея провеждат учебен процес повече от 350 студенти, докторанти и специализанти. За
2019 г. няма отчетени разходи по този проект.

99

П 1.99

Реновиране, модернизация и пристрояване на сградата на Ректората на
МУ-Варна

ОПРР

х (Други)

Медицински
университет

2014-2020

- Oдобрен е проект за ПУП – ПРЗ и РУП. Предстои проектиране.

100

П 1.100

Изграждане на Спортен комплекс - съоръжения за плуване, баскетбол,
футбол, лека атлетика, тенис на корт и обслужващи сгради, МУ-Варна

ОПРР

х (Други)

Медицински
университет

2014-2020

101

П 1.101

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на ТУВарна

ОПРР

х (Други)

Технически
университет

2014-2020

102

П 1.102

Изграждане на нова „Градска библиотека”, с РЗП 4000 кв.м. на терен на
Община Варна

ЕФ, ОБж

х

Дирекция КДР

2017-2019

- Няма отчетено изпълнение.

103

П 1.103

Изграждане на предприемачески, творчески и изследователски център за
младежко развитие в бившата Ученическа поликлиника

ЕФ, ОБж

х

Дирекция ОМДС

2018-2020

- Сградата е предоставена на СУЕО "А.С.Пушкин".

104

П 1.104

Създаване на иновационен център към Медицински университет

ЕФ, ОБж

х

Медицински
университет

2019

Приложение № 1
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Изготвен е ПУП - ПРЗ съвместно от Медицински университет и МБАЛ "Св. Марина".
- Предприети са действия по отразяване на ПУП-ПРЗ (за влязлата в сила част) и нанасяне на
промени в Кадастралната карта на гр. Варна.
През 2019 г. в Технически университет-Варна са извършвани частични ремонтни дейности
15 000.00 лв.
със собствени средства.

-

Изготвен е проект за ПУП-ПРЗ за "университетски център за иновации, медицина, спорт и
отдих“.
През 2018г. е одобрен ПУП-ПРЗ за "инженерна инфраструктура и озеленяване" и "за
университетски център за иновации, медицина, спорт и отдих" по плана на КК "Чайка".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Специфична цел 1.4. Увеличаване на дела на младото поколение със завършено висше и средно образование в съответствие с
изискванията на регионалната и националната икономика осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на
пазара на труда

105

106

107

108

П 1.105

П 1.106

Изпълнение на общинска програма за образователна интеграция на деца
и ученици от различни етнически групи в неравностойно социално
положение

Изпълнение на програма за мерките за насърчаване на творческите
заложби на деца и студенти с изявени дарби

П 1.107

Квалификация на педагогическите кадри в училища и детските градини

П 1.108

Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в
Община Варна

109

П 1.109

Технологично обновление на изследователските институти и
университетите

110

П 1.110

Изграждане на ново училище в ж.к. "Чайка"

ОБж

ОБж, ДБж

ДБж стандарти

ОБж

7 142 000 лв.

Дирекция ОМДС

Дирекция ОМДС

Дирекция ОМДС

Дирекция ОМДС

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
23 701 261.00 лв.

2014-2020

През 2019 г. са реализирани 10 проекта за детски градини и училища, които включват
следните дейности: сформиране на групи за подпомагане обучението по български език;
училища за родители; разработване на дидактически и информационни материали за
60 005.00 лв.
нуждите на децата и учениците; провеждане на обучение и назначаване на медиатори;
закупуване на учебници; повишаване на интереса на учениците към училищните
библиотеки и др.

2014-2020

През 2019 г. са извършени разходи за дейности по подпомагане на училища и ученици за
участие в международни конкурси,олимпиади и състезания. Провдени са и следните
мероприятия: “Панорама на варненските училища”, общински конкурс “Моята
171 242.00 лв. България”,Фестивал по гражданско образование "Варна-моят древен и нов град" , семинар
"Българска памет"; средношколско състезание "Енергетиката и ние";Ораторски форум;
Национални поетични празници "Вапцарови дни";Стимулиране на студенти за участие в
научни форуми.

2014-2020

През 2019г. са проведени 849 квалификационни курса сред които: "Взаимодействието
"Родител-училище" - фактор за създаване на приобщаваща училищна среда"; проектнобазирано обучение с интегриране на информационните технологии; контрол и оценка на
344 775.00 лв.
придобитите в процеса на обучение компетентности, тренинг "Анти-стрес", ефективно
партньорство между педагогическите специалисти и родителите; дигиталния свят при
педагогическото взаимодействие в детската градина и др.

2014-2020

През 2019 г. са извършени разходи за организация на квалификационни семинари за
директори на детски градини и училища по теми: STEM-стратегии, политики, методики,
72 074.00 лв. практики" , обучение на педагогически специалисти в ДГ "Дисциплината, която действа";
организирани научни форуми; Спартакиада на учителите; Месец на науката; Общинско
отличие на млад учител и др.
През 2019 г. Медицински университет-Варна закупува компютърна техника и хардуер,
апаратура, машини, съоръжения и друго оборудване и инвентар с цел модернизация и
технологично обновление на университета;
23 053 165.00 лв.
През 2019 г. Технически университет-Варна реализира участие и класиране на три
научноизследователски проекти и един докторантски към Фонд "Научни изследвания".

ОПИК, ДБж

Университети и
Институти

2014-2017

ОПРР

Район "Приморски"

2014-2016

- Няма отчетена дейност.

111

П 1.111

Подкрепа за създаване на програми за обучение по иновации и
предприемачество

ОПИК, частен
сектор

Частен сектор, НПО
и Университети

2014-2016

През 2019 г. няма отчетени разходи по този проект. До момента са извършени следните
дейности: във ВСУ "Черноризец Храбър", специалност "Технологично предприемачество
и иновации" са завършили 20 студента и "Индустриален мениджмънт" - 35 студента.
Студентите от още 11 специалности (около 200) получават знания в областта на
иновациите и предприемачеството. Чрез проект CULTOUR+ са финансирани обучителни
- програми за висшето образование, които предлагат висококачествени и иновативни
курсове и инструменти за интегриране на иновациите във ВСУ.
В ТУ-Варна се обучават студенти по две специалности, тясно свързани с иновациите и
предприемачеството - "Технологично предприемачество и иновации" и "Индустриален
мениджмънт". Студентите от още 11 специалности получават обща подготовка, свързана с
иновациите и предприемачеството (общо 71).

112

П 1.112

Развитие на мрежа за обучение през целия живот - създаване на
координиращ център.

ЕФ

Университети, НПО

2015-2020

- Няма отчетена дейност.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

Приоритет 1.3. Повишаване ефективността на иновациите и научните изследвания. Подкрепа на високотехнологични
производства и услуги.

24 453 556.00 лв.

1 293 848.00 лв.

Специфична цел 1.5. Насърчаване и развитие на научноизследователската и иновационна дейност за технологичното развитие
в предприятията

20 153 556.00 лв.

1 293 848.00 лв.

113

П 1.113

Организиране на ежегодни информационни кампании сред
заинтересовани лица за популяризиране на мерки за енергийна
ефективност /Дни на интелигентната енергия/

114

П 1.114

Внедряване на иновации в предприятията

115

П 1.115

Доизграждане на офиса за технологичен трансфер

ОПИК

116

П 1.116

Разработване на Общинска иновационна стратегия

117

П 1.117

Създаване на общински съвет по „Иновации и европейска интеграция”

118

Отговорна
организация

П 1.118

Подкрепа за стимулиране на партньорството между предприятията,
университетите и научно-изследователските организации

ЕФ, ОБж

Дирекция ИИБ,
НПО - ЧРАУЕ

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ОПИК, частен
сектор

Община Варна

2014-2016

-

ВСУ "Черноризец
Храбър"

2014-2015

- Проектът е приключил.

ОБж

Община Варна

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

Община Варна

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

частен сектор

х

Университети

2014-2015

735 952.00 лв.

За стажантската програма в Община Варна през 2019 г. са кандидатствали 18 студенти От
тях са провели стаж трима.

Разходите са извършени за следните проекти, изпълнявани от университетите:
-ВСУ "Черноризец Храбър" изпълнява проект „WEB базирана платформа (Smart Hubs) за
дистанционен мониторинг и интелигентно управление на цялостни решения за ОВК и
битова гореща вода, финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност";
-През 2019 г. е от ТУ - Варна, чрез "Високотехнологичен парк Технически университет
Варна" ЕООД - собственост на ТУ-Варна, с предмет на дейност научноизследователска,
проектантска и внедрителска дейност, са отчетени множество връзки с индустрията.

Разходите са извършени за следните проекти:
-ВСУ "Черноризец Храбър" реализира проект „Достъп до университети за хора с
увреждания", като университетът е водеща организация. Проектът е финансиран от
програма Еразъм+ на Европейския съюз.
-В ТУ-Варна през 2019 г. са реализирани три проекта с европейски компании , чрез които
се осъществява трансфер на иновативни практики.

119

П 1.119

Подкрепа на бизнеса в трансфера на иновативни практики от
европейските страни към Община Варна

ЕФ, ОБж

Община Варна,
Университети,
Институти; РАПИВ

2014-2015

-През 2019г. РАПИВ изпълнява следните проекти: 1.Проект INTRA
"Интернационализация на регионалните МСП", изпълняван по програма INTERREG
EUROPE. Проведени са две заседания на групата на заинтересованите страни през
265 896.00 лв. месеците януари и февруари. В рамките на проекта е разработен и утвърден План за
действие за интернационализация на регионалните МСП в България.
2.Проект DTP2-048-1.2 WOMEN IN BUSINESS "Насърчаване на предприемачеството сред
младите жени в Дунавския регион". По него са организирани 4 опознавателни посещения
в Унгария, Словения, Босна и Херцеговина и Хърватска. През 2019 г. са разработени и
одобрени Концепцията за центрове за женско предприемачество, Анализът на политиките
и правната рамка на ЕС и страните от Дунавския регион за подкрепа на младите женипредприемачи и База данни с представените по време на опознавателните посещения 43
добри практики.
-В Център по хидро- и аеродинамика през отчетната година е отчетена извършена научноразвойна и експериментална дейност за бизнеса.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

120

П 1.120

Използване на административния капацитет на научноизследователските
центрове за решаване на проблемите на енергийната ефективност и
изучаване на ползите относно използването на ВЕИ

ЕФ, ДБж,

Институти;
Технически
университет;
ЧРАУЕ; РАПИВ

2014-2015

121

П 1.121

Иницииране на проекти за разработване и внедряване на иновационни
технологии в елементите на градския дизайн – перголи, беседки, открити
сцени, улично осветление и др., които демонстрират приложението на
ВЕИ технологиите

ЕФ, ОБж

Дирекция ИИБ,
ЧРАУЕ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

122

П 1.122

Разработване на ефективни информационни модели за популяризиране
на европейското, национално и местно законодателство в областта на
енергийната ефективност

ЕФ, ОБж

Дирекция ИИБ,
ЧРАУЕ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

123

П 1.123

Съвместно разработване на проекти за финансиране от ЕС и
международни донорски програми в областта на енергийната
ефективност и използването на ВЕИ

124

П 1.124

Създаване на нови офиси за технологичен трансфер

125

П 1.125

Насърачаве на социалните (нетехнологични) иновации

ЕФ, ОБж

Дирекция ИИБ,
ЧРАУЕ

2014

През 2019 г. Община Варна изпълнява проект "Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР-ВАРНА".
В процес на оценка е проектно предложение "Енергийна ефективност на многофамилни
- жилищни сгради в гр. Варна". В процес на подготовка е проектно предложение
"Модернизация на културната инфраструктура в гр. Варна - реконструкция, ремонт и
оборудване на НЧ "П.Р. Славейков 1928", с което ще се кандидатства за финансиране по
ОП "Региони в растеж" 2014-2020.

частен сектор

Частен сектор

2014

- Няма отчетено изпълнение.

ЕФ, частен
сектор

частен сектор, НПО

2015-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ЕФ, ОБж

Община Варна,
НПО

2015-2020

- Няма отчетено изпълнение.

Община Варна,
Частен сектор

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция УЧРАУ

2016-2020

126

П 1.126

Организиране и провеждане на конкурс за млади предприемачи

127

П 1.127

Създаване на център за трансфер на еко-иновации и подпомагане на
предприемачи

128

П 1.128

Иницииране на стажантска програма за привличане на изявени
студенти, докторанти от варненските университети за съвместна работа с ЕФ, ДБж,ОБж
общинските експерти, като интелектуален и работен ресурс

129 П 1.129

Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура: създаване и
развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории,
лаборатории за доказване на концепции, изпитателни лаборатории,
технологични центрове

В ТУ-Варна се води обучение в областта на ВЕИ в две специалности -"Електротехника и
- ВЕИ" и "Топлотехника и ВЕИ", както в образователно-квалификационна степен
"Бакалавър", така и в "Магистър".

ОПИК, частен
сектор

ОПИК, частен
сектор

х (Р)

Община Варна
(ИСУН),
Университети,
Институти

2016-2020

0.00 лв.

През 2019 г. са провели стаж в Община Варна и получили удостоверения през 2019 г.
трима студенти, в дирекции "Местни данъци", "Здравеопазване" и УСКОР

Във ВМУ - Варна и през 2019 г. университетският "Център за транслационна медицина и
клетъчна терапия" се развива следвайки своята мисия да предоставя на пациентите
иновативни диагностични и лечебни методи с персонализиран характер. Центърът разчита
на експертизата на водещи в областта изследователи и клиницисти, специализирали във
водещи международни центрове за клетъчна терапия и трансплантация.
В ТУ-Варна стартира проект по ОП НОИР №BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален
център по мехатроника и чисти технологии. ТУ-Варна е партнъор чрез Лаборатория 4
„Транспортен инженеринг и реинженеринг", Секция L4S4 „Енергийно ефективен
292 000.00 лв. електрически транспорт” и Лаборатория 11 "Роботизирани мехатронни системи", Секция
L11S3 "Морска роботика"
По данни от ИСУН 2020, през 2019 г. на територията на Община Варна се изпълняват 3
проекта от за изграждане на технологични центрове, както следва: 1. Институт по
роботика - "Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация,
интелигентни системи за сигурност и управление на риска"; 2.Институт по обща и
неорганична химия - "Национален център по мехатроника и чисти технологии"; 3. УНСС "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД).

130

П 1.130

Приложение № 1

Създаване и провеждане на регионален панаир по иновации

ЕФ, ОБж

Община Варна,
НПО

2016/2018/2020

10

- Няма отчетено изпълнение.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

131

П 1.131

Наименование

Стимулиране на университетите, институтите за създаване на дъщерни
иновативни фирми

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ДБж

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Университети,
институти

2017-2020

Специфична цел 1.6. Подкрепа за високотехнологичните производства и услуги

4 300 000.00 лв.

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
- Няма изпълнена дейност.
0.00 лв.

Община Варна

2014-2016

По данни от ИСУН 2020 през 2019 г. се изпълняват 14 проекта от частния сектор. Те имат
- за цел оптимизиране на производствените процеси, с което се намалява количеството на
използваните суровини и се увеличава обема на произведения продукт.

Община Варна

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение.

Община Варна

2016-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ОПИК, частен
сектор

Община Варна

2016-2020

По данни от ИСУН 2020, през отчетната година е изпълняван проект "Разработване на
- иновативен продукт - „Система за оптимизирано управление на корабния отпадък –
ECAP” от "Е-САР" ООД" в частния сектор.

Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като
суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения

ОПИК, частен
сектор

Община Варна

2016-2020

- Няма отчетено изпълнение.

П 1.137

Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти"

ОПИК, частен
сектор

Община Варна

2016-2020

- Няма отчетено изпълнение.

138

П 1.138

Международни стандарти за внедряване на системи за управление и
продуктово съответствие

ОПИК, частен
сектор

Община Варна

2014-2020

-

139

П 1.139

Подкрепа за преминаване към ниско-въглеродна икономика

ОПИК, ЕФ,
частен сектор

Община Варна

2017-2020

- Няма отчетено изпълнение.

140

П 1.140

Подкрепа за създаване на Черноморски високотехнологичен парк

ЕФ, ОБж,Бж,
частен сектор

Община Варна,
НПО, университети,
институти

2015-2018

Разработен „Анализ на възможностите за осигуряване на подкрепа за създаване на
- черноморски високотехнологичен парк” в рамките на проект DBS Gateway Region.
Разходите, извършени в рамките на проекта през 2019 г. са отчетени в П 4.7.

2014-2020

През 2019 г. се изпълняват 5 проекта в частния сектор. Целта е иновациите да обхванат
придобиването и внедряването на съвременни технологии за различните производства,
както и процесите на управление, обучение и контрол във фирмите. По този начин ще се
оптимизират производствените процеси. като се увеличи производствения и управленски
капацитет.
Източник на информация - ИСУН 2020.

2014-2018

През 2019 г. се изпълняват 9 проекта от частния сектор, при които се повишава
енергийната ефективност в предприятията и се закупува предимно енергийно ефективно
оборудване, с които се цели оптимизиране на производствените процеси, намалява
- количеството на използваните суровини, намаляване на разходите за енергийни ресурси,
намаляване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на
околната среда.
Източник на информация - ИСУН 2020.

2016-2020

- Няма отчетено изпълнение.

132

П 1.132

Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на
производствените процеси и намаляване използването на суровини

133

П 1.133

Създаване на общински фонд за финансиране на иновациите и
приложните изследвания

134

П 1.134

Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване
използването на рециклируеми материали

ОПИК, частен
сектор

135

П 1.135

Внедряване на съвременни безотпадни технологии

136

П 1.136

137

141

142

143

П 1.141

П 1.142

Подкрепа на предприятията за управление на иновациите

Подобряване на енергийната ефективност в предприятията

ОПИК, частен
сектор

ОПИК, частен
сектор

ЕФ, частен
сектор

Община Варна

Община Варна

ЕФ, частен
Община Варна
сектор
Приоритет 1.4. Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции и стимулиране на публично-частно
партньорство
П 1.143

Приложение № 1

Усвояване на специфични ресурси за производство на биогорива

110 000.00 лв.

11

През 2019 г. се изпълняват 9 проекта от частния сектор, по данни от ИСУН 2020, при
които се внедряват системи за управление на производствени и др. трудови процеси, с
което се усъвършенстват съществуващи технологични процеси с цел спазване на
международните стандарти за органицация в работата и получаване на краен продукт.

0.00 лв.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Специфична цел 1.7. Стимулиране на публично-частното партньорство

144

П 1.144

Публично–частно партньорство при провеждането на обучителни и
информационни кампании сред учащи, подрастващи и граждани за
популяризиране на мерки за енергийна ефективност и използване на
ВЕИ.

145

П 1.145

Изграждане на публично-частни партньорства за привличане на
финансови ресурси и повишаване на възможностите за усвояване на
средства от оперативните програми за ускореното развитие на Общината

40 000.00 лв.

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
0.00 лв.

ОБж, частен
сектор

Дирекция ИИБ;
ЧРАУЕ

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж, частен
сектор

Община Варна

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

Специфична цел 1.8. Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции

70 000 лв.

0.00 лв.
През отчетната 2019 г., Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ, активно работи за
подпомагане намирането на инвестиции за фирми с иновативни бизнес идеи, като
съдейства за създаване на връзки между фирми и потенциални инвеститори (бизнес
ангели).

146

П 1.146

Създаване и подкрепа на регионална мрежа от "бизнес-ангели"

ОБж, частен
сектор

РАПИВ

2014-2020

-

147

П 1.147

Създаване на благоприятни условия за изграждане на зони за
високотехнологично развитие, за стимулиране на инвестициите във
високотехнологични производства и услуги

ОБж, частен
сектор

РАПИВ

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

148

П 1.148

Популяризиране на законовите норми. съгласно ЗЕВИ

ОБж

Дирекция ИИБ;
ЧРАУЕ

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

П 1.149

Създаване на административно стимулиране и преференциални
процедури за използването на ВЕИ

ОБж

Дирекция ИИБ

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

149

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА
ЕФЕКТИВНА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И
СПОРТ.

502 332 068 лв.

23 748 062.28 лв.

Приоритет 2.1. Осигуряване на възможности за заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

152 956 711 лв.

12 572 123.52 лв.

20 761 000 лв.

118 106.00 лв.

Специфична цел 2.1. Осигуряване на възможности за заетост и повишаване на трудовите доходи с акцент на младежката
заетост

150

П.2.1

Осигуряване на заетост и повишаване на доходите с акцент младите хора
и уязвимите групи

ОПРЧР

ДБТ

2014-2020

През 2019 г. РАПИВ отчита изпълнение по два проекта: Проект №BG05M9OP001-1.0230007-C01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи
младежи до 29 г. в Североизточна България” по ОП РЧР 2014-2020, в рамките на който са
проведени 4 информационни и мотивационни събития в градовете Варна и Добрич, 5
обучения по предприемачество в градовете Варна, Шумен и Търговище, както и
консултации за стартиране на собствен бизнес с участниците в проекта; и проект 2017-041
AYEN "Мрежа за активно младежко предприемачество, в който през 2019 г. в проекта са
включени 50 младежи и са създадени 30 фирми. Участниците в проекта използват
113 882.00 лв. индивидуални консултации, а на 24 от стартиращите компании е предоставен безплатен
co-working период от 2 години.
По данни от ИСУН 2020, на територията на община Варна се изпълняват 3 проекта с
основна цел осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи.
Безработни младежи до 29 години са включени в 14 програми и проекти за заетост и
обучение, отчетени от Агенция по заетостта, Дирекция "Регионална служба по заетост" гр. Варна. Общо включени в заетост - 225 младежи, а в обучение - 43 младежи.

Приложение № 1
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

151

П.2.2

Изпълнение на проекти и програми за създаване на заетост по ЗНЗ и
ОПРЧР

152

П.2.3

Квалификации, преквалификации, курсове, обмяна на опит с др.
зоопаркове в страната и чужбина

153

П.2.4

Нов избор - Развитие и реализация (озеленяване)

154

П.2.5

155

П.2.6

156

П.2.7

Подобряване външния облик на селото - Създаване на заетост в дейности
по почистване на с. Константиново
Разкриване на нови работни места в ОП "Зоопарк-Спасителен център" специалисти в областта на екологията и отглеждането на екзотични
животни
Обособяване на гише "заетост"; поддържане база данни за предлаганата
и търсена работна ръка в района на Община Варна

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

ОПРЧР, ДБж

ОП УПО

2014-2020

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2014-2020

ЕФ

ОП УПО

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ЕФ, МФИ

Кметство
Константиново

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

ЕФ, МФИ,
ОБж

ОП "Зоопарк -СЦ"

2016-2020

- Няма подадена информация.

ОБж

Кметство Тополи

2014

2017-2020

- Няма отчетено изпълнение.

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Специфична цел 2.2. Развитие на социалните услуги и социалната интеграция

132 195 711.00 лв.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
По данни от ИСУН 2020, по ОП РЧР се изпълняват 12 проекта с основна дейност
- "Създаване на социални предприятия и осигуряване на заетост за лица в неравностойно
положение, хора с увреждания, младежи до 29 г., безработни лица над 54 г."
4 224.00 лв.

През 2019 г. са отчетени проведени обучения на ветеринарни лекари, главен счетоводител,
специалист ТРЗ, специалист ЛС и ел. техник

- Няма изпълнени дейности.
12 454 017.52 лв.

157

П.2.8

Предоставяне на услуга "Защитено жилище" (за лица с умствени
увреждания - 8 места и лица с психични разстройства - 8 местта)

ОПРЧР

Дирекция
"Социални
дейности" (СД)

158

П.2.9

Предоставяне на услуга "Наблюдавано жилище" (лица навършили 18
години - 3 "Наблюдавани жилища" х 6 места)

ОПРЧР

Дирекция СД

2017-2020

- Няма отчетено изпълнение.

159

П.2.10

Предпставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с деменция" с капацитет 15 места

ОПРЧР

Дирекция СД

2017-2020

- Няма отчетено изпълнение.

160

П.2.11

Предоставяне на услуга "Приют за временно настаняване на бездомни и
социално слаби лица"

ОПРЧР

Дирекция СД

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

161

П.2.12

Предоставяне на услуга "Дневен център за възрастни с физически
увреждания с капацитет 30 места и седмична грижа към него с капацитет
15 места"

ОПРЧР

Дирекция СД

2018-2020

- Няма отчетено изпълнение.

162

П.2.13

ОПРЧР

Дирекция СД

2018-2020

- Няма отчетено изпълнение.

163

П.2.14

ОПРЧР

Дирекция СД

2018-2020

- Няма отчетено изпълнение.

164

П.2.15

Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора" - с физически увреждания, с капацитет 15 места; с
деменция с капацитет 15 места; с умствена изостаналост с капацитет 15
места; с психични разстройства с капацитет 15 места

ОПРЧР

Дирекция СД

2017-2020

- Няма отчетено изпълнение.

165

П.2.16

Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с психични разстройства" с капацитет 15 места

ОПРЧР

Дирекция СД

2015-2020

- Няма отчетено изпълнение.

166

П.2.17

Предоставяне на социални услуги "Общностен център за деца и
семейства"- Варна - за деца от 0-3г. и от 3-7 г.

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

Проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“ се изпълнява по договор за БФП
231 135.43 лв. №BG05M9OP001-2.004-0052-C01, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси
2014-2020“. Потребителите, ползвали услугите през 2019 г. са 582.

167

П.2.18

Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и
интеграция" - 13 ЦСРИ - Държавен бюджет

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

На територията на Община Варна през 2019 г. функционират 8 ЦСРИ с общ капацитет 320
1 152 450.00 лв. места, от които 190 места за деца и 130 места за пълнолетни лица. Брой потребители,
ползвали социалната услуга през 2019 г. - 564, от които 375 деца и 189 пълнолетни лица.

Приложение № 1

Предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места
Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца" ( 2 центъра с капацитет 60 места и с капацитет 30
места)

13

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

168

П.2.19

Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и
интеграция" - 10 ЦСРИ - Бюджет на Общините

ОБж

Дирекция СД

2014-2020

169

П.2.20

Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и
интеграция" за лица с увреден слух

ДБж

Дирекция СД

2015-2020

170

П.2.21

Приют за временно настаняване на бездомни лица - 2 броя

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

171

П.2.22

Предоставяне на услуга "Дневен център" - 7 ДЦ, Държавен бюджет

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
За 2019 г. е отчетено, че функционират 12 ЦСРИ с общ капацитет 375 места, от които 110
1 336 500.00 лв. места за деца и 265 места за пълнолетни лица. Брой лица, ползвали социалните услуги
през 2019г. - 683, от които 487 пълнолетни лица и 196 деца.

129 600.00 лв.

През 2019 г. функционира един ЦСРИ с капацитет 40 места. Брой потребители, ползвали
социалната услуга през 2019г. - 48

- Няма отчетено изпълнение.

837 042.93 лв.

През отчетната година функционират 3 ДЦ с общ капацитет 100 места, от които 40 места
за деца и младежи с увреждания и 60 места за пълнолетни лица с увреждания. Общият
брой потребители, ползвали социалните услуги през 2019г. е 109, от които 66 пълнолетни
лица и деца, и 43 младежи. От посочените средства 55 263 лв. са от местния бюджет, с
които се дофинансира единият дневен център, като второстепенен разпоредител.
През 2019 г. се изпълнява проект №BG05M9OP001-2.008-0004 "Център за подкрепа на
лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания" по ОПРЧР 20142020г. Отчетените разходи за изпълнението на проекта през годината са в размер на 27
988.93 лв.

2015-2020

През 2019 г. функционират 2 КЦ с общ капацитет 30 места, от които 20 места за деца и 10
305 930.00 лв. места за пълнолетни лица, жертви на насилие и трафик. Общ брой лица, ползвали
социалната услуга през 2019г.- 94, от които 24 пълнолетни лица и 70 деца.

Дирекция СД

2014-2020

През 2019 г. функционират 9 ЦНСТ с общ капацитет 116 места, от които 80 места за деца
и младежи с увреждания и 36 места за деца без увреждания. Брой деца и младежи с
1 877 928.00 лв. увреждания, ползвали социалната услуга през 2019 г. - 74, брой деца без увреждания,
ползвали социалната услуга през 2019 г. - 42. От посочените средства 343 774 лв. са от
местния бюджет.

ДБж

Дирекция
"Социални
дейности"

2014-2020

През 2019 г. функционира едно ЗМБ с капацитет 8 места. Брой лица, ползвали
114 718.00 лв. социалната услуга през годината - 28. От посочените средства 44 230 лв. са от местния
бюджет.

Предоставяне на услуга "Кризисен център"

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

П.2.27

Предоставяне на услуга "Център за обществена подкрепа" - 3 броя

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

917 365.00 лв.

177

П.2.28

Домашен социален патронаж

ОБж

Дирекция СД

2014-2020

2 686 086.00 лв.

178

П.2.29

Домове за стари хора "Гергана" и "Св. Иван Златоуст"

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

През 2019 г. функционират 2 ДСХ с общ капацитет 143 места. Брой лица, ползвали
1 236 846.03 лв. социалните услуги през годината -167 потребители. От посочените средства 55 505 лв. са
от местно финансиране за функционирането на ДСХ "Гергана"

179

П.2.30

Дом за възрастни с физически увреждания

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

180

П.2.31

Социален учебно-професионален център "Анастасия Д-р Железкова"

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

П.2.23

Предоставяне на услуга "Кризисен център" - 2 броя

173

П.2.24

Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип" - 9 броя,
Държавен бюджет

ДБж

174

П.2.25

Звено "Майка и бебе"

175

П.2.26

176

172

Приложение № 1

ДБж

Дирекция СД

14

- Няма отчетено изпълнение.
През 2019 г. е отчетено функциониране на 4 ЦОП с общ капацитет 270 места. Брой деца и
семейства, ползвали социалната услуга през годината - 791.
През 2019 г. функционира един ДСП с капацитет 550 места. Брой лица, ползвали
социалната услуга през годината - 694 потребители.

В отчетната година функционира един Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с
411 059.00 лв. капацитет 40 места. Броят лица, ползвали социалната услуга през отчетната година е 66.
От посочените средства 41 699 лв. са от местно финансиране.
- СУПЦ "Анастасия д-р Железкова" е закрит, считано от 01.09.2018г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
През 2019 г. функционира 1 ДДЛРГ - "Княгиня Надежда". Услугата се реализира с
капацитет 20 места до 31.01.2019. От 01.02.2019г. капацитетът е намален на 10 места.
152 455.00 лв. Считано от 01.09.2019г., услугата е закрита. От отчетените средства, 48 697 лв. са от
местния бюджет.
ДДЛРГ "Другарче е закрит, считано от 01.01.2017г.

181

П.2.32

Домове за деца лишени от родителски грижи "Княгиня Надежда" и
"Другарче"

182

П.2.33

Център за работа с деца на улицата

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

183

П.2.34

Предоставяне на услуга "Защитено жилище" - 3 бр.

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

179 778.00 лв.

През 2019 г. функционират три ЗЖ за пълнолетни лица с увреждания, с общ капацитет 18
места. Брой лица, ползвали социалните услуги през годината - 18.

184

П.2.35

Обществена трапезария за социално слаби граждани

ОБж

Дирекция СД

2014-2020

633 567.00 лв.

През 2019 г. функционират две Обществени трапезарии с общ капацитет 1065 места. Общ
брой лица, ползвали социалната услуга през годината - 1 159.

185

П.2.36

Център "Домашна грижа"

ОБж

Дирекция СД

2014-2020

116 800.00 лв.

През 2019 г. функционират 2 центъра, предоставящи домашна грижа с общ капацитет 140
места. Брой лица, ползвали социалната услуга през годината - 192.

186

П.2.37

Център "Приемна грижа"

ОБж

Дирекция СД

2014-2020

187

П.2.38

Център "Ранна интервенция за предотвратяване на изоставането на деца
с увреждания"

ОБж

Дирекция СД

2014-2020

188

П.2.39

Изграждане на 150 социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на район „Младост”, доставка на оборудване
и обзавеждане

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2014-2017

- Не е отчетено изпълнение.

189

П.2.40

Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на район „Младост”, доставка на оборудване
и обзавеждане

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2014-2017

- Не е отчетено изпълнение.

190

П.2.41

Изграждане на защитени и наблюдавани жилища: „Защитено жилище”
за лица с умствени увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище”
за лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя
„Наблюдавани жилища” за лица, навършили 18 години, които напускат
специализирана институция, „преходно жилище” или „защитено
жилище” и им предстои да водят независим начин на живот с капацитет
по 6 места, разположени в една сграда на територията на Район
„Младост”, доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни
средства

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

х

Дирекция СД

2014-2017

- Не е отчетено изпълнение.

191

П.2.42

Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
деменция" с капацитет 15 места - ЗВ I, доставка на оборудване,
обзавеждане и транспортни средства

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2014-2017

192

П.2.43

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
деменция с капацитет 15 места на територията на Район "Младост" - ЗВ I

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2017-2020

- Не е отчетено изпълнение.

193

П.2.44

Реконструкция и оборудване на "Център за обществена подкрепа" - ЗВ II,
ОПРР,
доставка на оборудване и обзавеждане
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2014-2016

-

194

П.2.45

Реконструкция, оборудване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на
дома на Дом за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда”

x

Дирекция СД

2014-2016

- Не е отчетено изпълнение.

Приложение № 1

ДБж

Дирекция СД

2014-2020

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

15

- Считано от 01.09.2017г., ЦРДУ е закрит.

- Не е отчетено изпълнение.
През 2019 г. функционира един Център "Ранна интервенция за предотвратяване на
108 000.00 лв. изоставането на деца с увреждания" с капацитет 40 места. Брой потребители, ползвали
социалната услуга през годината - 97.

24 224.64 лв.

Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01 "Изграждане на
"Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за "Дневен
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на
територията на община Варна"

Предстои възлагане на ремонт на сградата на Център за обществена подкрепа към
Комплекс за социални услуги за деца и семейства на адрес гр.Варна, ул. „Г.С Раковски”
N: 62. Средства са осигурени от Бюджета на Комплекс за социални услуги за деца и
семейства - второстепенен разпоредител с бюджет.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

Дирекция СД

2014-2016

Изготвя се задание за проектиране за основен ремонт на Дневен център за деца и младежи
с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“ – подмяна на ВиК и ел.инсталация,
- укрепване на тераси 1-ви и 2-ри етаж и козирка, топлоизолация на Блок 3, част от сградата
на Детска ясла 8 „Щурче“ на адрес: гр.Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 26“, с финансиране от
Бюджета на Община Варна.

Дирекция СД

2014-2016

- ДДЛРГ "Другарче" е закрит, считано 01.01.2017г.

ОБж

Дирекция СД

2014-2015

- Не е отчетено изпълнение.

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

Дирекция СД

2014-2015

- Не е отчетено изпълнение.

П.2.50

Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Дом за стари хора
"Гергана" и Дом за възрастни с физически увреждания, доставка на
оборудване, обзавеждане и на 2 бр. специализирани микробуси

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

Дирекция СД
ОП ИП

2014-2015

През 2019 г. е изготвено Задание за проектиране за основен ремонт и външен асансьор на
Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“- ДСХ и ДПЛФУ на адрес
- гр.Варна-, бул. „Княз Борис I” N: 364 с финансиране от Бюджета на Комплекс за социални
услуги за възрастни хора „Гергана“- ДСХ и ДПЛФУ - второстепенен разпоредител с
бюджет. Предстои сключване на договор за проектиране.

200

П.2.51

Ремонт, оборудване, обзавеждане и доставка на 1 микробус на Социален
учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова”

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД
ОП ИП

2015-2018

- Социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова” е закрит през 2018 г.

201

П.2.52

Основен ремонт, оборудване и обзавеждане за Защитено жилище - за
жени с психични разстройства - ЗВ I

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2015-2018

- Няма отчетено изпълнение.

202

П.2.53

Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно настаняване на
ОПРР,
бездомни и социално слаби лица. в СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова”
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД
ОП ИП

2015-2018

203

П.2.54

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – мерки за ЕЕ
и оборудване - ЗВ I

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2015-2018

- Няма отчетено изпълнение.

204

П.2.55

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията на Район
"Младост" /втори терен/ и доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2015-2017

- Няма отчетено изпълнение.

205

П.2.56

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
физически увреждания с капацитет 15 места на територията на Район
"Младост" и доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни
средства

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2015-2017

- Няма отчетено изпълнение.

206

П.2.57

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
психични разстройства с капацитет 15 места на територията на Район
"Младост" и доставка на оборудване и обзавеждане

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2015-2017

- Няма отчетено изпълнение.

П.2.46

Ремонт, мерки за енергийна ефективност и оборудване и обзавеждане на
Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост - седмична
грижа "Св. Йоан Златоуст"

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

196

П.2.47

Ремонт, оборудване и обзавеждане за целите на преструктуриране на
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче” в ЦНСТ Преструктуриране в ЦНСТ, съгласно Стратегията за
деинституционализация; Въвеждане на енергоспестяващи мерки в дом
„Другарче”, доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни
средства.

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

197

П.2.48

Изграждане на нови пенсионерски клубове - 2

П.2.49

Реализиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива за
изграждане, оборудване, обзавеждане и доставка на транспортни
средства за Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
психични разстройства, с капацитет 15 места в с. Константиново

199

195

198

Приложение № 1

x
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2 532.49 лв.

Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0005 „Подобряване на
социалната инфраструктура в град Варна “, което включва обекти "Приют за временно
настаняване на бездомни и социално слаби лица" - крило А на сградата и "Кризисен
център за деца" - 3ти ет., крило Б на сградата.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

П.2.58

Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане, доставка на
транспортни средства за Домашен социален патронаж

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2015-2017

-

П.2.59

Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура, ЗВІ: 1)
Защитено жилище за лица с психични разстройства - жк "Владислав
Варненчик" бл. 406вх. 23 ет.2, ап.8; 2) Защитено жилище за лица от 18 до
25г., към сдружение "Гаврош"; 3) Център за социална рехабилитация и
ОПРЧР, ОБж
интеграция за деца "Радост"; 4) Център за социална рехабилитация и
интеграция за възрастни хора с увреждания - към СНЦ "Шанс за хора с
увреждания" - кв. „Младост” бл. 129; 5) Център за обществена подкрепа ул. "Гургулят" №7.

x

Дирекция СД

2015-2017

- Няма отчетено изпълнение.

209

П.2.60

Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура, ЗВ II: 1)
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
"Евроинтеграция";
2) Дневен център за стари хора /към ДКЦ "Чайка"; 3) Център за социална
рехабилитация І "Вижън" и ІІ "Вижън"; 4) Център за настаняване от
семеен тип на ул.”Генерал Колев” N:90; 5) Общностен център за деца и
ОПРЧР, ОБж
семейства - ул. „Кап.Райчо” №103; 6) Защитено жилище а лица с
ментални увреждания към СНЦ „Аугуст Мозер”;
7): Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени
Две бази - ул."Професор Державин" 24 и бул."Цар Освободител"64; 8)
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с умствени
затруднения - ж.к "Чайка", бл.67; 9) Бизнес център "Шанс за хора с
увреждания"

x

Дирекция СД

2015-2017

- Няма отчетено изпълнение.

210

П.2.61

Подобряване достъпа до социални услуги на деца: Проектиране и
строителство на ОДЗ в квартал "Христо Ботев "за 150 деца.

ЕФ, ОБж

Район "Одесос"
Дирекция ОМДС

2015-2017

- Няма извършена дейност.

211

П.2.62

Проектиране и строителство на Женски пенсионерски клуб в квартал
"Христо Ботев " за 100 жени.

ЕФ, ОБж

Район "Одесос"

2015-2017

- Няма извършена дейност.

212

П.2.63

Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Звено "Майка и бебе",
обзавеждане и оборудване.

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

Дирекция СД

2015

- Няма отчетено изпълнение.

213

П.2.64

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията район
„Младост” + доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни
средства /първи терен/.

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция СД

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

214

П.2.65

Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с
ОПРР,
капацитет 60 места + доставка на оборудване, обзавеждане и
ОПРЧР, ОБж
транспортни средства

x

Дирекция СД

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

215

П.2.66

Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с
ОПРР,
капацитет 30 места + доставка на оборудване, обзавеждане и
ОПРЧР, ОБж
транспортни средства

x

Дирекция СД

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

216

П.2.67

Изграждане, оборудване и обзавеждане на Дневен център за възрастни с
физически увреждания с капацитет 30 места и седмична грижа към него
с капацитет 15 места на територията на район „Младост"

x

Дирекция СД

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

207

208

Приложение № 1

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

17

През 2019 г. е закупено товарно превозно средство 2+1 места за разнос на храна за
нуждите на Домашен социален патронаж. –второстепенен разпоредител с бюджет

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

217

П.2.68

Лични асистенти за възрастни - капацитет 30

ОБж

Дирекция СД

2016-2020

- Няма отчетено изпълнение.

218

П.2.69

Социални асистенти за възрастни - капацитет 30

ОБж

Дирекция СД

2016-2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.2.70

Реконструкция на сграда общинска собственост с предназначение
пенсионерски и младежки клуб

ОБж

Кметство Звездица

2016-2017

- Няма отчетено изпълнение.

219

Приоритет 2.2. Подобряване на системата на здравеопазване, включително при бедствия и аварии

78 096 653.00 лв.

2 871 891.22 лв.

Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги

77 696 653.00 лв.

2 867 931.22 лв.

220

П. 2.71

Модернизация на болници и ДКЦ-та чрез закупуване на съвременно
медицинско оборудване

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

47 982.00 лв.

През 2019 г. в ДКЦ "Св. Иван Рилски" Аспарухово - Варна са доставени нова рентгенова
труба, корпус за рентгенова тръба, система за дигитализация на рентгеновите изследвания

221

П. 2.72

Обновяване и рехабилитация на сградния фонд на болници и ДКЦ-та

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

468 581.00 лв.

През 2019 г., в СБАГАЛ "Проф д-р Д.Стаматов-Варна" са изпълнени ремонт на покрива на
основната сграда и частичен ремонт на сградата на лечебното заведение и изградена
пристройка за външен асансьор към съществуваща сграда на лечебното заведение, в това
число и монтирана асансьорна уредба.

222

П. 2.73

Оборудване и модернизация на здравните кабинети в детски и учебни
заведения

ДБж, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

223

П. 2.74

Общинска програма “Детско дентално здраве”

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

Разходът е извършен в рамките на Програма за превенция и профилактика на детското
16 980.00 лв. дентално здраве. През 2019 г. са включени 720 деца от училища и детски градини на
територията на Община Варна

224

П. 2.75

Общинска програма “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика
и лечение на гръбначните изкривявания”

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

Разходът е извършен в рамките на провеждана Оздравителна програма за профилактика и
19 980.00 лв. рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош. През
2019г. са обхванати 259 деца - момчета и момичета с гръбначни изкривявания

225

П. 2.76

Общинска програма “Здраве в третата възраст”

ОБж

226

П. 2.77

Общинска програма “Учение без напрежение”

ОБж

227

П. 2.78

Общинска програма „Аз успявам” (Оздравителна програма за
профилактика и рехабилитация на децата и учениците с наднормено
тегло и свързаните с него заболявания)

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

228

П. 2.79

Общинска програма „Детско зрение”

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

П. 2.80

МБАЛ "Света Анна-Варна" АД мерки за ЕЕ, реконструкция,
модернизация, оборудване и обзавеждане; изграждане на паркинги към
болницата

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2016

230

П. 2.81

ДКЦ V Варна-Света Екатерина" ЕООД – Изграждане на места за отдих,
паркинги за велосипеди, озеленяване, публично осветление, ограждание
на целия парцел; Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане ехогравски апарат, скенер, остеондесиметър за рантгенологична
диагностика на остеопороза; Мерки за ЕЕ. вкл. обследване за ЕЕ

ОПРР,
ОПРЧР, ОБж

x (Р)

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

231

П. 2.82

Изграждане на нов медицински център в кв. "Галата"

Район "Аспарухово"

2014-2016

- Няма извършена дейност.

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

2014

- Няма отчетено изпълнение.

229

232

П. 2.83

233

П. 2.84

234

П. 2.85

Приложение № 1

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА
Разработване на концепция за развитие на здравния туризъм на
територията на Община Варна

Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване"

ЕФ,ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване"

ЕФ,ОБж
ОБж

"СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД (болница по очни болести, общинска): Ремонт,
ОПРР,
мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане
ОПРЧР, ОБж

x (Р)

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

2014-2020

18

- Няма отчетено изпълнение.

19 936.00 лв. Разходът е извършен в рамките на провеждана Оздравителна програма за профилактика и рехабил
- Няма отчетено изпълнение.
През 2019 г. са отчетени разходи за ремонт на фасадите на Хирургичния блок на
513 907.00 лв. многофамилната болница и за лазер за извършване на литотрипсия на камъни.

17 940.00 лв. През 2019 г. за обекта е извършено обследване и изготвяне на енергиен одит

29 000.00 лв. Отчетените разходи през 2019 г. са за доставка на спекуларен микроскоп.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

235

П. 2.86

Проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/
здравна служба, стомотология ,аптека/ и Кметство в УПИ№1.кв.42 по
КРП на с.Каменар съгласно удобрен ПУП

ОБж

236

П. 2.87

Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ "Д-р М. Марков") мерки за ЕЕ и доставка на оборудване (линеен ускорител)

ОПРР, ОБж

237

П. 2.88

Осигуряване на сграден фонд и разкриване на Център за психично здраве

ОБж

238

П. 2.89

Научно-практическа конференция по детско и училищно здравеопазване

ОБж

П. 2.90

Въвеждане на мерки за ЕЕ в Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания- Варна - ПФО, Месност
"Амонал"

239

ОПРР, ОБж

x

x

240

П. 2.91

Нови общенски програми за промоция профилактика и рехабилитация на
общественото здраве

241

П. 2.92

ДКЦ 4 Варна ЕООД - мерки за ЕЕ и газификация

ОПРР, ОБж

x

242

П. 2.93

СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и подобряване
на достъпа за хора с увреждания

ОПРР, ОБж

x

243

П. 2.94

Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла - ЗВ II

ОПРР, ОБж

x

244

П. 2.95

ДКЦ I "Света Клементина - Варна"ЕООД - СМР и доставка на
специализирана апаратура

ОПРР, ОБж

x

245

П. 2.96

ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура

ОПРР, ОБж

x

246

П. 2.97

Проектиране и изграждане на нова сграда за здравна служба - с.Тополи

247

П. 2.98

248

Планиран период на
проекта/
дейността

Кметство Каменар

2015-2018

- Няма извършена дейност.

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2015

Проект "Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница по
- активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД е
приключен през 2015 г.

2015-2016

- Няма отчетено изпълнение.

2015/2017/2019

- Няма отчетено изпълнение.

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване"

Дирекция
"Здравеопазване"

ОБж

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

2016-2020

Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване",
Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване",

2016-2018
2016-2018
2016-2018

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

През 2019 г. са отчетени разходи за изпълнение по следните програми:
1. Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието -общо 59
деца;
2. Грижа за деца с диабет и редки заболявания - общо 67 деца;
3. Скрининг на заболявания на белия дроб - общо 1426 лица;
4.Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза - общо 1113 лица;
383 659.00 лв.
5. Профилактика на женското здраве - общо 600 жени;
6. Скрининг за преканцерози на маточната шийка - общо 450 жени;
7. Скрининг на заболявания на простатната жлеза - общо 1230 мъже;
8. Скрининг на очни заболявания - общо 710 лица;
9. Профилактика на сънната апнея - общо 400 лица;
10. Превенция на заболяванията на слуха сред деца - общо 248 деца.
- Няма отчетено изпълнение.
17 940.00 лв.

За 2019 г. е отчетено извършено обследване и изготвяне на енергиен одит. Останалите
ремонти са отчетени в П.2.72

- Няма отчетено изпълнение.
През 2019 г. няма отчетени разходи за доставка на специализирана апаратура. Отчетените
разходи са за обследване и изготвяне на енергиен одит през 2019 г.

2016-2018

17 940.00 лв.

2017-2019

17 940.00 лв. Отчетените разходи са за обследване и изготвяне на енергиен одит през 2019 г.

ОБж

Кметство Тополи

2019-2020

Модернизация и обновяване на оборудването на детските ясли на
територията на Община Варна

ДБж, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

51 173.00 лв.

П. 2.99

Ремонт на сградния фонд на детските ясли на територията на Община
Варна

ДБж, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2020

96 470.09 лв. През 2019 г. са извършени текущи ремонти по сградите и дворовете на детските ясли.

249

П. 2.100

Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла №13 "Русалка"

ЕФ, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2015

250

П. 2.101

Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла №4 "Приказен свят"

ЕФ, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2015

Приложение № 1

19

- Няма отчетено изпълнение.
През 2019 г. са доставени 20 бр. перални и 12 бр. сушилни за нуждите на 12 детски ясли.
Доставени са и 9бр. климатични сплит системи за нуждите на 4 ясли.

През 2019 г. няма изпълнение на мерки за енергийна ефективност по обекта. Отчетените
304 171.00 лв. разходи са за проектиране и изграждане на обект "Основен ремонт и реконструкция на
площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №13 "Русалка"
- Няма отчетено изпълнение.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

251

П. 2.102

Изграждане на надстройка на детска ясла №14 "Звънче" и въвеждане на
мерки за ЕЕ

ДБж, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2015

252

П. 2.103

Изграждане на пристройка на детска ясла №7 "Роза"

ДБж, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014-2015

253

П. 2.104

Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла № 11 "Иглика"

ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2014

- Няма отчетено изпълнение.

254

П. 2.105

Побряване качеството и достъпа до услугата на детската кухня чрез
организиране доставка на обедно меню по домовете

ОБж

ОП "Комплекс за
детско хранене"

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

255

П. 2.106

Изграждане на Детски кухни - ново монолитно строителство в I, II, III,
IVм.р. в р-н "Вл.Варненчик"

ОБж

Район
"Вл.Варненчик"

2017-2018

- Няма отчетено изпълнение.

256

П. 2.107

Изграждане на филиал на детска ясла №4 "Приказен свят"

ДБж, ОБж

Район
"Вл.Варненчик"

2014

- Няма отчетено изпълнение.

257

П. 2.108

Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на две нови детски
ясли на територията на Район "Приморски" и ж.к."Възраждане"

ДБж, ОБж

Дирекция
"Здравеопазване"

2015-2019

- Няма отчетено изпълнение.

258

П. 2.109

Разширяване. моденизация и газифициране на Детска кухня №5;
оборудване с кухненски газови уреди

ОБж

ОП "Комплекс за
детско хранене"

2015

- Няма отчетено изпълнение.

259

П. 2.110

Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в детска ясла №8
„Щурче”

ОПРР, ОБж

x

Дирекция
"Здравеопазване"

2016-2018

260

П. 2.111

Детска ясла №2 "Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ

ОПРР, ОБж

x

261

П. 2.112

Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на мерки за
енергийна ефективност

ОПРР, ОБж

x

262

П. 2.113

Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в детска ясла №1
„Щастливо детство”

ОПРР, ОБж

x

Дирекция
"Здравеопазване"

2016-2018

През 2019 г. няма отчетено изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обекта.
177 311.00 лв. Отчетени са разходи за изграждане на 2 нови детски площадки в ДЯ №1 "Щастливо
детство"

263

П. 2.114

Детска ясла №5 "Чуден свят" - изгарждане на пристройка/надстройка,
внедряване на мерки за ЕЕ

ОПРР, ОБж

x

Дирекция
"Здравеопазване"

2016-2018

През 2019 г. са отчетени разходи за изготвяне на проект "Мерки за подобряване на
233 775.00 лв. енергийната ефективност на ДЯ 5 "Чуден свят" и ремонт на 4 детски и 1 спортна
площадки.

Дирекция
"Здравеопазване"
ОП ИП
Дирекция
"Здравеопазване"
ОП ИП

Специфична цел 2.4. Осигуряване на опазване на здравето и живота на хората и материалната среда при природни бедствия и
аварии и в условия на кризи

264

П.2.115

Обезпечаване на информираността на различни възрастови и социални
групи от общината как да идентифицират рисковете и обучение на
населението за разширяване на капацитета му за правилно поведение и
действие при бедствия, аварии и катастрофи. Провеждане на обществени
кампании за поведение при бедствия

265

П.2.116

Изграждане на информационно — комуникационна система за
навременно оповестяване за влошена метеорологична обстановка за
осъщестяване на дейност за изработване на информационно —
известителни системи за навременно предупреждение на бури

Приложение № 1

През 2019 г. няма изпълнение на мерки за енергийна ефективност по обекта. Отчетено е
изпълнение на основен ремонт на площадки за игра в обекта

През 2019 г. няма отчетено изпълнение за изграждане на пристройка на детската ясла.
283 424.00 лв. Отчетените разходи са за проектиране и изграждане на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №7 "Роза"

През 2019 г. няма отчетено изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обекта.
66 726.00 лв. Отчетените разходи са за проектиране и изграждане на обект "Основен ремонт и
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ №8 "Щурче"

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

2016-2018

- Няма отчетено изпълнение.

400 000.00 лв.

ОБж

Дирекция УСКОР

2014-2016

ОБж

Дирекция УСКОР

2015-2017

20

83 096.13 лв.

3 960.00 лв.

- Няма отчетено изпълнение.

3 960.00 лв.

Отчетените разходи са по сключен договор за ежедневна, седмична и месечна
метеорологична прогноза на Община Варна. Получаване на ежедневни справки за
метеорологичната обстановка и предприемане на адекватни действия за намаляване на
риска от катаклизми.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

266

П.2.117

Наименование

Водене на превантивна дейност за намаляване степента на риска в
потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура; гражданскоаварийно планиране при извънредни ситуации и разработване на система
за реагиране при кризи

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ОБж

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Дирекция УСКОР

2018-2020

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
- Няма отчетено изпълнение.

Приоритет 2.3. Развитие на културата и културните институции, разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до
изкуство и култура

134 011 396.00 лв.

2 685 743.00 лв.

Специфична цел 2.5. Подобряване на условията за развитие на изкуствата и културата

117 347 396.00 лв.

1 108 388.00 лв.

267

П.2.118

Обявяване на конкурси с целева група млади автори от страната и
чужбина за изработване на екстериорни форми по предварително
зададена тема; възстановяване и реновиране на съществуващи
паметници на културата

268

П.2.119

Създаване на програми за финансиране и резидентни програми,
подчинени на приоритетите на "Творческа Европа 2014 - 2020";
Обособяване на банка алтернативни пространства

269

П.2.120

Ремонт, внедряване на мерки за ЕЕ, благоустрояване на околното
пространство на читалище "Васил Левски", район "Приморски"

270

П.2.121

Народно читалище „Цар Борис III” - обновяване

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

271

П.2.122

Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков
1928“

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

В процес на подготовка е проектно предложение "Реконструкция, ремонт и оборудване на
- НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, с което Община Варна ще кандидатства за
финансиране по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г.

272

П.2.123

Читалище "Асен Златаров" - ремонт

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

273

П.2.124

Обновяване на сградата на НЧ "Варненски будители"

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

274

П.2.125

Читалище "Отец Паисий" - ремонт

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

275

П.2.126

Обновяване на сградата на НЧ "Стара Варна"

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

276

П.2.127

Обновяване на сградата на НЧ "Порив"

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

П.2.128

Реконструкция и ремонт на многофункционална зала в НЧ „Просвета
1927“

Район "Аспарухово"

2014-2015

- Няма изпълнена дейност.

278

П.2.129

Експониране като четим обект - Архитектурния и археологически
резерват Одесос-Варна: - (включва редица обекти, вкл. базилика, малки
римски терми, големи римски терми, крепостни стени, късноантична
стена, находки от археологически разкопки, средновековна църква,
светилище)

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2017

- Няма изпълнена дейност

279

П.2.130

Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМПЦ –
Варна

ОПРР, ОБж

x

Дирекция КДР

2014-2016

Изготвен технически проект за обекта. През 2019 г. е подадено проектно предложение, с
- което Община Варна кандидатства за финансиране по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г. в
партньорство с Министерството на културата.

280

П.2.131

Музей "Стара Варна" - ремонт

ОПРР

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

281

П.2.132

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

П.2.133

Ремонт на Държавен куклен театър
Археологически музей – Варна: реконструкция на вътрешния двор и
изграждане на прозрачно покривно покритие

ОПРР

282

ОПРР

x

Дирекция КДР

2014-2015

- Няма изпълнена дейност.

283

П.2.134

Регионалния исторически музей - Адаптация вътрешен двор в изложбена
зала (изготвяне на технически проект за адаптация, ремонт настилка,
изграждане на покритие, климатизация, ел. инсталация)

ОПРР

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

284
285
286

П.2.135
П.2.136
П.2.137

Реконструкция и модернизация на Летен театър – Варна
Ремонт на градска художествена галерия
Ремонт на Музей "Възраждане"

ОПРР
ОПРР
ОПРР

x
x (Р)
x (Р)

Дирекция КДР
Дирекция КДР
Дирекция КДР

2016-2018
2014-2020
2014-2020

- Няма изпълнена дейност.
- Няма изпълнена дейност.
- Няма изпълнена дейност.

277

Приложение № 1

ОБж

Дирекция КДР

2014-2020

ОБж

Дирекция КДР

2014-2020

ЕФ

Район
"Приморски"

2014-2020

-

ДБж, ЕФ

21

22 062.00 лв.

През 2019 г. е изпълнено освежаване и художествена обработка на паметници и
скулптури.

Отчетените средства за 2019 г. са за реализиране на програма за финансиране на
1 086 326.00 лв. фестивали и творчески проекти - Общински фонд "Култура". Фестивалите и проектите,
получили подкрепа в културния календар на Варна са 124.
През 2019 г. е извършено е благоустройство на околното пространство на читалище
"Васил Левски"

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

287

П.2.138

288

П.2.139

289

П.2.140

290

П.2.141

291

П.2.142

292

П.2.143

293

П.2.144

Наименование

Етнографски музей –изграждане и оборудване на експозиционната
сграда
Природонаучен музей - ремонт; Изграждане на нова изложбена зала,
оборудване и обзавеждане.
Музей за нова история – ремонт и обзавеждане
Проектиране на нова територия за изместване от първо до пето кейово
място на пристанището, където евентуално да се изгради и открита сцена
/ културен обект
Изграждане на многофункционална обществена сграда с театър,
киносалон, изложбена зала, музей, библиотека
Изграждане на нова мултифункционална културна зала на територията
до пристанището (до 5-то място на пристанището) - Опера, театър и
култура
Ремонт на Музей по история на медицината

Планиран период на
проекта/
дейността

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

x

Дирекция КДР

2017-2019

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

x

Дирекция КДР

2014-2016

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

x

Дирекция КДР

2017-2020

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

x (Р)

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

ОБж, ЕФ

РИМ,
Район "Аспарухово"

2015-2016

- Няма отчетена дейност.

ОБж

Кметство Тополи

2015

- Няма изпълнена дейност.

- Няма изпълнена дейност.

ОПРР

294

П.2.145

Консервация и пополяризиране на архилогичен обект „Джанавара“

295

П.2.146

Ремонт на сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", с.Тополи;
цялостно довършване и оборудване на лятна сцена в двора на
читалището

296

П.2.147

Проектиране и изграждане на музей за разполагане на етнографската
сбирка от носии, оръдия на труда, предмети от бита, носещи историята
на местното население, разположени в различини тематични кътове,
включително демонстрация на занаяти в с. Тополи

ДБж, ОБж

Кметство Тополи

2017/2019-2020

297

П.2.148

Музей на занаятите и традиционните изкувства

ЕФ, ОБж

Дирекция КДР

2017

Специфична цел 2.6. Разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до изкуство и култура.

298

П.2.149

Включване на създадената от Фондация "Роден край", сбирка на кукли с
фолклорни носии в туристическото предлагане на Община Варна - с.
Тополи

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ОБж

16 664 000.00 лв.
Кметство Тополи

2014-2020

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

- Няма отчетено изпълнение.
1 577 355.00 лв.
- Няма изпълнена дейност.

299

П.2.150

Реализиране на национални и градски празници и чествания

ОБж, частен
сектор

Дирекция КДР

2014-2020

Отчетените разходи през 2019 г. са за следните прояви:
Отбелязани са: Богоявление, 171 г. от рождението на Хр. Ботев, 146 г. от гибелта на
Левски, 3 март, 143 г.от Априлското въстание. Проведен е Общоградски фолклорен
преглед на танцовото изкуство. Отбелязани са: 2 юни - ден на Ботев -/143 години от
героичната му смърт/ и на падналите за свободата на отечеството, 141 г. от
670 172.00 лв. Освобождението на Варна от османско иго, 182 г. от рождението на В. Левски, 6
септември - Съединението на България, Ден на Независимостта, 100 години от
подписването на Ньойския договор, Ден на народните будители, 100 години от
освещаване на катедралния храм "Св.Успение Богородично", 30 години от началото на
демократичния ни преход; 110 години от рождението на Никола Й. Вапцаров, вапцарови
празници "Със словото на поета", Ден на музиката и др.

300

П.2.151

Организиране на международни и местни конкурси и фестивали

ОБж, частен
сектор

Дирекция КДР

2014-2020

През 2019 г. са проведени Международен музикален фестивал "Варненско лято"- 93-то
900 989.00 лв. издание, Международен майски хоров конкурс - 40-то издание, Международен фолклорен
фестивал "Варненско лято" 28-мо издание

Приложение № 1
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

301

П.2.152

Разработване на културно-исторически маршрути и мрежа между
музеите, културните и туристически институции и оператори във Варна и
североизточен регион

302

П.2.153

Създаване на академии и школи по изкуства и културен мениджмънт
към университетите във Варна; Извънкласни дейности

303

П.2.154

304

П.2.155

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

През 2019 г. са отчетени следните дейности:
-Разработен е специализиран туристически маршрут, включващ основни еврейски
забележителности в града.
-Реализирана е интерактивна познавателна игра "Моите разходки из Варна. Изгубеният
6 194.00 лв.
дневник."
-Музеите и културните институции са представени в рекламните м-ли на Варна и
туристич. информационен сайт.
-Предоставена подробна нова актуална информация за местните туристич. атракции.

Дирекция
"Туризъм",
ВТК

2014-2016

ОБж

Дирекция КДР

2014-2020

- Няма изпълнена дейност.

ОБж

Дирекция
АГУП

2014-2015

- Приключен през 2015 г.

ОБж

Кметство Тополи

2015/2017/2019

- Няма изпълнена дейност.

Приоритет 2.4. Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на свободното време на младите хора. Превенция на
рисковото поведение сред децата и младите хора.
Специфична цел 2.7. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора.

305 П.2.156

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

ОБж, ЕФ

Изработване на актуализация на списъка на паметниците на културата на
територията на Община Варна и гр. Варна
Превръщане на регионалния фестивал за автентичен фолклор ''Тополи
пее и се смее" в такъв с национален обхват; да се включи в културния
календар на Община Варна

Организиране и провеждане на семинари, дебати и младежки
инициативи от програмата на Младежки форум за партньорство с
местната власт

Реално изпълнение за 2019
г.

ОБж

Дирекция ОМДС

126 712 308.00 лв.

5 470 189.54 лв.

29 302 200.00 лв.

307 367.60 лв.

2014-2020

Отчетените средства за 2019 г. са за младежки инициативи - тренинги, обучения,
концерти.
129 931.00 лв. Дейността на Общински консултативен център по въпросите за младежта включва:
инициативи с академичната младеж; дейности за деца и младежи в неравностойно
положение и от различни етнически групи; доброволчески кампании и инициативи.

П.2.157

Организиране на младежки фестивали, изложения и конкурси

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

307

П.2.158

Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и
студенти с изявени дарби

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

- Няма подадена информация.

308

П.2.159

Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и
студенти с изявени дарби

ДБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

- Няма подадена информация.

309

П.2.160

Реализиране на информационни кампании. Развиване на капацитета на
Младежки информационно консултантски център

ОБж, ДБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

310

П.2.161

Реконструкция, преустройство, оборудване и обзавеждане с надграждане
на 2 етажа и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на
Младежки дом, бул. „Цар Освободител” 27 за развитие на детски и
младежки дейности - ЗВ II

ОПРР;
ОПНОИР

Дирекция ОМДС

2014-2016

- Няма отчетено изпълнение

311

П.2.162

Построяване на мултифункционална сграда за нуждите на Общински
детски комплекс-Варна

ОБж и ПЧП

Общински детски
комплекс,
Дирекция ОМДС

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.

312

П.2.163

Изграждане на база за практическо обучение; спортни игрища; пристан
с две кейови места; закрит хангар за лодките - Варненска морска
гимназия "Св. Николай Чудотворец"

ДБж, ЕФ

Район "Аспарухово"

2016

Приложение № 1
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96 661.00 лв.

През 2019 г. са проведени: Варненски пролетен карнавал; Рождественски хоров фестивал;
инициативи с академичната младеж; Състезание "Къде ,Какво, Кога"; Международен
младежки фолклорен фестивал; Национален студентски фолклорен фестивал; Инициативи
за духовност и култура.

306

78 159.00 лв.

Очетените разходи за 2019 г. са за отпечатване на информационни материали за
популяризиране на програма "Младежки дейности". По Радио Варна са отразени
младежки, културни и обществени прояви. По РТЦ - Варна са отразени младежки прояви.
По Радио Варна БНР през 2019г. се излъчва образователно предаване "Отличен 6".

- Няма извършена дейност.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

313

П.2.164

Реконструкция на зимно помещение за животни в спасителен център за
животни

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2015

314

П.2.165

Текущ ремонт на административна сграда и прилежащата стопанска
сграда

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2015

315

П.2.166

Изграждане на търговски обекти за отдаване под наем, предлагащи
храна за животни, аксесоари и забавления за деца

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2017

316

П.2.167

Обезпечаване придобиването на нови видове екзотични животни за
Зоопарк-Варна

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2014-2020

- Няма извършена дейност.

317

П.2.168

Изграждане на нови атракциони/Проект „Малка Варна“

ОБж, ЕФ

Район "Аспарухово"

2015-2016

- Няма реализирана дейност.

318

П.2.169

Ремонт сектор тревопасни и разширяване на клетки за хищници

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2015

319

П.2.170

Преустройство на ДНФ в младежки център

ОБж, ЕФ

Дирекция ОМДС

2016-2017

- Няма отчетено изпълнение.

320

П.2.171

Изграждане на покрит басейн с олекотена кострукция и площадки за
игра с ударо-поглъщаща настилка - дворното пространство на ЦДГ
"Морски свят"

ОБж, ЕФ

Район "Аспарухово"

2016

- Няма реализирана дейност.

321

П.2.172

Изграждане на помещение за зърнени храни и фураж

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2017

- Няма отчетено изпълнение.

322

П.2.173

Нова захранваща ел. инсталация за алейно осветление, нови ел. табла и
нова инсталация в секторите

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2018

323

П.2.174

Подмяна на водопровод и канализация

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2018

- Няма отчетено изпълнение.

324

П.2.175

Подобряване на инфраструктурата чрез асфалтиране на алеите, цялостно
озеленяване и модернизиране на детския кът

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2018

- Няма отчетено изпълнение.

325

П.2.176

Изграждане на ветеринарна амбулатория

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2020

- Няма отчетено изпълнение.

326

П.2.177

Изграждане на хотел за домашни любимци

ЕСФ/МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2016

- Няма отчетено изпълнение.

327

П.2.178

Детски образователен център

ОБж, ЕФ

Дирекция ОМДС

2020

- Няма отчетено изпълнение.

Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и повишаване на физическата култура на населението.
328

П.2.179

Адаптиране на хората с увреждания към спортния живот на гр. Варна и
създаване на подходящи и достъпни условия за спорт - Програма
"Спорт"

329

П.2.180

Взаимодействие и членство на Общината в туристически сдружения и в
съответната организация за управление на туристическия продукт

330

П.2.181

Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс
Младост - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса,
скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и
обзавеждане на „Европейски младежки център” (ЕМЦ) - ЗВ I

331

П.2.182

Изграждане и функциониране на туристически информационни
центрове и организация на информационното обслужване на туристите

332

П.2.183

Приложение № 1

Изграждане на силен и разпознаваем брандинг на град Варна

93 668 108.00 лв.

- Няма отчетено изпълнение.
909.00 лв. Отчетените през 2019 г. разходи са за извършен ремонт на обекта.
- Няма отчетено изпълнение.

885.60 лв. През 2019 г. е извършен ремонт в сектор "Хищници" в ОП"Зоопарк-СЦ"

През 2019 г. е отчетено изграждане на нова ел.инсталация-монтиране на ел.табла,
822.00 лв. разклонителни кутии, окабеляване, контакти и осветителни тела в сектор тревопасен и
клетки за видри

4 861 245.64 лв.
Разходите през 2019 г. са за провеждане на 10 спортни прояви с участието на състезатели
от 6 спортни клуба за хора с увреждания

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

35 000.00 лв.

ОБж, ЕФ или
др.

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

Разходите през 2019 г. са за проведените съвместно със Съюза на екскурзоводите в
25 700.00 лв. България 110 безплатни пешеходни обиколки, за Националното изложение "Вино и
храна" и за Кулинарна изложба "Никулден".

Дирекция ОМДС

2014-2020

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

ОБж, ОПРР

ОБж, ЕФ или
др.

ОБж, ЕФ

х

Дирекция "Туризъм"

2014-2015

24

- Няма отчетено изпълнение.

530.40 лв.

През 2019 г. е открит нов туристически информационен център на територията на
к.к."Св.Св.Константин и Елена".

Община Варна спечели наградата на АБТТА за трета поредна година за "Община с найдобра маркетингова политика за 2019 година"; VR презентация на Археологически музей
- "Зовът на цивилизациите", отличена с голямата награда за иновации "Иновационен проект
на годината за съвременни технологии", първо място в категорията "Морски туризъм" по
време на IV Годишни награди за туризъм 2019 на МТ.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

333

П.2.184

Насърчаване и подпомагане на студентски и работнически спорт Програма "Спорт"

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

Разходите през 2019 г. са за проведени 7 спортни прояви съвместно с 12 институции.
82 000.00 лв. Целта е включване на гражданското общество за подобряване на качеството на живот и
осмисляне на свободното време. Участие са взели общо 3 300 души.

334

П.2.185

Организиране на общински туристически прояви с цел създаване на
трайни и полезни навици на варненската общественост за общуване с
природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната
среда - Програма "Социален туризъм"

ОБж

Дирекция ОМДС

2016-2020

Разходите през 2019 г. са за проведени 19 прояви съвместно с 6 туристически дружества.
21 000.00 лв. Броят на участващите в туристическите прояви е 500 души.
Целта е рекламиране и популяризиране на разработените туристически маршрути.

П.2.186

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма - Черноморски
туристически форум

ОБж, ЕФ или
др.

Дирекция
"Туризъм"; ВТК

2014-2020

През 2019 г. са проведениследните събития:
1.Фестивал "Вино и храна"
20 000.00 лв. 2. Кулинарна изложба "Никулден"
3. Черноморски туристически форум
4. Третото издание на туристическо изложение "Турекспо- дестинация Варна"

336

П.2.187

Повишаване на информираността и популяризирането на културния и
туристически сектор във Варна и региона. Създаване и обслужване на
единен комунакационен канал - платформа. който да събира и предлага
информация на принципа "Visit Varna" в интернет. чрез който Варна да
бъде откриваема атрактивна културно-туриситческа дестинация

ПЧП

2014-2020

През 2019г. е осъществявана ежедневна поддръжка и актуализация на сайта със събития,
мероприятия и друга информация в помощ на туристите;Туристическият информационен
44 779.04 лв. център поддържа собствени канали във “Facebook”, “YouTubе, “Instagram", “Twitter”.
Отчетените разходи са за осигуряване достъп 365/24/7 до web-базирана платформа
CityTouch

337

П.2.188

Подпомагане на спортните клубове с цел подобряване на спортната
подготовка на състезателите за постигане на високи резултати Програма "Спорт"

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

338

П.2.189

Подпомагане развитието на спорта за ветерани - Програма "Спорт"

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

339

П.2.190

Развиване на ученическия спорт и подобряване на физическата
активност при подрастващите - Програма "Спорт"

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

335

340

П.2.191

Реклама на туристическия продукт на Община Варна, включително
участие на туристически борси и изложения

341

П.2.192

342

Дирекция
"Туризъм",
КДР

ОБж, ЕФ или
др.

Дирекция "Туризъм"

2014-2020

Стимулиране на варненски спортисти завоювали значими международни
отличия и награди - Програма "Спорт"

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

П.2.193

Създаване на условия, подпомагане и насърчаване дейността на
спортните клубове, чрез участието им в градски, национални и
международни прояви - Програма "Спорт"

ОБж

Дирекция ОМДС

2014-2020

343

П.2.194

Реконструция и разширение на Двореца на културата и спорта – Варна за
превръщането му в мултифункционален спортен, културен и конгресен
комплекс

344

П.2.195

345

П.2.196

Приложение № 1

Играждане на нов закрит басейн - "Зона с преобладаващ социален
характер" от ИПГВР
Реконструкция на конюшня "Юг", конюшня "Север" и Модерен петобой
на Конна база "Виница"

471 000.00 лв.

През 2019 г. са стимулирани 75 спортни клуба за участие в ДП и МП, закупуване на
екипировка и спортни пособия. Средствата се разпределят съгласно Наредба за финасово
подпомагане на спортните клубове на база на спортни резултати и обхват. Общият брой на
подпомогнатите състезатели е 8500.

През 2019 г. са проведени са 19 спортни прояви по 8 вида спорт с цел създаване на
40 000.00 лв. социална ангажираност на третата възраст, подобряване на качеството на живот и
предаване на спортните традиции на младите спортисти. Участвали са 600 души.

142 200.00 лв.

През 2019 г. са проведени 72 спортни прояви съвместно с всички училища от гр.Варна,
РУО, БАСУ, ММС и други спортни организации с цел увличане на повече деца и ученици
в заниманията със спорт за откриване спортни таланти и осмисляне на свободното време.
Участвали са 15 000 човека.

За 2019 г. е отчетено изпълнение на медийно отразяване и промотиране на Варна като
туристическа и културна дестинация. Извършено е следното: -заснет клип от ТВ екип,
изпратен от Летище Дортмунд; - заснети документални филми от ТВ екип от румънската
национална телевизия; - заснети епизоди от екип на предаването „Дивата муха“ на БТВ; 13 360.00 лв.
заснет филм от испански ТВ екип, пътуващ из България с цел представяне на интересни
места в страната ни; - представяне на дестинация Варна в издание на пътен атлас
България.

55 750.00 лв.

През отчетната година са наградени 37 спортиста и треньори и 2 спортни организации.
Стимулирани са общо 39 състезатели за постигане на високи спортни резултати.

ПРез 2019 г. са проведени 117 спортни прояви, със 21 000 участници за издигане
1 075 000.00 лв. авторитета на Община Варна,запазване на спортните традиции и привличане на по-голям
брой туристи.

ОБж, ОПРР

х

Дирекция ИИБ
ОП ИП

2014-2017

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж, ОПРР

х

ОП "Спорт Варна"

2014-2016

- Няма отчетена дейност.

ОП "Спорт Варна"

2014-2016

- Няма отчетена дейност.

ОБж
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Конкурс за изработване на двуезични указателни табели и карти

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

ОБж

Дирекция "Туризъм"

2014-2015

ОБж

Кметство Звездица

2014

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

ОП "Спорт Варна"

2014

- Няма отчетена дейност.

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
3 199.20 лв.

През 2019 г. е извършена подмяна и монтиране на туристически карти с основни
забележителности на централни автобусни спирки.

346

П.2.197

347

П.2.198

348

П.2.199

349

П.2.200

ОСРК "Младост", ОСК "Морска градина", Спортна и детска зона
"Чайка", Гребна база "Сия Нейкова", ОСК "Аспарухово" и Технически
университет - да бъдат достъпни за хора с увреждания

ЕФ, ОБж

ОП "Спорт Варна"

2014

- Няма отчетена дейност.

350

П.2.201

Изграждане на външен санитарен възел на обект Детски кът към ОСРК
Младост

ЕФ, ОБж

ОП "Спорт Варна"

2014

- Няма отчетена дейност.

351

П.2.202

Изграждане на два тенис корта в "Младост"

ОБж, ОПРР

х

ОП "Спорт Варна"

2014-2020

- Няма отчетена дейност.

352

П.2.203

Модернизация на открити плувни басейни на входа на Морска гара закриване на басейна и изграждане на козирка на трибуните, изграждане
на басейн за водолазно обучение

ОБж, ОПРР

х

ОП "Спорт Варна"

2015-2017

- Няма отчетена дейност.

353

П.2.204

Изграждане на отрито голф игрище в кв. "Виница"

ОБж, ЕФ

Район "Приморски"

2015-2016

- Няма извършена дейност.

354

П.2.205

Изграждане на игрище за плажен волейбол с трибуни за 500 души

ОБж

ОП "Спорт Варна"

2015

- Няма отчетена дейност.

П.2.206

Проектиране и изграждане на затревено футболно игрище - 6700 кв.м. с
пейки за зрителите

ОБж, ЕФ,
МФИ

Кметство Каменар

2015

- Няма извършена дейност.

356

П.2.207

Зала за хандбал (мултифункционална /комбинирана за повече спортове)
– ново изграждане (бул. "Христо Смирненски" №1)

ОБж, ОПРР

х (Р)

ОП "Спорт Варна"

2014-2020

- Няма отчетена дейност.

357

П.2.208

Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове в район
Аспарухово - "Зона с публични функции, с висока обществена
значимост" от ИПГВР

ОБж, ОПРР

х

Район "Аспарухово",
ОП "Спорт Варна"

2015-2018

- Няма реализирана дейност.

358

П.2.209

Надстрояване на Втори етаж на СК "Простор" със зали за хранене и
хотелска част

ОБж

ОП "Спорт Варна"

2016

- Няма отчетена дейност.

359

П.2.210

Разширяване на Ледена пързалка към ОСРК "Младост"

ОБж, ЕФ

ОП "Спорт Варна"

2016

- Няма отчетена дейност.

360

П.2.211

Реконструкция и модернизация на плувен комплекс в "Младост"

ОБж

ОП "Спорт Варна"

2016

- Няма отчетена дейност.

2017-2020

-

355

Доизграждане и оборудване на спортна площадка на територията на
Кметство Звездица
Основен ремонт на двата тренировъчни плаца-пясъчен и тревен на Конна
база "Виница"

361

П.2.212

Реконструкция на стадион в район "Вл. Варненчик", включително
изграждане на спортна зала и закрит басейн

ОБж, ОПРР

х

Район "Вл.
Варненчик"; ОП
"Спорт Варна"

362

П.2.213

Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих съобразен със
специфичните нужди на хора с уврежданияюжно от бл.65 и северно от
ул.”Блян”, Възраждане III м.р. / прибл. 14 500кв.м - РЗП 26 100 кв.м или
4 500кв.м. - РЗП 8 100кв.м. (макс.)

ОБж, ОПРР

х

Район "Младост";
ОП "Спорт Варна"

2014-2020

- Няма извършена дейност.

363

П.2.214

Изграждане на басейн за водолазно обучение в район Одесос

ОБж, ОПРР

х

Район "Одесос"; ОП
"Спорт Варна"

2015-2018

- Няма извършена дейност.

х

Район
"Аспарухово"; ОП
"Спорт Варна"

2015-2018

- Няма извършена дейност.

364

П.2.215

Изграждане на спортни игрища в район Аспарухово

365

П.2.216

Изграждане на балонна покривна конструкция на тенис корт в ОСК
"Морска градина"

ОБж, ЕФ

ОП "Спорт Варна"

2017

- Няма извършена дейност.

366

П.2.217

Изграждане на балонна покривна конструкция на две футболни игрища в
ОСРК "Мласдост"

ОБж, ЕФ

ОП "Спорт Варна"

2017

- Няма извършена дейност.

367

П.2.218

Изграждане на закрит тенис корт с трибуни

ОБж

ОП "Спорт Варна"

2017

- Няма извършена дейност.

Приложение № 1

ОБж, ОПРР

За отчетната година е отчетено започната реконструкция на стадиона, към настоящия
момент се изгражда спортна зала.
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№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

368

П.2.219

Изграждане на модерни футболни игрища с лекоатлетически писти във
всички райони на града

ОБж

ОП "Спорт Варна"

2018-2020

369

П.2.220

Многофункционални спортни зали в шесте района на гр. Варна

ОБж

ОП "Спорт Варна";
Районни
администрации

2018-2020

370

П.2.221

Изграждане на изкуствена ски писта в местност "Боровец", кв.
"Аспарухово"

ОБж

ОП "Спорт Варна",
Район "Аспарухово"

2018-2019

- Няма извършена дейност.

371

П.2.222

Изграждане на балонна покривна конструкция на две футболни игрища
в ОСК "Аспарухово"

ОБж, ЕФ

ОП "Спорт Варна",
Район "Аспарухово"

2018

- Няма извършена дейност.

372

П.2.223

Изграждане на подводно осветление и водни ефекти на басейн "Алекси
Алексиев" ПК "Приморски"

ОБж

ОП "Спорт Варна",
Район Одесос

2018

- Няма извършена дейност.

Специфична цел 2.9. Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора на града.

3 742 000.00 лв.

За 2019 г. е отчетено изпълнение за Спортен комплекс и благоустрояване ул.
"Студентска"; Система видеонаблюдение сграда „Юнашки салон“ за ОП „Спорт“;
спортни съоръжения кв.„Виница”, ул. "Албатрос"; Многофункционален спортен комплекс
ж.к. "Вл.Варненчик".

301 576.30 лв.

2014-2020

15 000.00 лв. Осъществените дейности през 2019 г.: включват интензивна и продължителна работа с двадесет и

373

П.2.224

Градски превантивен клуб (ученици и студенти)

ОБж

374

П.2.225

Дейности за реинтеграция на лица настанени в Православен център за
духовно обгрижване на наркозависими "Св. Боян Енравота" към
Варненска и Великопреславска Св. Митрополия

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

375

П.2.226

Дейности по обезпечаване на организациите, институциите, медиите и
общността с обективна, надеждна и сравнима информация по отношение
на наркотиците, наркоманиите и техните последици, чрез събиране,
анализ и разпространение на количествени и качествени данни

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

Изграждане на превантивно-инфорационни центрове в район
"Аспарухово" и "Одесос"

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

П.2.227

2 831 727.00

През 2019 г. Градският превантивен клуб включва 90 ученици и студенти-доброволци,
тренирани за работа по метода "връстници обучават връстници". Проведени са 7
33 000.00 лв. общински превантивни кампании на градско ниво, проведени са два изнесени тренинга,
две обучения, съвместно с ВОС, множество обучения, тренинги и дискусионни срещи в т.
ч с международни лектори.

Дирекция
"Превенции"

376

- Няма извършена дейност.

През 2019 г. е реализирано национално проучване относно някои аспекти от здравното
- поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред

учениците (VIII-XII клас) в град Варна.

-

През 2019 г. няма реализирана дейност, поради липса на подходящи помещения и
финансови средства

377

П.2.228

Обучения на специалисти и доброволци

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

През 2019 г. са обучени 263 професионалисти в рамките на 9 обучения (педагогически
специалисти, училищни лекари и мед. сестри, социални работници, обществени
възпитатели,представители на правораздавателните органи, служители на МВР, други
10 570.00 лв.
професионалисти, ученици и студенти доброволци във всички направления; Други
проведени обучения сред професионалисти и доброволци са отчетени в Приложение 2
"Допълнителни проекти".

378

П.2.229

Осъществяване на Програма за финансиране на проекти на НПО за обща
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

49 372.00 лв.

Приложение № 1
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През 2019 г. са одобрени и финансирани 10 проекта. В рамките на своите проекти,
организациите достигнаха и обхванаха широк кръг лица от целевите групи – над 1074
деца, над 10 000 младежи на възраст 18-30 г., 52 родители и 175 професионалисти,
работещи с уязвими деца и млади хора.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

379

П.2.230

Наименование

Превенция на противообществени прояви на малолетните и
непълнолетните

380

П.2.231

Изграждане и доразвиване на училищни клубове за превенция

381

П.2.232

Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи с
фокус към ромското малцинство в България

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ОБж

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

ЕФ, ОБж

Дирекция
"Превенции",
Сдружение
"Съучастие"

2014-2020

382

П.2.233

Провеждане на общоградски кампании за превенция

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

383

П.2.234

Провеждане на училищни кампании за превенция

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

Приложение № 1
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Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
През 2019 г. са извършени следните мероприятия:
- 4 редовни заседания на Общинската комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
- Семинар на тема "Съвременни заплахи в Интернет - рискове и възможности на
виртуалното пространство";
- Професионални срещи на тема "Практически подходи за работа с деца с агресивно
поведение и техните семейства"за 63 педагогиески специалисти.;
- Открити дни на МК, в които участваха 44 училища и повече от 4000 деца.
- Спектакъл "Еднорог", реализиран със съдействието на сдружение "Наш свят", посетен от
33 770.00 лв. повече от 300 деца.
През 2019 г. по "Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици I-IV
клас", която се реализира в 8 училища са обучени 80 учители и са проведени групови
супервизии със 109 учители, предоставени са наръчници за учители;
През 2019 г. по "Програмта за превенция на риска от въвличане в противообществени
прояви", която се осъществява в партньорство със СУ „Любен Каравелов“ и се реализира
от сдружение "МИУР"се извършват дейности, които обхващат всички приоритетни
области на работа с ученици, родители, учители и професионалисти, ангажирани в
работата с деца.

През 2019 г. функционират 12 училищни превантивни клуба, обхващащи 451 ученици доброволци. Доброволците са провели 190 обучителни сесии пред 5321 свои връстници,
по направлвнията "наркотици", "ХИВ/СПИН", "трафик на хора" и "безопасен интернет".
Превантивните клубове стоят и в основата на големи училищни кампании, достигнали до
близо 10 000 ученици от 7-12 клас. Проведени са:
22 950.00 лв. - 55 обучения на 385 ученици- доброволци;
- дискусионна среща "Наркотици и зависимости ";
- Академия за доброволци в гр. Бургас за безопасен интернет в контекста на явлението
трафика на хора;
- Церемония „Младите хора и бъдещето“;
- Форум по повод 5 декевмври - Международен ден на доброволеца.

- Няма изпълнени дейности.

През 2019 г. са проведени следните кампании:
1."Закъде пътуваш?"- кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова
експлоатация;
2."Не шофирай, ако си пил!";
3.Кампания по повод Международния ден за съпричасност със засегнатите от
34 090.00 лв. ХИВ/СПИН;
4. Кампания "Лято без риск";
5.кампания "Синьо сърце" по повод 30 юли - Международен ден за борба с трафика на
хора;
6.Общинска лятна АНТИСПИН кампания;
7.АНТИСПИН кампания по повод 1 декември.

6 000.00 лв.

През 2019 г. в Кампаниите за превенция са обхванати повече от 7 000 ученици. Те са били
обезпечени с разнообразни превантивни и информационни материали за всички обхванати
лица. Изготвени са брошури, флаери, картички, книжки, плакати, силиконови гривни,
книгоразделители, бележници и др. брандирани с логата на кампаниите

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

384

П.2.235

Програма за диагностика и психо-социална работа с деца с проблемно
поведение

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

От 2016 г., дейностите са включени в Програма за индикативна превенция на употребата
на наркотични вещества сред деца в риск. През 2019 г. са проведени 3 редовни заседания
на МКБТХ. Проведен е регионален дискусионен форум през м. юли, на който са обсъдени
следните теми: "Нови тенденции при трафик на хора и противодействие на
престъплението: Методология на разследването и подкрепа на потърпевшите лица" с
участието на 25 професионалисти (представители на ОД на МВР, Гранична полиция,
10 440.00 лв.
Районна прокуратура- Варна, Районна прокуратура - Девня, Райнна прокуратура Провадия, Окръжен следствен отдел - Варна и др.); Проведен семинар за
професионалисти с участието на 65 представители на различни институции и структури (
зам.-кметове на общини от област Варна; представители на МКБТХ - Варна, МКБТХ Русе; инспектори Детска педагогическа стая при ОД на МВР - Варна, секретари на
МКБППМН в областта и обществени възпитатели).

385

П.2.236

Програма за изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у
пълнолетни правонарушители с наложено ефективно наказание в затвор
Варна

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

През 2019 г. няма сключен договр със сдружение с акредитация за достъп до
- пенетенциарната система, издадена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при
Министерство на правосъдието.

386

П.2.237

Програма за кризисна интервенция и превенция на самоубийствата при
млади хора

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

По програмата, през 2019 г. е осъществено консултиране на 113 човека с опити за
самоубийство и 72 родители и близки. Общ брой консултации – 256. Кризисните
консултации обхващат 23 младежи със суицид във възрастовата група до 18 години; 34
9 990.00 лв.
суицида в групата 18 - 30 години и 56 суицида в групата над 30 години.
Идентифицираните причини са: конфликт с родителите; конфликт с връстниците; провал в
училище; неуспехи, страх от бъдещето и самота.

387

П.2.238

Програма за мобилна работа в ромска общност на младежи в риск

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

9 990.00 лв.

388

П.2.239

Програма за превенция на детското рисково поведение породено от
уязвимост на семейството и/или средата

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

-

От 2016 г., дейностите са включени в Програма за индикативна превенция на употребата
на наркотични вещества сред деца в риск. Изпълнението е отчетено в П.2.235.

389

П.2.240

Програма за ранни интервенции на деца и младежи с експериментална
употреба на наркотични вещества

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

-

От 2016 г., дейностите са включени в Програма за индикативна превенция на употребата
на наркотични вещества сред деца в риск. Изпълнението е отчетено в П.2.235.

390

П.2.241

Реконструкция и модернизация на превантивно-информационни
центрове в район "Младост", кв."Чайка", "Вл.Варненчик", район
"Приморски"

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014-2020

- Няма извършени дейности

ОБж

Дирекция
"Превенции"

391

П.2.242

Приложение № 1

Студентска служба за психологично консултиране и психотерапия

2014-2020

29

Програма за превенция на рисковото поведение, предназначена за деца от ромска
общност и техните семейства. Реализра се от сдружение "Съучастие". През 2019 г. в
програмата се включиха 70 родители и 33 деца на възраст 6--17г. С тях е осъществявана
индивидуална, фамилна и групова психосоциална работа в рамките на повече от 600 часа.

Разходите са извършени за дейности по Програмата за 2019 г., които включват: 356 часа
консултиране/психотерапия на 62 младежи (18-25 г.), 50 часа супервизия на
10 000.00 лв. психотерапевтите и 40 часа тематично – информационни срещи за представяне на
програмата с 351 студенти от МУ – Варна, Медицински Колеж – Варна, ТУ-Варна, пет
гимназии и представители на институции

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

392

393

394

П.2.243

П.2.244

П.2.245

Наименование

Училищна програма за превенция на трафика на хора

Училищна програма за превенция на употребата на наркотични вещества

Програма за превенция на ХИВ/СПИН сред високорискови групи

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ОБж

ОБж

ОБж

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Дирекция
"Превенции"

Дирекция
"Превенции"

Дирекция
"Превенции"

Приоритет 2.5. Развитие на гражданското общество и подобряване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса.
Специфична цел 2.10. Подобряване на институционалната среда чрез предоставяне на достъпни електронни услуги.
395

396

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

2014-2020

Разходите са извършени за дейности по "Програмата за консултиране на професионалисти
за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора", като за 2019 г.:
-Отпечатани са насоки за идентификация и работа по случаи и са проведени 12
информационно-обучителни срещи със 137 професионалисти.
14 998.80 лв.
-Реализирани са 40 часа консултации с професионалисти.
-Проведена е заключителна среща, на която участие взеха 20 ръководители на институции,
ангажирани по проблема (представители на социални служби, полицейски служби, бюра
по труда, ЦОП, секретари МКБППМН, НПО и др.).

2014-2020

Разходите са извършени за дейности по "Програма за превенция на рисковото поведение
сред ученици VIII-XII клас" като за 2019 г. включват следните инициативи:
- "Наркотични и други психоактивни вещества"- проведени са 21обучения за 110 ученици доброволци от дванадесет училищни превантивни клубове за работа по метода "връстници
обучават връстници". Изнесени са 38 информационни сесии пред 1068 ученици.
Проведени са информационни сесии пред 52 ученици от училища без УПК;
21 105.50 лв. - "Превенция на трафика с хора" - проведени са 11 обучения с 35 ученици от 8-12 клас,
работещи по метода връстници обучават връстници. Изнесени са 66 информационни
сесии пред повече от 2000 ученици (8-12 клас); Проведени са информационни срещи със
198 ученика от училища без разкреити УПК;
- "Превенция на рисково сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ' - проведени са 14
обучения за 67 ученици от 8-12 клас, работещи по метода връстници обучават връстници.
Изнесени са 86 обучителни сесии сред 2253 ученици

2015-2020

1. Дейностите през 2019 г. включват: проведеждане на осем модулни обучения на 81
професионалисти и експерти на и осем модулни обучения на 67 млади хора в риск на
възраст между 13 и 20 г. възраст . Обучени са 10 младежи-доброволци (ключови
сътрудници) на теми комуникативни умения, работа в екип, разпознаване на риска,
методи за работа в неформална среда, мотивиране и насочване, интерактивни методи на
работа и др.
2. В рамките на Програмата по ваксинация са селектирани 150 човека с рисково
20 300.00 лв. поведение. От тях 50 човека, идентифицирани като най-високо рискови са ваксинирани за
Хепатит Б. Ваксините са осигурени по договор по ЗОП.
3. Приемане и изпълнение на общинска Стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ,
Варна 2016-2020. Проведени са 3 заседания на Консултативния съвет.
Взето е участие във форум на Националния съвет на БЧК за представяне на иновативни
практики в изграждено и реализирането на политиката на Община Варна в областта на
здравната просвета и превенцията на рисковото поведение сред на младите хора (в т.ч.
превенция на рисковото сексуално поведение и ХИВ/СПИН.

10 555 000.00 лв.

148 115.00 лв.

900 000.00 лв.

0.00 лв.

П.2.246

Въвеждане на електронни услуги за бизнеса и гражданите, Електронен
обмен на документи с държавни институции.

ОБж, ЕФ

Дирекция ИАО

2014-2020

-

П.2.247

Заявено участие в проект свързан с електронни средства за гражданско
участие и електронна демокрация. Проекта е на Област Умбрия и цели
да стимулира гражданите и да ги обучи да използват съвременни
електронни средства. Предстои разглеждане пред програмата Европа за
Гражданите

ЕФ

Дирекция ИАО

2014-2015

- Няма отчетено изпълнение.
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Районните администрации на Община Варна са присъединени към "Системата за
електронен обмен на документи", съгласно изискванията на ДАЕУ.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

397

П.2.248

Наименование

Въвеждане на нови информационни технологии за административното
обслужване на населението и бизнеса. Изграждане и функциониране на
районен информационен център

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ОПАК

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Район "Приморски"

2016

Специфична цел 2.11. Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на гражданското общество.

9 655 000.00 лв.

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
- Няма отчетено изпълнение.

148 115.00 лв.

398

П.2.249

Осигуряване на достъп за ползване на Географска информационна
система, чрез договаряне с ТПО

ОБж

Район "Одесос"

2014-2020

399

П.2.250

Охрана на общински обекти

ОБж

ОП "Охрана"

2014-2020

400

П.2.251

Поддържане и подобряване на квалификацията и компетентностите на
служителите от общинската администрация, чрез участие в
специализирани обучения, организирани от различни организации и
институции

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

401

П.2.252

Разработване на годишен план за задължително и специализирано
обучение към Института по публична администрация

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

402

П.2.253

ДБж

Район "Приморски"

2014-2020

- През 2019 г. са проведени обучения на служителите от районната администрация.

ОБж

Район "Одесос",
Дирекция ИАО

2014-2018

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2016

Оптимизирани са процедурите по предоставяне на административни услуги чрез
- намаляване на изискуемите документи. Набавя се информация по служебен път чрез
средата за междурегистров обмен (RegiX) и други регистри.
- Няма извършена дейност.

Системни обучения от специализирани институции на служителите в
районната администрация
Създаване на електронен архив за регистрите по гражданско състояние в
Община Варна за ползване от р-н "Одесос"
Намаляване на административната тежест, чрез премахването на
остарелите, излишните или повтарящи се изисквания за предоставяне на
информация

- Няма извършена дейност.
134 378.00 лв.

Отчетените разходи за 2019 г. са за извършване на охранителни дейности на обекти
общинска собственост и/или обекти ползвани на законно основание от Община Варна.

Служители, участвали в обучения към ИПА и към други организации и институции през
2019 г.- 345 бр. Общо обучени служители - 345, в това число онлайн курсове. Проведените
обучения са в областите: Управленски умения; Защита на личните данни; УЧР;ЗОП;
Финансово и стопанско управление; Управление на проекти; Държавни помощи; АО;
Общинска собственост; АПК, ЗОП, ЗУТ, ЗМДТ, Мерки срещу изпиране на пари както и
тясно специализирани обучения и годишни срещи.
13 737.00 лв. Отчетените разходи за 2019 г. са за проведени обучения към ИПА и онлайн семинари.

403

П.2.254

404

П.2.255

405

П.2.256

Ремонт на административна сграда; сграда Кметство в с. Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014-2015

406

П.2.257

Преглед, оценка, формулиране и провеждане на промени в
организацията на услугите в съответствие с европейските стандарти

ОБж

Район "Приморски"

2014/2016/2018/2020

407

П.2.258

Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която
да отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите
политики

ОБж, ЕФ

Дирекция УЧРАУ

2014/2017

408

П.2.259

Закупуване на 7-местен микробус

ОБж

Район "Одесос"

2014

- Няма извършена дейност.

409

П.2.260

Изграждане на видеонаблюдение в центъра за обслужване на клиенти на
партерен етаж в административната сграда на р-н "Одесос"

ОБж

Район "Одесос"

2014

- Няма извършена дейност.

410

П.2.261

Актуализиране на технологичните карти и образците на заявления за
извършваните административни услуги. Периодично актуализиране на
всички информационни материали, публикувани на интернет сайта на
Община Варна и в Каталога за административни услуги

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

Периодично се актуализират технологичните карти, образците на заявленията и всички
- информационни материали, касаещи административните услуги в съответствие с
нормативната уредба. Актуализирани технологични карти и образци на заявления

411

П.2.262

Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнесуслуги

ОБж

Дирекция ИАО

2015-2017

- Няма отчетено изпълнение.

412

П.2.263

Подобряване качеството на административното обслужване на принципа
на "Едно гише". Създаване на условия за обслужване на хора в
неравностойно положение и чуждестранни граждани

ОПАК

Район "Приморски"

2015

Приложение № 1
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-

Изпълнени са промени в организацията на услугите в съответствие с европейските
стандарти.

- През 2019 г. няма извършени промени на административната структура.

- Частично изпълнение.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година
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финансиране
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Реално изпълнение за 2019
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П.2.264

Въвеждане на комплексно административно обслужване след
утвърждаването на национално нива на базисен модел за интегриране на
услуги, предоставяни от различни администрации

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

414

П.2.265

Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по
предоставяне на услуги - извършване на постоянен преглед на
съществуващите процедури по предоставяне на услуги; установяване на
действащ механизъм за диалог между администрацията и потребителите
на тези услуги.

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

- Няма отчетено изпълнение.

415

П.2.266

Оптимизиране на процесите по приемане и обработване на документи и
информация, с цел предоставяне на по-качествени административни
услуги

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

Спазват се нормативно установените стандарти за качество и сроковете за предоставяне
- на административните услуги. Поетапно се електронизират области на документооборота
в общинската администрация и се създава електронен архив.

416

П.2.267

Проектиране и изграждане на административна сграда за Кметство
Тополи, с. Тополи

ОБж

Кметство Тополи

2016-2017

- Няма изпълнени дейности.

417

П.2.268

Реализиране на инициативи за стимулиране и навлизане на млади
специалисти в администрацията

ОБж

Дирекция УЧРАУ

2014-2020

-

413

По програма "Старт на кариерата" за заетост през 2019 г. са наети 2 лица. Преминали
успешно 9-месечната програма през 2019 г. - 2 лица.Сключен е договор между Община
Варна и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - Варна. Наети след края на
програмата - 2 лица.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ И ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1 590 666 083 лв.

116 991 799.08 лв.

Приоритет 3.1.: Подобряване на наличната и изграждане на нова научна и технологична инфраструктура на Община Варна.

74 512 000.00 лв.

165 000.00 лв.

Специфична цел 3.1.: Укрепване и създаване на иновативна общинска бизнес инфраструктура – Високотехнологичен парк и
центрове за трансфер на знания и технологии.

74 512 000.00 лв.

165 000.00 лв.

"Институт по хидрои аеродинамика БАН"; ВВМУ

2014-2017

Център по хидро и аеродинамика (ЦХА) -Варна отчита изпълнение на следните дейности
през 2019 г.:
-Модернизиране на ИКТ системата на ЦХА;
-Модернизиране на ултразвукова система в маневро-мореходния басейн на ЦХА;
-Развитие на създадената база данни за научно-приложни продукти на ЦХА в рамките на
165 000.00 лв. единен Инертен портал;
-Реконструкция и модернизация на вълнопродуктора в Дълбоководен басейн на ЦХА-етап
3;
-Модернизация на системите за измерване и управление в Квитанционна лаборатория етап 3.
-Изграждане на нови научни лаборатории в ЦХА (ЦХА-ИМСТЦХА-БАН)

Община Варна,
НПО, институти,
БАН, частен сектор

2018-2020

418

П.3.1

Доизграждане и модернизация на научноизследователската база за
морски научни изследвания

419

П.3.2

Изграждане на високотехнологичен парк

ЕФ, ДБж

ЕФ, ОБж,
ДБж, частен
сектор

x

Приоритет 3.2. Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на
Общината, за подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда и достъпност до обектите за
публични услуги.
Специфична цел 3.3.: Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктури в Общината и
адекватна на нуждите за свързаност и достъп до публични услуги организация на движението

Приложение № 1
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- Няма отчетено изпълнение.

1 382 063 215.00 лв.

100 148 758.54 лв.

475 369 558.00 лв.

5 820 574.36 лв.
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П.3.3

Реконструкция на ул.”Мара Тасева” и основен ремонт на бул.”Първи
май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А.Марков” Варна
ЕООД и улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност
„Вилите”, с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на
брега Канал „море-езеро”, изграждане на детски площадки. зони за
отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи на територията на
паркоустройствена зона за обществено обслужване.

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014-2017

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж"
2014-2020 г. през 2018 г.
- Под-обект "Реконструкция на уличната мрежда по трасето на бул. "Първи май" в обхват от
ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-0/ кв. "Аспарухово" - кв. Галата" е изпълнен
в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0003 "Интегриран градски транспорт на Варна втора фаза", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. през 2018 г.

П.3.4

Основен ремонт на уличната мрежа по трасето бул.”Приморски”,
бул.”Цар Освободител”, бул.”Княз Борис I”, в обхват от
ул.”Ст.Стамболов” до п.в.”Почивка” (бул. „Левски”) и прилежащите му
съоръжения (подлези) и благоустрояване на ул.„Ал. Стамболийски”, чрез
обособяване зони за отдих, подмяна улично осветление, обновление на
ландшафта по пешеходната зона на улицата, велоалеи и др. район
„Приморски".

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014-2017

Част от обекта е изпълнена през 2018 г. в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0003
- "Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони
в растеж" 2014-2020 г.

422

П.3.5

Реконструкция на ул.”Мадара” в участъка от ул.”Д-р А.Железкова” до
ул.”Явор” и благоустрояване пространствата в карето между
бул.”Царевец” – ул.”Караагач” – ул.”Мир” – бул.”В.Левски” – бул.”Осми
Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих,
спортни площадки, озеленяване, велоалеи и др. на територията на 17 м.р.
район "Приморски".

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014-2017

-

423

П.3.6

Реконструкция бул."Ян Хунияди" в участъка от бул."Сливница" до ПВ
"АМ Хемус"/Комитово Ханче

ОБж

Дирекция ИИБ

2014

- Обектът е изпълнен през 2015 г.

424

П.3.7

Реконструкция на бул."Чаталджа" в участъка от бул."Осми приморски
полк" до бул."Ген.Колев"

ОБж

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

425

П.3.8

Реконструкция на бул."Девня" в участъка от бул. "Ат. Москов" до
бул."Република"

ДБж и ОБж

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

426

П.3.9

Реконструкция на ул."Вяра" в участъка от бул."Сливница" до бул."Цар
Освободител"

ОБж

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

427

П.3.10

Реконструкция на ул."Роза" от бул."Левски" до ул."Хр.Смирненски" и
напречни улици, благоустрояване

ОБж

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

428

П.3.11

Реконструкция на ул.”Цар Симеон І” от ул.”Преслав” до ул.”София”,
гр.Варна

ОБж

Дирекция ИИБ

2014

429

П.3.12

ОБж

Дирекция ИИБ

2015 - 2016

430

П.3.13

ОБж

Дирекция ИИБ

2015 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

431

П.3.14

Проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище ул.
„Народни будители“ и ул. Към IV РПУ и „Пени маркет“

ОБж

Дирекция ИИБ

2015

- Няма отчетено изпълнение.

432

П.3.15

Реконструкция на бул. "Ат. Москов" в участъка от Път І-2 до ул."Кольо
Фичето"

ОБж/Бж

Дирекция ИИБ

2017 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

433

П.3.16

Реконструкция на ул."Кракра" в участъка от бул."Хр.Ботев" до
ул."Струга"/бул."Васил Левски"

ОБж

Дирекция ИИБ

2015

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.17

Изграждане на ул."Осма" през кв."Бриз" и кв."Св.Никола" до Път VAR
1083 "Виница" - "Св.Св.Константин и Елена"

ДБж/ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

420

421

434

Приложение № 1

Пробив на бул."Сливница" от бул."Ян Хунияди" до бул."Ат.Москов",
включително благоустрояване
Реконструкция на ул."Подвис" в участъка от ул."Хр.Смирненски" до
ул."Битоля", включително основен ремонт на мостово съоръжение на
бул."Левски"
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Изготвен е инвестиционен проект в рамките на проект "В подкрепа на Варна за програмен
период 2014-2020 г.", финансиран от ОПРР 2007-2013 г.

По проект "BG16RFOP001-1.002-0002 Естетизация и модернизация на градската среда във
Варна" е звършена реконструкция на ул. "Цар Симеон I" в т.ч. улична и тротоарна
настилка. Обособени са нови пешеходни зони, изградена е велоалея. Разходите за проекта
са отчетени в П.3.218
През 2019г. е изграден пробив на бул. "Сливница" от бул. "Ян Хунияди", до бул. "Ат.
36 326.00 лв.
Москов" и е извършено благоустрояване.
-
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435

П.3.18

Реконструкция на бул.”Хр.Смирненски” в участъка от ул.”Прилеп”п.в.”Каменар” до бул.”Осми приморски полк” – п.в.”Виница”

ДБж/ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ

2019 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

436

П.3.19

Изграждане на рампи - възел с АМ "Хемус" - качване от бул."Ат.
Москов"

ДБж/ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ

2016

- Няма отчетено изпълнение.

437

П.3.20

Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена в
новия ОУП на Варна по райони

ДБж/ОБж/ЕФ

Кметство Тополи

2019 - 2020

- Няма извършена дейност.

438

П.3.21

Рехабилитация и доизграждане на свързващата пътна мрежа по райони

ДБж/ОБж/ЕФ

Кметство Тополи

2019 - 2020

- Няма извършена дейност.

439

П.3.22

Доизграждане на общинската пътна мрежа

ДБж/ОБж/ЕФ

Кметство Тополи

2019 - 2020

440

П.3.23

Реконструкция на бул.”Република” в частта от ул.”Никола Симов” до
ул.”Уста Кольо Фичето”

ДБж/ОБж/ЕФ

Район "Младост"

2014 - 2015

- Няма извършена дейност.

441

П.3.24

Изграждане на улична мрежа в ж.к.”Възраждане” I м.р., ж.к.”Евросити”

ДБж/ОБж/ЕФ

Район "Младост"

2015 - 2015

- Няма извършена дейност.

442

П.3.25

Преасфалтиране на общински път гр.Варна - с.Звездица с дължина 3 км.

ДБж/ОБж/ЕФ

Кметство Звездица

2016 - 2015

443

П.3.26

Разширение и основен ремонт на ул.”Акад. Ан.Сахаров” в частта от
бул.”Сливница” до бул.”Цар Освободител”

ДБж/ОБж/ЕФ

Район "Младост"
Дирекция ОПИП

2015 - 2016

- Ремонтът е изпълнен през 2014 г.

444

П.3.27

Реконструкция на ул.”Акад. И.Курчатов” – от бул.”Вл.Варненчик” до
ул.”Орлово гнездо” /има проектна готовност/

ОБж/ДБж/ЕФ

Район "Младост"

2014 - 2015

- Няма извършена дейност.

445

П.3.28

Проектиране и израждане на улици в район "Младост" - ул. "Юрдан
Тодоров", ул. "Ана Феликсова", ул. "Майка Тереза", ул. "Флора"

ОБж/ДБж/ЕФ

Район "Младост"

2014 - 2020

446

П.3.29

Доизграждане/разширение/основен ремонт на улици в район "Младост"ул.”Блян”, ул.”Младежка”, ул.”Поп Димитър”, ул.”Хан Кубрат”,
ул.”Вярност”, ул.”Петко Стайнов”, ул.”Тодор Пенев”, ул.”Кап.Райчо”,
ул.”Вл.Висоцки”

ОБж/ДБж/ЕФ

Район "Младост"

2014 - 2020

447

П.3.30

Основен ремонт и подмяна подземни комуникации на ул.”Иван Церов”

ОБж/ДБж/ЕФ

Район "Младост"

2014 - 2020

- През 2019 г. е отчетено изпълнение на основен ремонт на ул. "Иван Церов"

448

П.3.31

Реконструкция на кръстовище бул.”Вл.Варненчик” и
бул."Хр.Смирненски"

ОБж/ДБж/ЕФ

Район "Младост"

2016 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

449

П.3.32

Основен ремонт на бул.”Трети март” и помощно платно

ДБж

Район "Младост"
Дирекция ОПИП

2014 - 2015

-

450

П.3.33

Изграждане на ул.”Евлоги Георгиев” над бул.”Хр. Смирненски” в
ж.к.”Изгрев”

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Младост"

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

451

П.3.34

Изграждане на ул.”Подвис” над бул.”Хр. Смирненски” в ж.к.”Изгрев”

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Младост"

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

452

П.3.35

Изграждане на улици в кв.”Виница” - ул.”Св. Мина”, ул.”Съби Велков”,
ул.”Добри Христов”, ул.„Св. Йоан Кръстител”, ул.”Св.Екатерина”,
ЕФ, ДБж, ОБж
ул.”Полк.Милко Железов”, ул.”Георги Василев”, ул.”Константин
Павлов”(над площада), ул.”Антон Прудкин” и ул.”Св.Теодор Стратилат”

Район "Приморски"

2014 - 2015

453

П.3.36

Реконструкция и ремонт на бул.”Ген.Колев” – между бул.”Чаталджа”и
бул.”Цар Освободител”

Район "Приморски"

2014 - 2015

Приложение № 1

ЕФ, ДБж, ОБж

34

-

517 479.28 лв.

Няма извършена дейност.

Отчетените разходи за 2019 г. са за извършен текущ ремонт на пътна и улична мрежа в кв.
Аспарухово - с.Звездица

Отчетените разходи за 2019 г. са за реконструкция и строителен надзор на ул."Ана
78 647.71 лв. Феликсова" и кръстовището на бул. "Цар Освободител" и на ул. "Флора" по плана на 26
м.р.о.т. 106 до о.т.50. - изпълнен е основен ремонт.

1 083 713.57 лв.

6 690.60 лв.

През 2019 г. е изпълнен основен ремонт на ул."Хан Кубрат" в частта от №1 до №11 и
ул."Блян" в частта на ж.к."Възраждане" II м.р.

През 2019 г. е отчетено изпълнение на основен ремонт на отсечки от бул."Трети март".
Помощното платно в частта на ж.к."Възраждане" I м.р. е основно ремонтирано в частта от
ул."Ана Феликсова" до бл.17. Помощното платно в частта на ж.к."Възраждане" II м.р. е
преасфалтирано.

За 2019 г. година е отчетено изпълнение на проектиране, строителен надзор и основен
ремонт на улиците "Св.Пророк Илия" и "Св.Йоан Кръстител".

- Няма отчетено изпълнение.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

454

П.3.37

Проектиране и изграждане на бул.”Чаталджа” – между бул.”Ген.Колев” и
ЕФ, ДБж, ОБж
бул.”Васил Левски”

Район "Приморски"

2014 - 2015

- Изготвен е инвестиционен проект за изграждане на обекта.

455

П.3.38

Проектиране и изграждане на нова улица северно от бл.26, 27 и 28 на ул.
ЕФ, ДБж, ОБж
„Железни врата”

Район "Приморски"

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

456

П.3.39

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

457

П.3.40

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2016 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

458

П.3.41

Проектиране и изграждане на ул.”Мир” – северно от ул.”Лоза” към
Хлебозавода

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2018 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

459

П.3.42

Изграждане техническа инфраструктура (пътища. ел.) в жк. "Жълъдови
хълмове"

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Вл.
Варненчик"

2019 - 2020

- Няма извършена дейност.

460

П.3.43

Проектиране и изграждане на улици във Вилна зона „Евксиноград” ул.”15-та” (от ул.”1-ва” до ул.”20-та”); ул."11-та" (включително дъждовна
ЕФ, ДБж, ОБж
канализация); ул."6-та" и стълбище към бул."Княз Борис І"; част от ул.”20та”; част от ул.”7-ма”

Район "Приморски"

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

461

П.3.44

Реконструкция на улица зад Военна болница в ж.к.”Изгрев”

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2018 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

462

П.3.45

Реконструкция на основния път за кв.”Виница” – от светофара към
с.Кичево до кв.”Виница”

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2016 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

463

П.3.46

Реконструкция на ул.”Тракия”, включително тротоари и дъждовна
канализация

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"
ОП ИП

2017 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

464

П.3.47

Проектиране и изграждане на улици по действащ ЗРП в с.Каменар с
обща дължина - 2 710 м

ЕФ

Кметство Каменар

2014 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

465

П.3.48

Проучване,обсъждане и създаване на синя зона

ЕФ, ОБж

ОП "Общ.паркинги
и синя зона"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

466

П.3.49

Изграждане на паркинг до сградата на Общинската администрация

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

467

П.3.50

Изграждане на паркинг по ул. "Баба Тонка", 9 м.р.

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

468

П.3.51

Изграждане на подземен гараж за 120 коли - "Зона с публични функции,
с високо обществено значение" от ИПГВР

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

469

П.3.52

Паркинг на билетен център Градски транспорт, обръщача на Тролей 3,
на ул. "Бачо Киро" и ул."Русе"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ОСИСД

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.

470

П.3.53

Изграждане на паркинг пред Катедралата

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

471

П.3.54

Изграждане на подземен паркинги под Двореца на културата и спорт

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

Приложение № 1

Реконструкция на ул.”Кирил Шиваров” и благоустрояване в карето
между ул.”Брегалница”. ул.”Кирил Шиваров” и ул.”Селиолу” (около
Студентските общежития)
Проектиране и изграждане на ул.”Иван Теодоров” - 21-ви м.р. – от
обръщача до Езикови гимназии до хотел “Брилянс” и до помощна алея
на бул.”Княз Борис”
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година
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472

П.3.55

Изграждане на подземен паркинг под бул."Приморски" (от общината) –
при ФК Варна

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

473

П.3.56

Изграждане на паркинг на бул. "Цар Освободител" и бул. "Осми
Приморски полк"

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

474

П.3.57

Изграждане на паркинг до Морската градина – под трасето на бул. "Княз
Борис", спирка "Делфинариум"

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

475

П.3.58

Изграждане на паркинг до Морската градина – под трасето на бул. "Княз
Борис", спирка "Акациите"

ОПРР, ОБж

х

ОП "Общ.паркинги
и синя зона",
Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

476

П.3.59

Оформяне на паркоместа по бул."Първи май" (от към парка)

ОБж

Район "Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016

477

П.3.60

Изграждане на паркинг до бл.194. ж.к.“Чайка”

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2015 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

478

П.3.61

Изграждане на паркинг ж.к. “Изгрев” – между пътя за с.Каменар и ул.28ЕФ, ДБж, ОБж
ма

Район "Приморски"

2016 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

479

П.3.62

Регулиране на движението при входа за Окръжна болница и ДКЦ чрез
отваряне на ул.”Брегалница” и реконструкция на паркинг на
ул.”Илинден”

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2015 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

480

П.3.63

Изграждане на паркинги в район "Приморски"- на тревна фуга: ул.”
Железни врата”, ул.”Арх. Петко Момилов”, ул.”Петър Райчев” ,
ул.”Гладстон” бл.6, ул.”Дойран”- североизточна страна. между
пресечките й с ул.”К. Шиваров” и ул.”Хр. Морфова”.

ЕФ, ДБж, ОБж

Район "Приморски"

2016 - 2019

- Изграден паркинг на ул. "Гладстон".

481

П.3.64

Рехабилитация и доизграждане на инфраструктура - Изграждане
бордюри/тротоари и пътна настилка за територията на всички кметства

ЕФ, ДБж, ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

482

П.3.65

Възлагане на ПУР и ПРЗ; изграждане на улична мрежа в зона ЖМ,
землище с.Тополи съгласно нов ОУП на Варна

ОБж

Кметство Тополи

2014 - 2015

483

П.3.66

Основен ремонт и обезопасяване на Аспарухов мост

ДБж

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

484

П.3.67

Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за
целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за
насърчаване на инвестициите

Община Варна

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

485

П.3.68

Изграждане на подземни и/или етажни паркинги в район "Одесос"

Район "Одесос"

2016 - 2020

- Няма извършена дейност.

ОПРР, ОБж
ЕФ, ОБж,
Частен сектор

х

Специфична цел 3.4.: Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до
публични услуги чрез екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)

Приложение № 1

372 627 692.00 лв.
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2 018.00 лв.

Изпълнение на проект за "Основен ремонт на бул. "Първи май" в обхват от ул. "Мара
Тасева", кръстовище VAR1087 - /I-9/ кв. "Аспарухово" - кв."Галата" по плана на 29-ти м.р.,
район "Аспарухово", гр. Варна" е отчетено през 2018 г.
Отчетените разходи са за оформени паркоместа по бул. "Първи май" през 2019 г.

4 095 699.20 лв. Текущи ремонти на пътна и улична мрежа, съоръжения в кметствата и районите.

- Няма извършена дейност.

63 441 974.70 лв.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година
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486

П.3.69

Разширяване и реконструкция на бул. "Цар Освободител":
Етап 1: Доизграждане за разширяване на платна в участък на бул. Васил
Левски до ул.Вяра;
Етап 2: Ново изграждане на участък на бул. Цар Освободител от ул. Вяра
до ул.Ян Хунияди;
Етап 3: Ново изграждане на участък на бул. Цар Освободител от ул. Ян
Хунияди до възел Летище

487

П.3.70

Реконструкция и разширяване на Ул. "Отец Паисий", в участъка бул. "Вл.
Варненчик"– бул. "Цар Освободител"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

488

П.3.71

Втори мост към Аспарухово - разработване на инвестиционен проект

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

489

П.3.72

Модернизиране на диспечерската програма и Развитие на Системата за
видео – трафик преброяване

ОПРР, ОБж

х

Дирекция УСКОР,
ОП ТАСРУД

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

През 2019 г. в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна-втора фаза" са
въведени в експлоатация обекти ""Реконструкция на улична мрежа бул. "Осми Приморски
полк" в участъка от бул. "Васил Левски" до бул. "Христо Смирненски", вкл. основен
ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел "Виница"), "Реконструкция на улична
мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул."8-ми Приморски
полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и
11 326 285.77 лв.
ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“, "Реконструкция на улична мрежа по
трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул.
"Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул.
"Св. Св. Кирил и Методий", "Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни" в участъка от
бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" вкл. изпълняване на мероприятия за
подобряване на достъпната среда".

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

52 115 688.93 лв.

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Уширение на ул. "Бачо Киро" до ул. "Козлудуй"

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.77

Разширение на ул. "Кракра"

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

495

П.3.78

Уширение ул. "Ал. Рачински" между ул. "Съборни" към бул. "Сливница"

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

496

П.3.79

Изграждане на нов пътен участък – бул.”Крайезерен”(южно от ж.п.линия
Варна-София), от Морска гара до бул.”Атанас Москов”- 6 км.

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

497

П.3.80

Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул.”Девня” и
ул.”Ал.Дякович”(съществ. автоб.обръщач), с РЗП 4000 кв.м.

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

498

П.3.81

Кръстовище бул.”Княз Борис I” и бул. „Цар Освободител” (ВИНС)
осигуряване на лента за ускорение на завоя от Летния театър към к.к.
"Златни пясъци"

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

499

П.3.82

Кръстовище бул.”Осми Приморски полк” – бул”Цар Освободител” –
осигуряване на още една лента за движение на входа към кръстовището
от Община Варна към кв."Виница" - разширяване на платното

ЕФ / ОБж

х (Р)

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

490

П.3.73

Изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на Варна"

491

П.3.74

Участък за изграждане на бул. "Левски" от ул. "Подвис" до ул. "Девня"

ЕФ / ОБж

492

П.3.75

Изграждане на бул. "Варна": първи етап от ул. "Девня" до бул. "Цар
Освободител"

493

П.3.76

494

Приложение № 1

ОПРР, ОБж

37

Отчетените разходи за 2019 г. са за изграждане на участъци от бул. "В.Левски",
включително изграждане на автомобилен надлез на бул. "В.Левски" при ул. "Прилеп"

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

500

П.3.83

Наименование

Проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в
градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" (доставка на
тролейбуси)

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

ОПОС, ОБж,
МФИ

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

Специфична цел 3.5. Създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и нова
култура на градска мобилност

П.3.84

Изграждане на велоалея по бул. Приморски – бул. Цар Освободител, бул.
Княз Борис І – до края на града и изграждане на 5 броя покрити
велосипедни паркинги по трасето на велоалеята

ОПРР, ОБж

502

П.3.85

Изграждане на велоалея, тип вело-платно (от Автогара, ул."Струга",
ул."Ян Палах", бул."В.Левски") перпендикулярно на 1-вата, за свързване
на ТУ - Варна, езиковите гимназии, кварталите "Левски" и "Чайка" с
Автогарата.
Маркиране на отделни участъци от улици като вело-платна в
следните групи: 1-ва група допълнителни алеи с по-висока
необходимост от гледна точка на човекопоток и неприспособеност към
настоящия момент: 1) по бул. "Хр. Смирненски" – от велоалеята до мол
"Варна"; 2) по бул. "Ян Хунияди", бул. "Република" и бул. "3-ти Март" –
от околовръстния път до свързването с велоалеята; 3) по ул. "Подвис" и
ул. "Ген. Георги Попов" и по ул. "Дубровник" от околовръстно шосе до
алеята по бул. "Левски"; 4) по ул. "Васил Петлешков" от ТУ до алеята по

503

П.3.86

504

505

501

615 552.00 лв.

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
- Проектът е приключил 2015 г.

0.00 лв.

Дирекция ИИБ, ОП
Инвестиционна
политика

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

ОПРР/
ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ, ОП
"Инвестиционна
политика"

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

Изграждане към вело-платната на подходяща маркировка на кръстовища
с отделна лента за завой надясно, пространство за велосипедите пред
кръстовището (т.н. bike box)

ОПРР/
ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ, ОП
"Инвестиционна
политика"

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.87

Създаване възможност за лесен превоз на велосипеди чрез градския
транспорт (поставянето на стойки в предната част на автобусите) по
автобусни линии 31,17/17а,2, 409, за мотивиране на гражданите от
крайните квартали да използват велосипеди вместо личните си
автомобили

ОПРР/
ОБж/ЕФ

Градски транспорт
ЕАД

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.88

Изграждане на безплатни велостоянки на често посещавани места във
Варна – градинката зад театъра, градинката на кино Тракия, Македонски
ОПРР/
дом, Севастопол, ТД на НАП, Централна поща, университети,
ОБж/ДБж/ЕФ
обществени сгради, търговски и други обекти

ЧРАУЕ

2015 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

x

Специфична цел 3.6. Подобряване на енергийната ефективност, развитие на енергийните
мрежи и разширяване използването на ВЕИ според Стратегията за устойчиво енергийно
развитие на Община Варна 2012 – 2020 г.

112 810 077.00 лв.

3 415 357.80 лв.

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

1 609 320.00 лв.

През 2019 г. са въведени мерки за ЕЕ на 5 бр. жилищни сгради в Община Варна по
Националната програма за енергийна ефективност на МЖС.
Подадено е проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0007„Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“.

506

П.3.89

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради на
територията на целия град - приблизително 8360 многофамилни жилища

507

П.3.90

Изграждане на улично осветление в междублокови пространства в
градска част

ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

663 067 лв.

В отчетната година е извършено изграждане, текущ ремонт и техническа поддръжка на
улично осветление в междублокови пространства на територията на града.

508

П.3.91

Изграждане на улично осветление в селата

ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

166 136.48 лв.

Извършени са техническа поддръжка и текущ ремонт на улично осветление в Казашко,
Тополи, Константиново, Звездица.

509

П.3.92

Изграждане на улично осветление във вилни зони и селищни
образувания

ОБж

Дирекция ИИБ, ОП
"Инвестиционна
политика"

2014 - 2020

30 000.00 лв.

Отчетените разходи през 2019 г. са за полагане на кабели, касети за управление, монтаж
на осветителни тела, монтаж на стоманен стълб.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

510

П.3.93

Използване на енергийния потенциал на възобновяеми енергийни
източници /ВЕИ/ и инсталиране на системи, използващи ВЕИ в сгради

ОПРР, ОБж.
ЕФ

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

511

П.3.94

Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност - 60
бр.

ОПРР, ОБж.
ЕФ

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

-

512

П.3.95

Подмяна на натриеви лампи с нови енергоспестяващи крушки

ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

513

П.3.96

Проектиране и изграждане на празнично улично осветление в с. Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014

514

П.3.97

Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на Общинска
администрация Варна

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

2 696.43 лв. През 2019 г. е извършен текущ ремонт в сградата на Община Варна

515

П.3.98

Мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район
”Приморски”

ОПРР, ОБж

х

Район "Приморски"

2014 - 2017

1 622.00 лв.

През 2019 г. са звършени обследвания за енергийна ефективност на 6 бр. общински обекти
- училища, детски градини и болница.

Няма отчетено изпълнение.

През 2019 г. е извършен текущ ремонт извършен в административна сграда район
"Приморски"

Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“,
по процедура BG16RFOP001-1.002 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на Община
29 930.00 лв.
Варна с партньори МВР и ДА "Технически операции". Сключени са договори за избор на
изпълнители за инженеринг, публичност и визуализация, строителен надзор, както и за
извършване на одит и геодезически услуги; изготвен е инвестиционен проект.

516

П.3.99

Енергийно саниране на Административна сграда на ОДМВР - Варна

ОПРР

х

ОДМВР

2014 - 2017

517

П.3.100

Енергийно саниране на Административна сграда на Второ РПУ - Варна,
ОДМВР - Варна

ОПРР

х

Второ РПУ - Варна,
ОДМВР - Варна

2014 - 2017

518

П.3.101

Мерки за ЕЕ на Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия,
картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция
"Социално подпомагане", ДАЗД

ОПРР

х

РЗОК, РДНСК

2014 - 2017

519

П.3.102

Морска администрация - саниране, изграждане на газова отоплителна
инсталация, частичн ремонт на покрива, подмяна на съществуващо
осветление

ОПРР

х

Морска
администрация

2014 - 2017

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

520

П.3.103

Административна сграда на Районен съд Варна (булевард „Вл.
Варненчик“ № 57) и Съдебно изпълнителна служба при Районен съд
Варна (ул. "Ангел Кънчов" №16) - обновяване и топлоизолация на
фасадите на двете сгради

ОПРР

х

Районен съд Варна

2014 - 2017

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

521

П.3.104

Обновяване и мерки за ЕЕ на Сградата на Дирекция "Инспекция по
труда"

ОПРР

х

Дирекция
"Инспекция по
труда"

2014 - 2017

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

522

П.3.105

Прилагане на мерки за ЕЕ в сградата на Регионален инспекторат по
образованието

ОПРР

х

Регионален
инспекторат по
образованието

2014 - 2017

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

523

П.3.106

Областна Администрация Варна - обследване за ЕЕ и мерки за ЕЕ,
обновяване на основната сграда

ОПРР

х

Областна
администрация

2014 - 2017

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

524

П.3.107

Прилагане на мерки за ЕЕ в сгради на МТСП: Регионална служба по
заетостта - ул. "Шипка" №10 и Дирекция "Бюро по труда" - ул. "Бдин" №6

ОПРР

х

Регионална служба
по заетостта;
Дирекция "Бюро по
труда"

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

525

П.3.108

Прилагане на мерки за ЕЕ в сгради на Щаб на командването на ВМС - 4
сгради (ул. "Преслав" №16) и Гарнизон матроски клуб - 2 сгради (бул.
"Хр. Ботев", пл. "Варненска Комуна" №2)

ОПРР

х

Щаб на
командването на
ВМС

2014 - 2017

Приложение № 1
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- Няма отчетено изпълнение.

79 721.27 лв.

34 865.19 лв.

През 2019 г. отчетените разходи са за извършен основен ремонт на помещения
предоставени на Дирекция "Социално подпомагане" - Варна.

През 2019 г. е завършен ремонт на покрив и фасада на информационния център на ВМС
(Гарнизонен матроски клуб), със собствени средства.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

526

П.3.109

Прилагане на мерки за ЕЕ в административна сграда Областна дирекция
„Земеделие”

ОПРР

х

527

П.3.110

Мерки за ЕЕ в административна сграда на Областна дирекция по
безопасност на храните

ОПРР

х

528

П.3.111

Мерки за ЕЕ в сградата на Съдебна палата (Окръжен съд - Варна)

ОПРР

х

529

П.3.112

Мерки за ЕЕ на сгради на ТП на НОИ - ул."Охрид" №6 и ул."Хан
Аспарух" №4

ОПРР

х

530

П.3.113

Мерки за ЕЕ на административна сграда Регионална здравна инспекция

ОПРР

531

П.3.114

Мерки за ЕЕ на сградта на РИОСВ

532

П.3.115

533

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Областна дирекция
„Земеделие”
Областна дирекция
по безопасност на
храните
Окръжен съд Варна

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

НОИ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

х

Регионална здравна
инспекция

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

ОПРР

х

РИОСВ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

Мерки за ЕЕ на сградата на БДЧР

ОПРР

х

БДЧР

2014 - 2017

Проект ,,Въвеждане на Мерки за енергийна ефективност за сградата на БДЧР, ул. ,,Ал.
- Дякович" №33 с финансиране от Националния доверителен екофонд е приключил и
отчетен през 2017 г.

П.3.116

Мерки за ЕЕ на сградата на Държавна агенция "Архиви"

ОПРР

х

Държавна агенция
"Архиви"

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

534

П.3.117

Енергийно саниране на административна сграда, гаражи, склад и
тренировъчна кула от фонда на ОУПБЗН - Варна

ОПРР

х

ОУПБЗН - Варна

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

535

П.3.118

Енергийно саниране на административна сграда от фонда на ОУПБЗН Варна, намираща се на ул."Д-р Л. Заменхоф" 38; МВР, Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН – Варна

ОПРР

х

ОУПБЗН - Варна

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

536

П.3.119

Енергийно саниране на 6 сгради от фонда на ОУПБЗН - Варна,
намиращи се в м. "Малка чайка", кв. "Аспарухово" - учебен корпус,
акумулаторно, гараж, склад кпп, склад/бивша бензиностанция/ МВР,
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ОУПБЗН – Варна

ОПРР

х

ОУПБЗН - Варна

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

537

П.3.120

Енергийно саниране на част от втори етаж на сграда от фонда на
ОУПБЗН - Варна, МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" - ОУПБЗН - Варна

ОПРР, ОБж

х

ЦСПП - Варна при
Академия на МВР

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

538

П.3.121

Енергийно саниране на сградата на ЦСПП - Варна при Академия на
МВР, Академия "Център за специализация и професионална подготовка"
– Варна

ОПРР, ОБж

х

ЦСПП - Варна при
Академия на МВР

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

539

П.3.122

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Панагюрище" № 22

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

540

П.3.123

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Цариброд" № 48

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

541

П.3.124

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на ул."Цар
Симеон" № 3

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

542

П.3.125

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Преслав" № 53

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

543

П.3.126

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Стефан Богориди" № 3

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

544

П.3.127

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Шипка" № 2

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

545

П.3.128

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Шипка" № 17 - 19

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

546

П.3.129

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Мусала" № 7

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

547

П.3.130

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на бул."Княз
Борис" № 6

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

548

П.3.131

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на бул."Княз
Борис" № 46

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

549

П.3.132

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Воден" № 18

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

550

П.3.133

Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на
ул."Драгоман" № 14

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

551

П.3.134

Изграждане на енергоспестяващо улично осветление и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност. Въвеждане на система за
автоматизирано управление на уличното осветление

МФК

Дирекция ИИБ

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

552

П.3.135

Изграждане на улично осветление по ГП І-9 от разклона между "Аладжа
манастир" и к.к. "Зл. пясъци"

ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

553

П.3.136

Прилагане на мерки за ЕЕ на държавна сграда "Бизнес инкубатор", кв.
"Аспарухово"

ОПИК, частен
сектор

РАПИВ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

554

П.3.137

Използване на енергийния потенциал на слънчевата енергия на обектите
за публични услуги

ОБж, ЕФ

Дирекция ИИБ

2015 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

555

П.3.138

Пилотно въвеждане на система за енергиен мониторинг на енергийните
спестявания на сградите за публични услуги - 100 бр.

ОБж, ЕФ

Дирекция ИИБ

2015 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

556

П.3.139

Проектиране и изграждане на нискоенергийни или с близки до нулевото
потребление сгради за публични услуги - 2 сгради

ОБж, ЕФ

Дирекция ИИБ

2015 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

557

П.3.140

Изграждане на улично осветление по път между кв. "Галата" и м-ст
"Ракитника"

ОБж

Дирекция ИИБ

2015 - 2016

558

П.3.141

Саниране и ремонт на панелни общински жилища 137 бр. в с. Каменар

ЕФ, ОБж

Кметство Каменар

2015 - 2016

559

П.3.142

Използване на енергийния потенциал на геотермалните води на обектите
за публични услуги

ОБж, ЕФ

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

560

П.3.143

Даване на консултации на граждани и обществени организации по
въпросите за устойчивото енергийно развитие, енергийната ефективност
и използването на ВЕИ

ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

Приложение № 1

41

55 000.00 лв.

Отчетените разходи са за подмяна на кабели, касети за управление, монтаж на
осветителни тела, монтаж на стоманен стълб за осветителни тела и др.

0.00 лв. Няма извършена дейност.
- Няма отчетено изпълнение.

0.00 лв. Няма извършена дейност.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

561

П.3.144

Изграждане/ рехабилитация на улично осветление в район "Приморски":
пешеходен подлез по бул. „Васил Левски” – до ОМВ „Чайка"; около
Делфинариума; междублоково пространство между бул. „Ген. Колев”,
бул. „Чаталджа”, ул. „Селиолу” и ул. „Битоля”; м-ст „Евксиноград”;
СО„Траката”; пешеходните подлези по бул.„Княз Борис І” от
сп.„Почивка” до сп.„Миньор” (без сп.”Студентска”); паркинг на
ул.”Прилеп” (до блок №6 на ул.”Ружа”); пешеходна алея между бл.13 на
ул.„Студентска” и бул.„Осми Приморски полк”; алея между ул.„В.
Петлешков” и бл.13 на ул.„Студентска”; пешеходен подлез по бул.
„Осми Приморски полк” - сп.”Явор” (рехабилитация); ул.„Ген.
Кантарджиев” (участъка между ул.”Полк. Свещаров”, ул. „Брегалница”;
ул. „К. Шиваров”); в участъка между ул .„Дойран” и бул. „Цар
Освободител”, ул. „Прилеп ” пред № 1, 3,5,7; ул.”28-ма” („Франга дере”)
от бл.37 в ж.к. „Изгрев” до Евангелистка църква; част от 17-ти м.р. –
участъка между ул.”Мир”, ул. „Д-р Желязкова”, ул.”Мадара” и бул. „В.
Левски” - ул.„Топра Хисар”, участъка между ул.”Полк. Свещаров”,
ул.„Брегалница”; ул.„Д-р Александър Недялков”(участъка между
ул.”Дубровник” и ул.„Д-р Басанович”); ж.к.”Изгрев” – продължението на
ул.”Евлоги Георгиев” – по стълбове на ЕОН

562

П.3.145

Проектиране и изграждане на улично осветление - 800 м в с. Каменар:
ул. "Васил Левски"; ул. "Цар Симеон I"; ул. "Хан Аспарух

563

П.3.146

Разработване на стратегия за използване на геотермалните извори на
територията на Общината, включително създаване на програма за
използването им в топлофикацията

ЕФ, ОБж

Община Варна,
университети,
частен сектор, НПО

564

П.3.147

Проучване на възможностите и проектиране на топлоцентрали,
използващи геотермална енергия на извори на територията на Общината
за отопление на жилищни и обществени сгради.

ЕФ, ОБж

Община Варна

2017 - 2018

565

П.3.148

Саниране на сграда на районното Кметство - "Вл. Варненчик" - бл.302.
вх.17

ЕФ, ОБж

Район
"Вл.Варненчик"
ОП ИП

2016 - 2017

566

П.3.149

Създаване на цялостна програма за проектиране и изграждане
фотоволтаични покриви и фасади

ЕФ, ОБж

НПО, Частен сектор,
Община Варна

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

567

П.3.150

Поетапно извършване на енергийни одити на водогрейни котли и
климатични инсталации в общински сгради, подлежащи на проверка за
енергийна ефективност, съгл. чл.27 /1/ и чл.28 /1/ от ЗЕЕ и на еднократна
оценка за състоянието, съгл. чл.30 от ЗЕЕ

ОПРР, ОБж

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

568

П.3.151

Извършване на енергийни одити на жилищните сгради на територията на
Община Варна, които попадат в обхвата на ЗЕЕ. Проучване на
възможностите и прилагане на типово одитиране на частни жилищни
сгради панелно строителство.

ОПРР

НПО, частен сектор

2014 - 2020

569

П.3.152

ОПРР. ОБж

Дирекция ИИБ

2014

570

П.3.153

ОПРР/ОБж/,
ЕФ

Дирекция ИИБ

2014 - 2015

Приложение № 1

Създаване на постоянна експертна комисия за устойчиво енергийно
развитие с контролни и управленски функции.
Извършване на енергийни одити и сертифициране на сгради – общинска
собственост,които попадат в обхвата на ЗЕЕ

ОБж

Дирекция ИИБ,
Район "Приморски"

2014 - 2020

През отчетната година е извършен текущ ремонт и техническа поддръжка на улично
396 983.74 лв. осветление в район "Приморски", подмяна на кабели, касети за управление, монтаж на
осветителни тела и монтаж на стоманен стълб за осветителни тела.

ОБж

Кметство Каменар

2017 - 2018

317 970.08 лв.

През 2019 г. е извършен текущ ремонт и техническа поддръжка на улично осветление в
кметство Каменар.

- Няма отчетено изпълнение.

42

- Няма отчетено изпълнение.

28 045.14 лв.

През 2019 г. е отчетено изпълнение на текущ ремонт на сградата на р-н „Вл.Варненчик“ покрив и подмяна на дограми

През 2019 г. са извършени енергийни одити на 8 многофамилни жилищи сгради в гр.
- Варна, обекти на интервенция в проектно предложение "Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна".
- Няма отчетено изпълнение.
-

През 2019 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на 6 бр. общински обекти училища, детски градини и болница

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Специфична цел 3.7. Ефективно разширяване и модернизиране на топлофикационната мрежа.
571

П.3.154

Технически проекти и газифициране на общински обекти -25 бр.

ОБж, ЕФ

1 250 000.00 лв.
Дирекция ИИБ

2014 - 2018

Специфична цел 3.8. Интензификация на процеса по подобряване на ВиК инфраструктурата и пречистването на отпадъчните
води с изграждане и разширяване на пречиствателни съоръжения.
572

П.3.155

316 153 000.00 лв.

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
0.00 лв.
- Няма отчетено изпълнение
0.00 лв.

Изграждане и реконструкция на канализация на кв.”Бриз”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

573

П.3.156

Изграждане и реконструкция на канализация на м-ст “Свети Никола”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

574

П.3.157

Изграждане на горнопоясен колектор “А” – Битоля – Пирин

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

575

П.3.158

Реконструкция на канализация и водоснабдяване на Централна градска
част (5-ти, 13-ти, 9-ти, 12-ти, и 10-ти подрайони)

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

576

П.3.159

Изграждане на втори горнопоясен колектор на кръстовището на
бул."Република" и бул."Вл.Варненчик"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

577

П.3.160

Изграждане на канализация на СО ”Балъм дере”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

Изграждане на канализация на м-ст “Долна Трака”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

578

П.3.161

579

П.3.162

Изграждане на канализация на м-ст “Горна Трака”

580

П.3.163

Изграждане и реконструкция на канализация на кв. ”Изгрев”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж
ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

581

П.3.164

Изграждане на канализация на СО “Сотира”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

582

П.3.165

Доизграждане на канализация на СО ”Клисе баир”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

Изграждане на канализация на СО ” Кочмар”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

583

П.3.166

584

П.3.167

Изграждане на канализация на СО “Пчелина”

585

П.3.168

Изграждане на канализация на СО ” Малка чайка”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж
ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

586

П.3.169

Изграждане на канализация на СО “Виница – север”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

587

П.3.170

Изграждане на канализация на ОПЗ “Метро”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

588

П.3.171

Изграждане и реконструкция на канализация на СО ”Ментешето”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

589

П.3.172

Изграждане и реконструкция на канализация на СО ”Ален мак”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Дирекция ИИБ

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2017 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Район "Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2015

- Няма извършена дейност.

590

П.3.173

Изграждане и реконструкция на канализация на к.к. ”Чайка”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

591

П.3.174

Проектиране и изграждане на битова канализация - ул. „Борис Киряков“

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Приложение № 1
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер
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Източник на Включен в
финансиране
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592

П.3.175

Проектиране и изграждане на главни канализационни клонове „Боровец- ОПОС/ПУДО
север“ и „Боровец-юг“ до кв. Галата
ОС/ОБж/ДБж

Район "Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.

593

П.3.176

Изграждане плочест водоскок на бул. „Първи май“ в района на
„Галатекс“

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2015

- Няма извършена дейност.

594

П.3.177

Проектиране и изграждане на нова водопроводната мрежа с обща
дължина 7500 м в с.Каменар

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Каменар

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.

595

П.3.178

Изграждане на битово-фекална канализация за части от I-ви, III-ти и IVти етап по одобрените проекти за 11 220 м, с.Каменар

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Каменар

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.

596

П.3.179

Изместване трасе на съществуваща канализация във връзка със
свлачищни процеси на Франга дере

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Каменар

2014

- Няма извършена дейност.

597

П.3.180

Проектиране и изграждане на канализация обслужваща участъците
около деретата на територията на район „Приморски”, която да
предотврати изливането на отпадъчна вода /битова и дъждовна/ в
охранителните канали и дерета – Франга дере, Кокарджа дере, Кемер
дере, Шокъров канал

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Частично изпълнение на канализацията около "Кокарджа дере"

598

П.3.181

Изпълнение на проектираната част от битовата канализация на
кв.”Виница”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"
ОП ИП

2014 - 2015

- Изпълнен през 2016 г.

599

П.3.182

Проектиране на останалата част от битовата канализация на кв.”Виница”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"

2015 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

600

П.3.183

Проектиране и изпълнение на битова канализация в с.о.“Манастирски
рид." "Бялата чешма и "Дъбравата”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"

2016 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

601

П.3.184

Изграждане на дъждовна канализация на територията на район
"Приморски" - ул.”Константин Илиев”, кв.”Виница”; от ул.”6-та” към
ул.”1-ва” – до подлез „Траката”; пътен възел „Почивка”;
ул.”Люлебургас”; ул.”Морска сирена” ; ул.”Евл. Георгиев” бл.22;
ул.”Иван Аксаков” №67; ул.”Царевец” бл.9; бул.”В. Левски” – до
ул.”Дружба”; бул.”Хр. Смирненски” – до бл.7. преди ел.подстанцията;
ул.”Петър Райчев” до бл.1; ул.”Ружа” бл.7; ул.”Илинден” – зад ДКЦ IV;
ул.”Невен” – до бл.1-5; ул.”13-та”; ул.”2ра”/пътя за Виница/

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение

602

П.3.185

Изграждане на дъждовна канализация ж.к.”Чайка” проект за
реконструкция на канализацията (по предложение на ВиК)

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"

2019 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

603

П.3.186

Проектиране и реконструкция на ВиК мрежата във 2 м.р. и 18 м.р., р-н
"Приморски"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

604

П.3.187

Изграждане на водопровод в.з."Лазур"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Kметство
Константиново

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

605

П.3.188

Изграждане на битова канализация - с.Константиново

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство
Константиново

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

606

П.3.189

Проектиране и изграждане на битова канализация с. Казашко

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Kметство Казашко

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

607

П.3.190

Изграждане на битова канализация - с. Звездица

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Звездица

2015 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

608

П.3.191

Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Звездица

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Звездица

2015 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

609

П.3.192

Проектиране и изграждане на дъждовно събирателен колектор на
ул."Раковска", ул."Братя Миладинови" и ул."Македония"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Одесос"

2014 - 2019

- Няма извършена дейност.

610

П.3.193

Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа в СО "Планова”
и СО „Сълзица”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Младост"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

611

П.3.194

Изграждане на водопроводна и канализационна система в ЗПЗ

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район
"Вл.Варненчик"

2014 - 2020

- Няма извършена дейност.

612

П.3.195

Доизграждане на битова канализация с.Тополи

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Тополи
ОП ИП

2014

613

П.3.196

Възстановяване на 5 бр. чешми в с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2015 - 2018

614

П.3.197

Проектиране и изграждане захранващ водопровод ІV Езикова гимназия

ЕФ/ОБж

Дирекция ИИБ

2014

Специфична цел 3.9. Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” в слабо населените
селища на Общината.
615

616

П.3.198

П.3.199

Изграждане на информационната инфраструктура на WiFi публични
зони
Изграждане на центрове за достъп до интернет в малките селища на
Общината (чрез използване на сградите на пощите/кметствата за целта)

300 000 лв.

- Реализирана към декември 2014 г, с разрешение за ползване от 2015 г.
- Няма извършена дейност.
- Няма отчетено изпълнение.
0.00 лв.

ЕФ, ОБж,
частен сектор

Община Варна,
частен сектор

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

ЕФ, ОБж,
частен сектор

Кметства Каменар,
Тополи,
Константиново,
Звездица, Казашко

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.

Специфична цел 3.10. Интегрирано развитие на територията на Община Варна и благоустрояване на селищната среда.

102 437 336.00 лв.

27 470 851.68 лв.

П.3.200

Изработване (актуализация) на Общия устройствен план с цел
привеждането му с изискванията на чл.10 и чл.21 от ЗУЧК

ОБж

Дирекция АГУП

2014 - 2015

- Няма извършена дейност.

618

П.3.201

Изработване на подробни устройствени планове за паркинги и подземни
гаражи според ИПГВР 2014-2020 година

ОБж

Дирекция АГУП

2014 - 2019

-

619

П.3.202

Проект "В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 година"

ОПРР

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

- Проектът е приключил.

620

П.3.203

Изработване на подробни устройствени планове за ново урбанизираните
територии по ОУП на Община Варна

ОБж и ЕФ

Дирекция АГУП

2014 - 2017

През 2019 г. в процедура са 5 броя ПУП-ПРЗ: за СО "Балъм дере", м. "Орехчето" - територията извън полигона , м-ст "Вилите", Новоурбанизирана територия до кв.
"Виница", СО"Боровец-север".

621

П.3.204

Изработване на подробни устройствени планове за преструктуриране на
съществуващите жилищни комплекси

ОБж

Дирекция АГУП

2014 - 2020

- Няма изпълнена дейност

622

П.3.205

Изработване на специализирани кадастрални карти (карти за
устройствено планиране), в т.ч. и оцифряване на подземната
инфраструктура и включването им в информационна система

ЕФ, МФИ

Дирекция АГУП

2014 - 2020

193 884.00 лв.

623

П.3.206

Изработване на подробни устройствени планове на отделните
микрорайони на гр. Варна

ОБж, ЕФ

Дирекция АГУП

2014 - 2020

-

624

П.3.207

Изработване на ПУР на селищни структури - "Фратико дере", "Дели
сава", "Боровец-север", "Долна Трака" и местности : "Припек",
"Черешова градина", "Крушова градина" и "Панорама"

ОБж

Дирекция АГУП

2014 - 2016

- През 2019 г. в процедура е ПУП-ПРЗ на СО"Боровец-север".

625

П.3.208

Изработване на подробни устройствени планове за градски паркове и
градини за широко обществено ползване и за специализирани паркове в
урбанизираните територии

ОБж

Дирекция АГУП

2014 - 2019

- В процес на процедура за изпълнение на ПУП-ПРЗ на Аспарухов парк.

617
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През 2019 г. в процедура са 2 броя ПУП-ПРЗ: за ПИ с идентификатор 10135.2558.3 и
10135.1507.852

Изпълнени са 3 броя специализирани кадастрални карти за устройстройствено планиране
в цифров и графичен вид: на 18-ти м.р., 10-ти м.р., и на 9-ти м.р.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
Одобрен е ПУП с отреждане за "социални дейности". Подадено е проектно предложение
"Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на
град Варна" по процедура BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна.

П.3.209

Възлагане ПУП и изграждане на социални жилища - индивидуални
жилищни сгради в ж.к. "Вл. Варненчик"

ОБж

Район "Вл.
Варненчик"

2014 - 2020

-

627

П.3.210

Изработване на ПУП- ПРЗ за ново урбанизирани територии предвидени
в ОУП на гр. Варна - III, IVм.р., район "Вл. Варненчик"

ОБж

Район "Вл.
Варненчик"

2014 - 2020

- В процедура е ПУП-ПРЗ за ІІІ м. р.

628

П.3.211

Изработване на ПРЗ на селищните образувания "Ментеше" и "Балъм
дере"

ОБж

Район "Вл.
Варненчик"

2014 - 2020

-

629

П.3.212

Изработване на Подробни устрйствени планове по микрорайони в район
"Одесос" : 1-ви, 3-ти, 4-ти, 7-ми, 8-ми, 10-ти

ЕФ/ОБж

Район "Одесос"

2014 - 2017

- Няма извършена дейност.

630

П.3.213

Изготвяне на ПУП – ПРЗ за ж.к.”Младост” I м.р., ж.к.”Възраждане” I, II,
III, IV м.р.

ОБж

Район "Младост"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.214

Изготвяне на ПУП – ПРЗ, технически проект и изграждане на сграда за
районната администрация на район „Младост”

ОБж

Район "Младост"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.215

Отчуждаване и провеждане на улична регулация
- по Застроителния и Регулационен План на „Жилищна група, западно от
терапевтичен блок”; ж.к.”Изгрев”; с.о.”Св.Никола”; с.о.“Манастирски
рид", "Бялата чешма" и "Дъбравата”; с.о.”Траката”, включваща
с.о.”Траката-разширение”, с.о.”Горна Трака”, с.о.”Ваялар”; с.о.” Виница
– север”; с.о.”Добрева чешма”; с.о.”Акчелар”; с.о.”Телевизионна кула”;
с.о.”Ален мак”; с.о.”Сотира”; к.к.”Чайка”; с.о.”Перчемлията”

ОБж

Район "Приморски"

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.216

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Аспарухово 1 - "Зона с публични функции, с висока обществена
значимост"/А от ИПГВР, включващо:
СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, осветление и
елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища,
велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; Реконструкция и
изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
Реконструкция растителност,поливна система, др.; СМР подземни
комуникации - ВиК; СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк,
електро и др.

ОПРР, ОБж

x

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

279 390.57 лв. Извършен е текущ ремонт на междублокови пространства в р-н "Аспарухово"

П.3.217

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Аспарухово 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена
значимост"/А1 от ИПГВР, включващо:
Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, осветление и елементи
на уличната инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, велоалеи,
алеи, паркиране); Преасфалтиране; Реконструкция и изграждане на нови
площадки за спорт и игра, кътове за отдих; Реконструкция
растителност,поливна система, др.; СМР подземни комуникации - ВиК;
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

ОПРР, ОБж

x

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

911 683.99 лв. Извършени са проектиране и основен ремонт в м.р. 27

626

631

632

633

634
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Изработен е ПУП-ПУР и ПРЗ за СО "Ментеше"на отделни квартали. В процедура е
изработването на ПУП-ПРЗ за СО "Балъм дере".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

635

636

637

638

639

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

2017 - 2020

Обект "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 1,
включващо реконструкция на ул. "Г.Бенковски" в участъка от бул. "Сливница" до ул.
"Кракра" вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул."Цар Петър",
ул."Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г.Бенковски" е финансиран за изпълнение в
рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската
20 983 667.12 лв. среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Отчетени са
разходите за изпълнение на проекта през 2019 г., в размер на 19 838 138 лв.
Изготвен е проект за благоустрояване - ул. "Парижка комуна" - бул. "Владислав
Варненчик" и за проектиране и извършване на основен ремонт на улична мрежа в район
"Одесос", м.р. 9 и 10. Извършено е благоустрояване на междублокови пространства, като
са отчетени разходи в размер на 1 145 529.12 лв.

Дирекция ИИБ

2018 - 2020

Обект "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2,
включващо естетизация и модернизация на ул."Цар Симеон I", вкл. велоалея и
пространството заключено между ул."Козлодуй", ул."Цар Симеон I", ул."Цариброд" и
ул."Л.Заменхов" и "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
"Одесос"- 2, включващо естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони"
включително велоалея и площад "Екзарх Йосиф" са финансирани за изпълнение в рамките
1 105 612.01 лв.
на проект BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във
Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Първият обект е
изпълнен през 2019 г. Разходите са проекта са включени в П.3.218.
Отчетените разходи са за благоустрояване ПИ 10135.1506.35 по КК. Кв.136, 7ми м.р.
Юнашки салон -ОП ИП и проектиране и основен ремонт на улична мрежа в район
"Одесос", м.р. 7

х

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

42 695.57 лв.

ОБж и ЕФ

х (Р)

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

1 139 353.44 лв.

ОБж и ЕФ

х (Р)

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

П.3.218

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос
1 - "Зона с публични функции, с висока обществена значимост"/Б от
ИПГВР, включващо: СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вклтротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези,
надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране;
Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за
отдих; Реконструкция растителност,поливна система, др.; СМР
подземни комуникации - ВиК; СМР подземни комуникации газоснабдяване, бтк, електро и др.

П.3.219

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Одесос 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена
значимост"/В от ИПГВР, включващо:
Дейност 1: СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари,
осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези,
кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране;
Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за
отдих; Реконструкция растителност,поливна система, др.
Дейност 2: СМР подземни комуникации - ВиК
Дейност 3: СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и
др.

ОПРР, ОБж

x

П.3.220

Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ
10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773.62кв.м): СМР - Рехабилитация на
улична мрежа (вкл- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната
инфраструктура; Реконструкция и изграждане на нови площадки за
спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.; Реконструкция
растителност,поливна система, др; СМР подземни комуникации - ВиК;
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

ОПРР, ОБж

П.3.221

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Приморски 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена
значимост"/Д от ИПГВР, включващо: Рехабилитация на улична мрежа
(вкл- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната
инфраструктура; Реконструкция и изграждане на нови площадки за
спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.; Реконструкция
растителност,поливна система, др.; СМР подземни комуникации - ВиК;
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

П.3.222

Обновяване и привеждане във вид, съгласно Наредба № 1/2009 г. за
устройство и безопастност площадките за игра в междублоковите
пространства, подзона район Приморски 2 - "Зона с публични функции, с
висока обществена значимост"/Д от ИПГВР:
1. Детски площадки в определената зона – 101 броя; 2. Спортни
площадки в определената зона – 22 броя.

Приложение № 1

Отговорна
организация

ОПРР, ОБж

x

Дирекция ИИБ

47

Обектът е финансиран за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002
"Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП
"Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите по проекта са отчетени в П.3.218
Отчетените разходи са за система за видеонаблюдение на площад "Антон Новак".

Извършен е текущ ремонт на междублокови пространства в р-н "Приморски", строителен
надзор и основен ремонт на улична мрежа в м.р. 25.

- Няма отчетено изпълнение.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

640

641

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

П.3.223

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
Владислав Варненчик, "Зона с преобладаващ социален характер"/Б от
ИПГВР

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

П.3.224

Подобряване на градската среда в подзоната - "Зона с потенциал за
икономическо развитие" от ИПГВР - Рехабилитация на улична мрежа
(вкл- тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктуа подлези. надлези. кръстовища. велоалеи. алеи. паркиране);
Реконструкция растителност, поливна система, др.; СМР подземни
комуникации - ВиК; СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк.
електро и др.

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

642

П.3.225

Благоустрояване на междублокови пространства, Подзона район
Младост, "Зона с преобладаващ социален характер"/А от ИПГВР

643

П.3.226

Проект "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони
за обществен отдих на град Варна“

644

П.3.227

645

х

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.
Обект "Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“,
IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул."Янко Мустаков" в участъка от бул."Константин и
Фружин" до ул."Св.Елена" е изпълнен в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002
"Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП
1 569 082.64 лв.
"Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите по проекта са отчетени в П.3.218.
Отчетените разходи са за извършен текущ ремонт на междублокови пространства в р-н
"Владислав Варненчик"и проектиране, основен ремонт и строителен надзор на улична
мрежа в м.р.1 в района.

- Няма отчетено изпълнение.

Обект "Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост"
(ж.к.Възраждане,Iм.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството
заключено между ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и
локално платно на бул.“Трети март” е изпълнен в рамките на проекти BG16RFOP001320 329.19 лв. 1.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1
на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите по проекта са отчетени в П.3.218.
Отчетените разходи са за извършен текущ ремонт на междублокови пространства в р-н
"Младост" и реконструкция светофарна уредба на кръстовище бул."Сливница"/"Янош
Хунияди".

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

ЕФ / ОБж

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

Благоустрояване на 54 бр. детски площадки в район Одесос

ЕФ/ ОБж

Район "Одесос"

2014 - 2020

П.3.228

Изработване на ПУП за територията, заключена между „Аспарухов
мост“, бул. „Народни Будители“, ул. „Мара Тасева“, плавателен канал до „Аспарухов парк“ и изпълнение на следните видове СМР - изграждане
на паркинг, велоалея + елементи за спорт на открито, кът за отдих и
почивка открито, закрит плувен басейн и тенис кортове, полигон за
екстремни спортове, стадион и спортни игрища

ОБж, ЕФ

Район "Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2017

-

646

П.3.229

"Пломби" за жилищно строителство и социални жилища

ПЧП, ОБж

Район
"Вл.Варненчик"

2015 - 2016

- Няма извършена дейност.

647

П.3.230

Изгражадане на пешеходни алеи и тротоари в с. Звездица

ОБж

Кметство Звездица

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

648

П.3.231

Проектиране и изграждане на 3бр. нови детски площадки в с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2015

- Няма извършена дейност.

649

П.3.232

Ремонт на съществуващите 3 броя детски площадки -Подмяна на
съоръженията за игра – люлки, катерушки, пързалки, пейки и др. в
с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014

- Няма извършена дейност.

650

П.3.233

Ремонт на зали за поклонения в гробищен парк в с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.

Приложение № 1

ОПРР, ОБж

Реално изпълнение за 2019
г.
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-

Проектът е приключил на 20.01.2016 г. Дейностите по проекта са успешно приключени до
31.12.2015 г.

412 791.71 лв. Извършен е текущ ремонт на детски площадки в район "Одесос".

Изградени са велоалея и подлези по ул. "Народни будители", от ул. "Мара Тасева" и ул.
"Кирил и Методии".

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Кметство Каменар

2014 - 2020

Район "Приморски"

2014 - 2020

ОБж, ЕФ

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

П.3.234

Разширяване на гробищен парк с 8 дка. Процедура по очуждаване на
частни земеделски земи

652

П.3.235

Обекти за проектиране и изграждане в район "Приморски":
1) 23 м.р.- междублокови пространства ул.”Студентска”, бл.11, бл.12, бл.13, бл.
14 – Основен ремонт Детски площадки, Спортни площадки, улична мрежа и
паркоместа;
2) 23 м.р. – подблокови пространства /южно/ на бл.3, бл.4 и бл.5 на
ул.”Студентска” към ул.”Дружба” –– тротоари, подпорни стени, подходи към
Детските площадки, основен ремонт детска площадка;
3) 24 м.р. –Междублокови пространства - блокове 36, 4, 3, 2 и 1 на
ул.”П.Райчев” – Основен ремонт на детски и спортни площадки, парково
осветление, реконструкция паркинги;
4) 25 м.р. – Междублокови пространства ул.”Ружа” – от бл.6, бл.7, бл.8 –
Основен ремонт Детски площадки. възстановяване сп. площадка /до клуб на
Пенсионера/. паркинги и тротоари;
5) Кв.”Изгрев” – експериментални блокове / от1-ви до 5-ти/ - изграждане нови
Детски площадки, сп. площадка, подходи, улична мрежа, парково и улично
осветление, растително изграждане;
6) 18-ти м.р. – Карето между улици “Добри Войников”, “Найден Геров”, “Васил
Друмев и „Феликс Каниц”” – реконструкция зелени площи, парково осветление,
паркоместа и алейна мрежа;
7) 18-ти м.р. – Кварталното пространство между ул.”Чаталджа”/пазара на
цветята/, ул.”Кн.Николаевич” до ул.”Н. Геров” – блокове112,114, 116, 118 и 120
–Основен ремонт Детски площадки, осн. ремонт Сп. площадка, подходи,
паркоместа, парково осветление;
8) 17-ти м.р. – Квартално пространство между ул.”Петра”, ул.”Д-р Железкова”,
ул. „Д-р Головина” и ул. „Мадара” – осн. ремонт Детски и Спортни площадки.
парково осветление. алейна и улична мрежа, паркоместа;
9) 20-ти м.р. – ж.к.”Чайка” – Междублоково пространство бл.67 и бл.68 до хотели
„Планет” и „Бялата къща” – осн. Ремонт Детски площадки, реконструкция зелени
площи с растително изграждане, парково осветление, алейна мрежа, паркоместа;
10) 24-ти м.р. – ул. „Дубровник” – блокове 5,6,7,8 и 9-ти – основен ремонт
Детски и спортни площадки, алейна мрежа, алейно и улично осветление;
11) 6-ти м.р. - Карето между ул.”Баучер”, ул. „Силистра”/бл.2/, ул. „Гладстон” и

653

П.3.236

Обновяване и привеждане във вид съгласно Наредба №1 от 2009 г. за
устройство и безопастност на площадките за игра: Детски площадки в
района – 140 бр.; Спортни площадки – 28 бр.

654

П.3.237

Изграждане на обществени тоалетни, вкл. в парковете

655

П.3.238

Благоустрояване на 11 междублокови пространства в р-н "Одесос"

ЕФ/ ОБж

Район "Одесос"

2015 - 2019

656

П.3.239

Изграждане на зала за поклонения в Гробищен парк - с.Звездица

ОБж

Кметстово Звездица

2015

657

П.3.240

Изработване на кадастрална карта на с. Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014 - 2020

- Няма изпълнена дейност.

658

П.3.241

Проектиране, изработка и монтаж на указателни табели с наименования
и номерация по уличната мрежа на с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014

- Няма изпълнена дейност.

659

П.3.242

Ремонт на 5 броя спиркозаслони, с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2015

- Няма изпълнена дейност.

660

П.3.243

Създаване на екологичен учебен център в Зоопарк - Варна

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2016

- Няма подадена информация.

П.3.244

Поставяне на табла за агитационни материали - 2 бр., с.Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014

- Няма извършена дейност.

651

661

ОБж

Специфична цел 3.11. Насърчаване на публично-частното партньорство при изграждането на
инфраструктурни проекти на територията на Общината.

Приложение № 1

500 000.00 лв.

49

- Няма извършена дейност.

299 540.87 лв.

Извършена е реконструкция на зелени площи и растително изграждане, парково
осветление в 6-ти м.р. - Карето между ул.”Баучер”, ул. „Силистра”/бл.2/, ул. „Гладстон” и
ул. „Царевец”. Отчетените разходи са само за паркинги в междублоковите пространства в
района.

212 820.57 лв. През 2019 г. е извършен текущ ремонт на междублокови пространства в район "Одесос".
- Няма отчетено изпълнение.

0.00 лв.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

662

П.3.245

Подкрепа на публично – частни партньорства за подобряване и
изграждане на научната и технологична инфраструктура и на
конкурентоспособността на бизнеса в Общината

ОБж, частен
сектор

Частен сектор, НПО,
Община Варна

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

663

П.3.246

Използване на публично-частното партньорство за интегрирано развитие
на екологичен МОПТ в Община Варна

ОБж, частен
сектор

Дирекция УСКОР,
ИИБ, НПО, частен
сектор

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

Приоритет 3.3. Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на околната
среда и адаптиране към измененията на климата на територията и населението на Община
Варна.
Специфична цел 3.12. Приоритетно прилагане на мониторинг за опазване на околната среда
при добивната индустрия на сушата и в акваторията.

134 090 868.00 лв.

16 678 040.54 лв.

1 500 000.00 лв.

101 662.62 лв.

664

П.3.247

Реализация на проект за Информационна система за качеството на
атмосферния въздух (КАВ) в Общината, включващ: Инсталиране на
електронни информационни табла (или големи монитори), подаващи в
ЕФ, ОБж,
реално време данни за състоянието на въздуха и акустичната обстановка; частен сектор
Отразяване на състоянието на атмосферния въздух и акустичната
обстановка в Интернет-страницата на Oбщината

665

П.3.248

Ежегодно организиране на информационни кампании за опазване на
околната среда

ЕФ, ОБж,
частен сектор

Дирекция ИИБ,
Институт за
екологична
модернизация

2014 - 2020

666

П.3.249

Разработване и въвеждане на Информационна система за следене и
управление качество на водите в зоната на къпане и осигуряване на
населението достъп до информацията за състоянието и прогнозните
показатели чрез информационни табла и на интернет страницата на
Общината

ЕФ, ОБж,
частен сектор

Дирекция ИИБ

2016 - 2018

667

П.3.250

Създаване и поддържане на база данни за замърсени терени,
включително публична интерактивна карта на страницата на Общината.
Изготвяне и реализиране на План за почистване на замърсени участъци,
използващ еко-инициативи.

ЕФ, ОБж,
частен сектор

Дирекция ИИБ,
Институт за
екологична
модернизация

2018 - 2019

0.00 лв. Няма извършена дейност.

668

П.3.251

Играждане на площадки за съдове за битови отпадъци/тип бобър/, с
обособяване на заслони/перголи – дървена или метална конструкция/ с
увивна растителност – 105 бр.

ОБж

Район "Приморски",
Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма извършена дейност.

Дирекция ИИБ,
Институт за
екологична
модернизация

2014 - 2015

Специфична цел 3.13. Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с екстремни
природни бедствия и за адаптиране на населението и територията на Община Варна към въздействията на измененията на
климата.

20 250 000.00 лв.

101 662.62 лв.

Реализиран е проект BG16M1OP002-5.002-0005 "Подобряване качеството на атмосферния
въздух в Община Варна - Фаза 1", финансиран от ОПОС. Изготвена е актуализирана
програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми вредни вещества в
атмосферния въздух на Община Варна.

0.00 лв. Няма извършена дейност.

- Няма отчетено изпълнение.

1 359.36 лв.

669

П.3.252

Възстановяване на панорамен път ІV-90023 Варна-Златни пясъци в
участъка на свлачище „Трифон Зарезан"

ОБж/ДБж/ЕФ

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

670

П.3.253

Изграждане на защитни и антигравитационни съоръжения по южния
склон на „Фатрико дере” в обхвата на мост-канал (канализация „Виница- ОБж/ДБж/ЕФ
Траката-Варна”), Община Варна

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

671

П.3.254

Извършване на противосвлачищни и отводнителни мероприятия на
територия с площ 50 дка в землището на с. Звездица , Община Варна

ОБж/ДБж/ЕФ

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

672

П.3.255

Аварийно изграждане на силови противосвлачищни мероприятия по
десния склон на дере “Почивка”, м-ст „Св. Никола” (ж.к. „Бриз”), гр.
Варна – II етап

ОБж/ДБж/ЕФ

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

ДБж, ОБж

Район "Аспарухово"

2014 - 2016

- Няма извършена дейност.
- Няма извършена дейност.

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

673

П.3.256

Изграждане на укрепителни съоръжения на ул. „Найчо Цанов“, парцел
XXV-766, XV-762

674

П.3.257

Дерета - корекции и озеленяване

ОБж

Район
"Вл.Варненчик"

2014 - 2020

675

П.3.258

Възстановяване, почистване и укрепване, чрез залесяване на свлачищни
райони на прилежаща част от "Франга дере"; почистване от комуналнобитови отпадъци

ОБж

Кметство Каменар

2014 - 2020

676

П.3.259

Укрепване на ската и терасиране в района на чешмите/свлачище/ в с.
Тополи

ОБж, ЕФ

Кметство Тополи

2016

- Няма изпълнени дейности.

677

П.3.260

Извършване на инженерно-геоложки проучвания и възлагане изготвяне
на технически проект за трайни укрепителни мероприятия на локално
активно свлачище в с. Звездица

ОБж, ДБж

Кметство Звездица

2015 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

678

П.3.261

Укрепване на терени в района на междублоковите пространства в I, II и
IIIм.р. на р-н "Вл.Варненчик"

ОБж

Район
"Вл.Варненчик"

2014 - 2020

- Няма извършена дейност.

679

П.3.262

Обобщаване на данните от изпълнените инженерно-геоложки и
хидрогеоложки изследвания на територията на Oбщината и
възстановяване и поддържане на гео- и хидромониторинговата мрежа.

частен сектор,
ОБж

НПО, частен сектор,
университети,
Община Варна

2015 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

680

П.3.263

Актуализиране информацията за свлачищните зони и изготвяне на карта
за границите на рисковите зони и ограниченията в тях, както и
необходимите укрепителни мероприятия.

частен сектор,
ОБж

Дирекция ИИБ

2017 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

681

П.3.264

Укрепване на най-опасните зони с локални проявления на негативни
геодинамични процеси

частен сектор,
ОБж

Дирекция ИИБ

2016 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

682

П.3.265

Изготвяне на План за действие към Териториалната стратегия за
адаптиране към измененията на климата на Общината

частен сектор,
ОБж

РАПИВ

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

683

П.3.266

Въвеждане на управленски практики в Община Варна, целящи
адаптиране към промените на климата

частен сектор,
ОБж

РАПИВ

2016 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

684

П.3.267

Повишаване обществената осведоменост за промените на климата в
частен сектор,
региона на Варна и въздействието им върху околната среда и качеството
ОБж
на живот

РАПИВ

2015 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Специфична цел 3.14. Интегрирано управление на крайбрежни зони и постигане на добро
екологично състояние на морските води.
685

П.3.268

Проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна - втори етап и
изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите” и
тласкател. гр.Варна"

686

П.3.269

Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к."Златни пясъци",
Община Варна"

687

П.3.270

Изграждане на ПСОВ - с.Константиново

688

П.3.271

Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и повторното им ОПОС/ПУДО
използване за промишлени нужди в ЗПЗ
ОС/ОБж/ДБж

689

П.3.272

Изграждане на ПСОВ - с.Звездица

Приложение № 1

106 840 497.00 лв.

1 359.36 лв.

Извършено е почистване от битови и строителни отпадъци на част от ската на "Франга
дере"- приблизителна дължина 2 050 м.

16 575 018.56 лв.

ОПОС, ОБж

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

ОПОС, ОБж

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство
Константиново

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

Дирекция ИИБ

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

Кметство Звездица

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

х

51

- Проектът е изпълнен.

16 575 018.56 лв.

Реализира се втори етап от проекта. Към 31.12.2019 г. физическото изпълнение е в
рамките на 75 % от общата стойност на Договора.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

690

П.3.273

Проектиране и изграждане на приемни и пречиствателни съоръжения за
баластни и сантинни води (КРЗ"Одесос", Пристанище Варна, Лесопорт и
базата на ВМС, Варненска корабостроителница)

ЕФ

Частен сектор;
Община Варна

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

691

П.3.274

Реализиране на проект за изграждане на нови влажни зони във варненско
езеро и южния му бряг

ЕФ

Институт за
екологична
модернизация варна

2016 - 2018

0.00 лв. Няма реализирана дейност.

692

П.3.275

Поддържане на плажните ивици, особено в градската зона в близост до
заведенията по алея „Първа”

ПЧП

Частен сектор;
Община Варна

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Специфична цел 3.15. Приоритетно финансиране на дейности, насочени към предотвратяване
образуването на отпадъци, депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени
отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

693

П.3.276

Изграждане на пет броя площадки за събиране и временно съхранение
на едрогабаритни отпадъци, черни и цветни метали, опасни отпадъци от
бита и др.

694

П.3.277

695

2 500 000.00 лв.

0.00 лв.

ОБж

Дирекция УСКОР

2015 - 2016

- Няма подадена информация.

Изграждане на система за преработване на животински отпадъци

ЕФ, МФИ

ОП "Зоопарк -СЦ"

2019

- Няма подадена информация.

П.3.278

Създаване и поддръжка на общинска база данни за източниците на
отпадъци, актуализиране и въвеждане на методиката за формиране на
"такса смет" на база на принципа "замърсителят плаща"

ЕФ, ОБж

Дирекция УСКОР

2015 - 2016

- Няма подадена информация.

696

П.3.279

Изготвяне и реализиране на проект за рекултивация на депото за
отпадъци в с. Въглен

ЕФ, ОБж

Дирекция ИИБ

2016 - 2018

- Няма подадена информация.

697

П.3.280

Актуализиране на Общинска програма за управление дейностите по
отпадъците

ЕФ, ОБж

Дирекция ИИБ

2015 - 2017

- Няма подадена информация.

Специфична цел 3.16. Подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на
Общината с цел намаляване замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване.
698

П.3.281

Аспарухов парк - реализация на инвестиционния проект (изграждане)

699

П.3.282

700

701

702

3 000 371 лв.

0.00 лв.

ОБж и ЕФ

х (Р)

Район "Аспарухово"

2014 - 2020

- Няма реализирана дейност.

Изграждане на районен парк в район "Младост" - вкл. 2 игрища и
амфитеатър

ОПРР, ОБж

х

Район "Младост",
Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Проектът е завършен и отчетен през 2016 г.

П.3.283

Изграждане на районен парк "Владиславово" (вкл. Изграждане на
площадки за скейт и ролери)

ОПРР, ОБж

х

Район "Вл.
Варненчик"

2015 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.284

Изграждане поливни инсталации в най-посещавани квартални градинки
за подобряване поддържането на растителността в тях: Местоположение:
Градинка площад „Съединение”, Градинка ул.”Ген. Гурко”/зад
Медицински университет/, Градинка бул.”Чаталджа” /зад цветен пазар/,
Градинка читалище „Отец Паисий”

ОБж и ЕФ

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

П.3.285

Растително изграждане на най- посещавани квартални градинки –
реконструкция Местоположение: Градинка площад „Съединение”,
Градинка ул.”Ген. Гурко”/ зад Медицински университет/, Градинка
бул.”Чаталджа” / зад цветен пазар/. Градинка читалище „Отец Паисий”,
градинка пред НИПКК, градинка ул. „Феликс Каниц”с ул.”Л.
Каравелов”, Градинка до „Пикадили”/ ул. „Уил. Гладстон”/

ОБж и ЕФ

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Реално изпълнение за 2019
г.

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

703

П.3.286

Подобряване на екологичната обстановка чрез пилотно "озеленяване" на
покривни пространства на сгради - общинска собственост (младежки
дом, детски градини и пр.)

704

П.3.287

Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Девня между",
бул. "Георги Пеячевич" и бул. "Република"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

705

П.3.288

Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Цар Освободител"
м/у ул. "Любен Каравелов" и "Княз Борис І"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

706

П.3.289

Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Цар Освободител"
м/у между ул. "Илинден" и бул. "Генерал Колев"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

707

П.3.290

Изграждане на съоръжение за шумова защита по "Княз Борис І" между
бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Левски"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

708

П.3.291

Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Приморски"
между "Сан Стефано" и "Сливница"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

709

П.3.292

Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. "Княз Борис І"
между ул. "Пушкин" и "Васил Друмев"

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

710

П.3.293

Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Княз Борис І"
между "Васил Друмев" и ВВМУ

ОПРР, ОБж

х

Дирекция ИИБ

2014

- Няма отчетено изпълнение.

711

П.3.294

Изграждане на озеленителни пояси
Проекти за доизграждане:
1) Пространство между бл.1, 2 и 3 на ул. “Брегалница" - благоустрояване и
озеленяване;
2) Подобекти в “Парк Чайка” 19 м.р. - втори етап “Спортна зона” и “Розариум”;
ж.к “Възраждане” – ІV м.р. - благоустрояване и озеленяване;
3) Понеделничен пазар” - озеленяване;
4) Зелени площи пред бл.24. 25. 27. 28. 29 бул. “Вл. Варненчик” благоустрояване и озеленяване
Изграждане на обекти, за които има готови инвестиционни проекти).
Междублокови пространства:
1) ж.к. “Младост” бл. 115 и 118;
2) ул.”Отец Паисий”, ул.”Братя Миладинови”, ул.”Пирин” и бул.”Сливница”;
3) ул.”К.Щъркелов” и ул.”Арх.П.Момилов";
4) ул.”Македония”, ОУ ”Васил Априлов”, ул.”Г.С.Раковски” и бул.”Оборище” ;
5) бл. 21 – 35, ул.”Струга”, към дере „Струга”;
6) ул.”Тодор Влайков”, ул. ”Владая”, ул.”Средна гора” и ул.”Акад. Методий
Попов”;
7) Междублоково пространство в ж.к. “Възраждане” бл. 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45;
8) Междублоково пространство в ж.к. “Младост” бл. 143, 144, бл. 104, 106, 107,
146
Проектиране и изграждане на нови обекти:
1) Пространство срещу “МОЛ-Варна” – успоредно на бул. “Хр. Смирненски”,
между бул. “Вл. Варненчик” и бул. “Сливница”
2) Пространство заключено между бл. 10 и бл. 28 на ул. “Д-р Басанович”
3) Пространство заключено между ул. “Караагач”, ул. “Разлог” и ул. “Д-р А.
Железкова
4) Пространство заключено между ул. “Перекоп” и ул. “Новгород” –
ж.к.“Аспарухово"
5) Пространство заключено между ул. “Ген. Колев”, ул. “Братя Миладинови” и
ул. “Македония”
6) Междублоково пространство между улиците „ Г. Бенковски”, „Сава

ЕФ, ОБж, ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

712

П.3.295

Изграждане на екологични защитни пояси за защита от вятър, шум,
прах, газове около бул.”Трети март”, бул.”Янош Хунияди”, бул.”Цар
Освободител”, бул.”Република”, бул.”Сливница”, бул.”Хр.Смирненски”,
бул.”Вл.Варненчик”, ул.”Вяра”

ЕФ, ОБж

Район "Младост"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

713

П.3.296

Проектиране и изграждане на централен парк, включващ кътове за
отдих, детски площадки и спортен комплекс в с. Тополи

ОБж

Кметство Тополи

2015

- Няма изпълнени дейности.
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Реално изпълнение за 2019
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Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

714

П.3.297

Изграждане на екологични защитни пояси около гробищен парк в с.
Тополи

ОБж

Кметство Тополи

2018

- Няма изпълнени дейности.

715

П.3.298

Реконструкция и изграждане на парк, с. Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2016

- Няма изпълнени дейности.

716

П.3.299

Проектиране и изграждане на нов залесителен пояс и попълване на
съществуващите, с. Каменар

ОБж

Кметство Каменар

2014 - 2020

- Няма изпълнени дейности.

717

П.3.300

Приоритизиране и поетапно реализиране на необходимите дейности за
опазване, възстановяване и обогатяване на зелената система на град
Варна с оглед естетическите, противошумови, противоерозионни и др.
функции

ОПОС,ОБж

Дирекция ИИБ

2014 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

718

П.3.301

Определяне и планиране на необходимите дейности по реализиране на
новите паркове за обществено ползване в крайградските зони (заложени
в ОУП Варна)

ОПОС,ОБж

Дирекция ИИБ,
АГУП

2016 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

719

П.3.302

Определяне и планиране на необходимите дейности за възстановяване на
защитните зелени пояси в горните етажи на Франгенско плато

ОПОС, ОБж

Дирекция ИИБ,
АГУП

2018 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВАРНА ЧРЕЗ МЕЖДУРЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И
ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

179 019 000 лв.

857 864.08 лв.

Приоритет 4.1. Развитие на междурегионалното партньорство на национално и европейско ниво

20 550 000 лв.

383 276.08 лв.

Специфична цел 4.1. Увеличаване на сближаването на агломерационния ареал Варна чрез пространствена и функционална
интеграция на Община Варна с близките Общини

10 050 000 лв.

0.00 лв.

720

П.4.1

Организиране на международен културен форум на европейската мрежа
EUROCITIES в град Варна

ОБж

Дирекция КДР

2014 - 2015

- Няма изпълнена дейност.

721

П.4.2

Създаване на фонд за подкрепа на собствено участие на НПО

ОБж

Община Варна

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

Специфична цел 4.2. Разширяване на сътрудничеството с европейски общини за насърчаване на публично
частното партниране при трансфера на добри практики от Европейския съюз
722

П.4.3

723

П.4.4

Участие в проекти на мрежата Европейски градове срещу наркотиците
(ECAD)
Трансфер с Будафок- Унгария и др. европейски градове и
разпространение на добри практики за насърчаване на районните
инициативи

10 500 000 лв.

ОБж

Дирекция
"Превенции"

2014 - 2020

- Няма отчетено изпълнение.

ОБж

Район "Приморски"

2014 - 2020

- Осъществен е обмен на кореспонденция за продължаване на сътрудничеството.

П.4.5

Организиране на среща за обмяна на добри практики в местното
самоуправление с побратимени на район"Одесос" общини: Неа
Халкидона-Атина. Гърция; Аланиа-Турция. Скопие -Център,Македония;
Високо Мито-Чехия.

ОБж, ЕФ

Район "Одесос"

2014 и 2016

П.4.6

Побратимяване с градове от ЕС

ОБж, ЕФ

Кметство Тополи

2014 - 2020

726

П.4.7

Развитие на капацитет и партньорства за участие в международни
проекти по програми за регионално, трансгранично и международно
сътрудничество

ОБж

Община Варна

2014 - 2016

727

П.4.8

Поддържане на Варненско представителство в Брюксел

ОБж

Дирекция
"Канцелария на
кмета"

2014 - 2020

724

725

Приложение № 1

383 276.08 лв.
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Отчетените разходи са за следните дейности:
-Посрещане на делегация от район "Одесос" във Високо Мито - Република Чехия от
5 156.00 лв. 05.09.2019-09.09.2019.
-Запознаване с туристическите обекти в гр.Варна и рекламиране на сектор "Туризъм".
-Посещение на делегация от Високо Мито във Варна в периода 07.08.2019-11.08.2019.
- Няма изпълнена дейност.
Отчетените разходи са за изпълнението следните проекти:
1. Проект №DTP1-050-3.1, с акроним DBS Gateway Region;
2. Проект DTP1-1-045-3.1, с акроним: CityWalk.
194 372.46 лв.
3. Проект H2020-MG-5.4-2015, с акроним: PROSPERITY.
4. Проект H2020-SCC-2016-2017, с акроним: mySMARTLife
5. Проект „City Changer Cargo Bike - Товарно колело, променящо града“
64 021.62 лв.

Отчетените разходи са за осигуряване на дейността на представителя на Община Варна в
Брюксел.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

728

П.4.9

Комуникационна дейност за събиране и предоставяне на актуална
информация за ЕС, фондове и програми

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014 - 2020

729

П.4.10

Разширяване членството и участието в институции на ЕС, побратимени
градове и други

ЕФ, ОБж

2016 - 2018

- Няма отчетено изпълнение.

730

П.4.11

Създаване и използване на общинската структура за разработване,
наблюдение, контрол и управление на проекти

Дирекция
"Канцелария на
кмета" и Дирекция
ЕНОП

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

2016 - 2019

1. Заключителна среща по проект „Общите корени на обединена Европа. Европейските
граждани за Европа!“ по програма "Европа за гражданите";
2. Работна среща по цифрово гражданство в рамките на Евроситис в Айндховен;
3. Официална делегация от Нинбо с разговори за културен и образователен обмен,
двустранни търговски връзки и уточняване предложения за 15 години побратимени
отношения, симфоничен концерт с участието на български оперни артисти в Нинбо,
състезание по ориентиране за Нинбо в Морската градина;
4. Форум на побратимените български и руски градове в периода 03.06. - 05.06.19 г.;
5. Участие в международен конкурс за детски рисунки и фестивал "Алени платна", Санкт
Петербург;
6. Участие с промоционални материали в „Ден на отворените врати“, организиран от
Международния отдел на град Рощок ;
7. Участие на младежи в Младежки игри – "Алборг";
- 8. Реципрочно участие в Плувен маратон Варна-Галата и Благотворителен плувен маратон
в Дордрехт, август 2019;
9. Официална делегация от Дордрехт август и участие в „Иновейшън кафе“ съвместно с
Нидерландското посолството;
10. Благотворителни съвместни инициативи за дома за деца с увреждания в с Тополи;
11. Участие на делегация от Варна в празничната регата "ХанзеЗайл" в Рощок;
12. Участие на младежи в международен танцов фестивал по стандартни и
латиноамериканки танци в Харков;
13. Официална делегация от Нинбо и участие в INNOWAVE 2019 и срещи за
сътрудничество в спорта;
14. Работна среща на Екофорум на Евроситис и подписване на Декларация за
ограничаване на използването на пластмаси;
15. Партньорство в мрежи за подготовка на проектни предложения по програма УРБАКТ,
Интеррег Дунав, Европа за гражданите
- Няма отчетено изпълнение.

Осъществяване на съвместни дейности с побратими градове

732

П.4.13

Участие в програмата за сближаване на ЕС

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014 - 2020

733

П.4.14

Двустранни посещения за обмен на идеи и добри практики

ЕФ, ОБж

Община Варна

2015 - 2017

734

П.4.15

Включване на Община Варна в мрежи

ЕФ, ОБж

Община Варна

2015 - 2017

735

П.4.16

Приложение № 1

ОБж

Дирекция
"Канцелария на
кмета"

П.4.12

731

119 726.00 лв.

Осъществени контакти с Айндховен, Барселона, Братислава, Клуж-Напока, Кьолн,
- Дюселдорф, Франкфурт, Еспоо, Оулу,Упсала, споделени добри практики за смарт
управление на градове. Изпълнените дейности са отчетени в П.4.12
- Изпълнените дейности са отчетени в П.4.12

Приоритет 4.2. Черноморско трансгранично сътрудничество

7 169 000 лв.

8 800.00 лв.

Специфична цел 4.3. Насърчаване създаването на международни мрежи за икономическо и социално развитие,
основано на общи ресурси

2 169 000 лв.

8 080.00 лв.

Организиране на международни културни и икономически форуми

ЕФ, ОБж

Дирекция КДР,
Дирекция
"Канцелария на
кмета"

2014 - 2020
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Отчетените разходи са свързани с продължаване на дейността по проект "Функциониране
на ОИЦ - Варна 2019-2021г." по ОП "Добро управление" 2014-2020г.

Проведена е конференция "Културни идентичности и процесът на интернационализация" в
периода 6-8 ноември 2019 г.
Проведен е Форум на побратимените български и руски градове в периода 03.06. 8 080.00 лв.
05.06.2019 г. в гр. Варна;
Реализирано е участие в международен конкурс за детски рисунки и фестивал "Алени
платна", Санкт Петербург.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

736

П.4.17

Активизиране на икономическия, социален и културен обмен между
Община Варна и чуждестранни общини от Черноморския регион и
други побратимени градове

ЕФ, ОБж

Дирекция КДР,
Дирекция
"Канцелария на
кмета"

2017 - 2020

- Изпълнените дейности са отчетени в П.4.12

737

П.4.18

Подкрепа за съвместни дейности, адресирани към общите
предизвикателства за опазване на околната среда

ЕФ, ОБж

Община Варна

2015 - 2018

-

738

П.4.19

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

739

П.4.20

ЕФ, ОБж

Община Варна

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

740

П.4.21

ЕФ/ОБж

Екип за управление
на проекта

2014

- Няма отчетено изпълнение.

Създваване на черноморски мрежи с цел популяризиране на съвместни
инициативи за развитие на сектора на информационни и
комуникационни технологии
Засилване на достъпността и свързаността с цел установяване на нови
информационни, транспортни и търговски връзки
Проект SEED - Улесняване на достъпа на гражданите до публична
администрация

Специфична цел 4.4. Подкрепа за стимулиране на международните контакти и партньорства за постигане на високо ниво на
развитие на морската индустрия и туризма

5 000 000.00 лв.

Проведена е работна среща на Екофорум на "Евроситис" и е подписана Декларация за
ограничаване на използването на пластмаси, октомври, 2019 г.

720.00 лв.

741

П.4.22

Иницииране на културни и спортни прояви между общини от
Черноморския регион

ЕФ, ОБж

Дирекция КДР,
Дирекция ОМДС

2014 - 2016

- Няма отчетено изпълнение.

742

П.4.23

Анализиране на транспортните мрежи в региона

ЕФ, ОБж

Община Варна

2014 - 2015

- Няма отчетено изпълнение.

743

П.4.24

Проект “BS TOURISM NET” – “Създаване на черноморска мрежа за
устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, Украйна, Молдова
и Грузия”

ЕФ, ДБж

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

- Проектът е приключил през 2015 г.

744

П.4.25

Проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море”

ЕФ, ДБж

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

- Проектът е приключил през 2015 г.

745

П.4.26

Създваване на черноморски мрежи с цел популяризиране на съвместни
инициативи за развитие на туризма и морския сектор

ЕФ, ОБж

Дирекция
"Туризъм", НПО,
частен сектор

2016 - 2018

Приоритет 4.3. Развитие на европейското и атлантическото партниране на Община Варна
Специфична цел 4.5.Европейско партниране за превръщане на град Варна в културен и икономически център в Югоизточна
Европа

720.00 лв.

151 300 000 лв.

465 788.00 лв.

6 500 000 лв.

0.00 лв.

През 2019 г. Варна е домакин на конференция „Културните идентичности и процесът на
интернационализация".

746

П.4.27

Активизиране на икономическия, социален и културен обмен между
Община Варна и чуждестранни общини в Югоизточна Европа

ЕФ, ОБж

Дирекция
"Канцелария на
кмета"

2016 - 2019

- Проведени са срещи и съвместни мероприятия с дипломатическите мисии в РБългария.

747

П.4.28

Обмяна на добри практики за превръщане на град Варна в културен и
икономически център в Югоизточна Европа

ЕФ, ОБж

Дирекция ЕНОП,
НПО

2015 - 2017

- Няма отчетено изпълнение.

748

П.4.29

Превръщане на град Варна в регионален, национален и международен
спортен, медицински и балнеоложки център

ЕФ, ОБж

Община Варна

2016 - 2019

- Няма отчетено изпълнение.

749

П.4.30

Развитие на капацитета на Община Варна за ефективно участие в новите
европейски проекти и програми за периода 2014 –2020

ЕФ, ОБж

Дирекция ЕНОП

2014 - 2015

-

750

П.4.31

Разширение на действащите клъстери в европейското партниране с цел
навлизане на международните пазари и увеличаване на преките
инвестиции

ЕФ, ОБж

Община Варна

2017 - 2020

- Няма отчетена дейност.

751

П.4.32

Проект EUniverCities – „Партньорство между градове и университети за
развиване на устойчиви градски икономики и общества”

ЕФ, ОБж

Екип за управление
на проекта

2014 - 2015

- Проектът е приключил през 2015 г.

Приложение № 1
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Към 31.12.2019 г. Община Варна е бенефициент по 17 проекта, финансирани от
националните оперативни програми.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

№ по Референред тен номер

Наименование

Източник на Включен в
финансиране
ИПГВР

Отговорна
организация

Планиран период на
проекта/
дейността

Реално изпълнение за 2019
г.

Кратко описание на изпълнениите проекти / дейности

Стойност в
лв./ бр.

752

П.4.33

Проект SMART CIBER „Система от карти, оценка на риска от тероризъм
срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития
и митинги”

ЕФ, ОБж

Екип за управление
на проекта

2014

- Проектът е приключил през 2014 г.

753

П.4.34

Проект Е.T.O.S. “Ефективно обучение за хора в неравностойно
положение”

ЕФ, ОБж

Екип за управление
на проекта

2014

- Проектът е приключил през 2014 г.

Специфична цел 4.6. Насърчаване на дейности и проекти, които съдействат Варна да е конкурентоспособна „Европейска
младежка столица 2016г.” и „Европейска столица на културата 2019г.”
754

755

П.4.35

Варна - европейска столица на културата 2019 г.

П.4.36

Финансиране на проекти на НПО и състезания по младежко
предприемачество. Реализиране на дейности във връзка с кандидатурата
на Община Варна за Европейска младежка столица

Приложение № 1

ОБж, ДБж,
ЕФ, частен
сектор

ОБж, ЕФ

144 800 000 лв.

Дирекция КДР

2014 - 2020

Дирекция ОМДС

2014 - 2020

57

465 788.00 лв.

- Няма извършена дейност.

Подкрепени са 33 проекта на НПО. От тях 6 са за реализиране на доброволчески стажове.
По-значимите проекти са: младежки фестивал "Фън сити+", инициативи за млади
предприемачи, организиране на стартъп събития, младежки филмов и медиен фестивал
465 788.00 лв.
"Арлекин", дейности по споразумение за сътрудничество между Варненска и
Великопреславска Света Митрополия и др. Дейности по администриране на сдружение
"Варна - ЕМС"

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2019 година

