ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от ИПГВР за 2019 година
ЗВI Зона с преобладаващ социален характер
ПРОЕКТ

СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ
01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ / ДЕЙНОСТИ

/1/

/2/

/3/

/4/

Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА

31 924 800.00 лв.

14 055 896.83 лв.

ЗВІ/А - Подзона район Младост

11 424 000.00 лв.

1 897 832.19 лв.

Проект 1-1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната

7 392 000.00 лв.

Проект 1-2: Изграждане на районен парк в район Младост - вкл. 2 игрища и
амфитеатър

4 032 000.00 лв.

ЗВІ/Б - Подзона район Владислав Варненчик

12 100 800 лв.

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 финансиран за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и модернизация на
1 897 832.19 лв.
градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите за обекта са в размер на 1 577 503.00 лв.
Извършен е и текущ ремонт на междублокови пространства в р-н "Младост" и реконструкция светофарна уредба на кръстовище
бул."Сливница"/"Янош Хунияди - 320 329.19 лв.
0.00 лв. Проектът е завършен и отчетен през 2016 г.
12 158 064.64 лв.
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 финансиран за изпълнение в рамките на проекти BG16RFOP0011.002-0002 "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
12 158 064.64 лв.
Разходите за обекта са в размер на 10 588 982.00 лв.
Извършен е 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 на стойност 1 569 082.64 лв.

Проект 1-4: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната,
включващо

7 392 000.00 лв.

Проект 1-5: Районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за скейт и
ролери)

4 708 800.00 лв.

0.00 лв. Районен парк "Владиславово" е изграден през 2015 г. Не са изградени площадки за скейт и ролери.

ЗВІ/Д Нови обекти след изменение на ИПГВР

8 400 000.00 лв.

0.00 лв.

Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон („Кайсиева
градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“

8 400 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Група проекти 2: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

33 827 200.00 лв.

0.00 лв.

Проект 2-1: Реконструкция на стадион в район Вл. Варненчик, включително
изграждане на спортна зала и закрит басейн

6 652 800.00 лв.

0.00 лв. За отчетната година е отчетено започната реконструкция на стадиона, към настоящия момент се изгражда спортна зала.

Проект 2-2: Играждане на нов закрит басейн

1 478 400.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетена дейност.

3 696 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

10 000 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

12 000 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 2-3: 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)
Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон“ в
кв. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“)
Проект ЗВІ 2-4Д. „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв. 6
по плана на жк „Възраждане“ ІІ
Група проекти 3: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Проект 3-1: Изграждане на 150 социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на район „Младост”

23 889 789.58 лв.
9 522 240.00 лв.

76 137.13 лв.
0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
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Проект 3-3: 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”

/2/

1 472 023.00 лв.

/3/

/4/

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-4: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора
с деменция с капацитет 15 места

601 680.00 лв.

Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01 "Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на
0.00 лв. 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“, район "Вл. Варненчик. Разходите са отчетени в проект ЗВI 3-19Д.

Проект 3-5: Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – мерки за
ЕЕ и оборудване

154 762.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-6: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Социален учебно-професионален
център „Анастасия Д-р Железкова”

283 396.00 лв.

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

Проект 3-7: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно настаняване
на бездомни и социално слаби лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова”

206 653.00 лв.

Обектът е включен в проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0005 „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна “,
0.00 лв. 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. Извършените разходи за 2019 г. са отчетени в проект ЗВИ 3-20Д.

Проект 3-8: Основен ремонт, оборудване и обзавеждане за Защитено жилище - за
жени с психични разстройства

49 352.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-9:Изграждане 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”

808 282.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-10: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията район
„Младост”

612 595.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-11: Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с капацитет 60 места

221 222.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-12: „Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с капацитет 30 места"

221 222.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-13: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с деменция с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"

758 016.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

702 912.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

677 376.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-16: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора
с психични разстройства с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"

677 376.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-17: Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане за Домашен
социален патронаж

580 742.00 лв.

Проект 3-18: Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура (доставката на
оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти, за които се предвижда
СМР е включена в съответния проект като отделна дейност)

124 401.00 лв.

Проект 3-14: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с физически увреждания с капацитет 15 места на територията на Район
"Младост"
Проект 3-15: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията на Район
"Младост"

Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства“

1 365 210.56 лв.

49 380.00 лв.

Закупено е товарно превозно средство 2+1 места за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - второстепенен
разпоредител с бюджет

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

24 224.64 лв.
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Обектът е включен в проект BG16RFOP001-5.002-0012 "Изграждане на център за грижа за лица с различни форми на деменция и ремонт
на сграда на дневен център за подкрепа на лица с форми на деменция и техните семейства" гр. Варна".

/1/

/2/

/3/

/4/

Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване на
бездомни и социално слаби лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“

3 311 011.19 лв.

2 532.49 лв.

Проектът се реализира по ДБФП №BG16RFOP001-1.002-0005-C01 за изпълнение на проект "Подобряване на социалната инфраструктура
в град Варна", сключен през 2019 г.

Проект ЗВІ 3-21Д: „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на гр. Варна“

1 539 317.83 лв.

0.00 лв.

Проектно предложение "Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на гр.Варна" е подадено за
оценка в края на 2019 г.

Група проекти 4: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

18 437 999.08 лв.

7 745 042.08 лв.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

11 157 566.00 лв.

585 629.00 лв.

Проект 4-1: Разширение базата на ОДЗ № 10 “Приказка” с нов корпус за 4
градински групи

3 045 024.00 лв.

0.00 лв.

Проект 4-2: Разширение базата на ОДЗ № 12 “Първи юни” с нов корпус за 2
градински групи и басейн

1 569 600.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г.

Проект 4-3: ОДЗ 12 Ремонт, газификация и оборудване

242 162.00 лв.

Проект 4-4: Разширение на 39 ЦДГ"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)

884 352.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 4-5: Разширение базата на ЦДГ № 44 “Крилатко” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн

5 416 428.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

7 280 433.08 лв.

7 159 413.08 лв.

838 864.00 лв.

1 521 162.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

1 087 537.00 лв.

2 679 936.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

Проект 4-9: II СОУ „Неофит Бозвели” - ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и
обзавеждане

530 880.00 лв.

322 008.00 лв.

През 2019 г. не са изпълнени дейности по проекта. В рамките на обекта на интервенция са извършени проектиране и основен ремонт на
спортни площадки на открито.

Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на
ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една сграда)

598 100.00 лв.

1 850 464.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

Проект 4-6: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр.Варна“
Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“

585 629.00 лв.

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

Проект 4-11: СОУ "Гео Милев" - ремонт, реконструкция, модернизация и
внедряване на мерки за енергийна ефективност, и създаване на
многофункционален училищен двор

1 425 070.00 лв.

Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по
икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“

2 799 982.08 лв.

776 651.08 лв.

Група проекти 5: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 499 462.00 лв.

17 940.00 лв.

Проект 5-1: ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура

1 499 462.00 лв.

17 940.00 лв. Извършено е обследване за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен одит

Група проекти 6: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА
Проект 6-1: Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков
1928“
Проект 6-2: Изграждане на многофункционална обществена сграда с театър,
киносалон, изложбена зала, музей, библиотека

2 057 664.00 лв.

0.00 лв.

1 108 800.00 лв.

0.00 лв.

Проект 6-3: Народно читалище „Цар Борис III” - обновяване

9 192.00 лв. Проектът е частично реализиран. Отчетените разходи са за извършени проектиране и основен ремонт на спортни площадки за игра.

679 972.08 лв са отчетените разходи по проекта, който приключи през 2019 г. Допълнително е извършено асфалтиране на двора извън
мерките по проекта на стойност 96 679.00 лв.

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.

653 184.00 лв.

0.00 лв. Не е отчетено изпълнение.

295 680.00 лв.

0.00 лв. Не е отчетено изпълнение.
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Група проекти 7. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
СГРАДИ
Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на енергийната ефективност на
административната сграда на Район „Владислав Варненчик“

/2/

/3/

/4/

399 366.39 лв.

29 130.07 лв.

399 366.39 лв.

29 130.07 лв. Извършена е подмяна на покривното покритие и частична подмяна на дограма. Разходите са направени със собствени средства.

ОБЩО ЗА ЗВI

21 924 146.11 лв.

ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост
Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА

61 443 248.00 лв.

Подзона район Аспарухово 1 - ЗВІІ/А

15 406 846.69

12 949 200.00 лв.

2 018.00 лв.

Проект 1-2: 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, търговски
обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено
обслужване.

12 949 200.00 лв.

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 бул. "Първи май" е изпълнен в рамките на проект
2 018.00 лв. "Интегриран градски транспорт на Варна-втора фаза" през същата година.

Подзона район Аспарухово 2 - ЗВІІ/А1

17 824 784.00 лв.

Отчетените разходи са за изграждане на паркоместа по бул. "Първи май"

Проект 1-4: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната,
включващо

4 287 360.00 лв.

Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност „Карантината“, Район „Аспарухово“, Община Варна“

13 537 424.00 лв.

5 628 927.99 лв.
911 683.99 лв. Извършени са проектиране и основен ремонт в м.р. 27

4 717 244.00 лв. Проектът е в процес на изпълнение.

4 984 704.00 лв.

2 612 911.57 лв.

Проект 1-5: Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ
10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773,62кв.м)

3 784 704.00 лв.

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. Извършена рехабилитация на улична мрежа ( включителено алеи и
2 612 911.57 лв. 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 поливна система, растителност.Отчетени разходи по проекта 2 570 216 лв.
Изградена е система за видеонаблюдение на площад "Антон Новак" на стойност 42 695.57 лв.

Проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“

1 200 000.00 лв.

Подзона район Приморски 1 - ЗВІІ/Г

0.00 лв. Изпълнението на проекта е започнало през 2019 г., чрез финансов инструмент - РФГР - Север

Подзона район Приморски 2 - ЗВІІ/Д

17 553 360.00 лв.

0.00 лв.

Проект 1-9: 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

17 553 360.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

8 131 200.00 лв.

3 170 490.12 лв.

Проект 1-10: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната,
включващо

8 131 200.00 лв.

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 изпълнен в рамките на проекти BG16RFOP001-1.002-0002 "Естетизация и
3 170 490.12 лв. модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите са в размер на 2 024
961.
За изготвяне на проект за
благоустрояване - ул. "Парижка комуна" - бул. "Владислав Варненчик" и проектиране и извършен основен ремонт на улична мрежа в
район "Одесос", м.р. 9 и 10; благоустрояване на междублокови пространства са отчетени разходи в размер на 1 145 529.12 лв.

Подзона район Одосеос 2 - ЗВІІ/В

8 652 800.00 лв.

3 992 499.01 лв.

Подзона район Одосеос 1 - ЗВІІ/Б
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Проект 1-11: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната,
включващо

6 652 800.00 лв.

Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически находки
на ул. „Цар Симеон I“ в градската среда“

2 000 000.00 лв.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГИ В ЗВII

43 953 088.00 лв.

/3/

/4/

Обекти "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 на проекти BG16RFOP001-1.002-0002
3 992 499.01 лв.
"Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Разходите по двата
обекта са 2 886 887.00 лв.
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. Разходите са в размер на 1 105 612.01 лв.
0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
0.00 лв.

Проект 1-12: Изграждане на паркинг пред Катедралата

2 217 600.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-13: Изграждане на паркинг до сградата на Общинската администрация

2 217 600.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

694 848.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-15: Изграждане на подземен гараж за 120 коли

2 365 440.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-16: Изграждане на подземен паркинги под Двореца на културата и спорт

2 365 440.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-17: Изграждане на подземен паркинг под Приморски (от общината) – при
ФК Варна

2 365 440.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-18: Паркинг на билетен център Градски транспорт, обръщача на Тролей
3, на ул. Бачо Киро и ул.Русе

73 920.00 лв.

Проект 1-19: Изграждане на паркинг на бул. Цар Освободител и бул. Осми
Приморски полк

2 217 600.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-20: Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. Княз Борис,
спирка Делфинариум

2 217 600.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-21: Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. Княз Борис,
спирка Акациите

2 217 600.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

20 000 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

5 000 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 1-14: Изграждане на паркинг по ул. Баба Тонка, 9 м.р.

Проект ЗВІІ 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“
Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к.
„Чайка“
Група проекти 2: СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Проект 2-1: Реконструкция и разширение на Двореца на културата и спорта –
Варна за превръщането му в мултифункционален спортен, културен и конгресен
комплекс
Проект 2-2: 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

0.00 лв. Няма извършена дейност.

63 384 448.00 лв.

0.00 лв.

11 114 880.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

2 247 168.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетена дейност.

Проект 2-3: Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове в район
Аспарухово

3 104 640.00 лв.

0.00 лв. Няма извършена дейност.

Проект 2-4: Изграждане на спортни игрища в район Аспарухово

2 956 800.00 лв.

0.00 лв. Няма извършена дейност.
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Проект 2-5: Изграждане на басейн за водолазно обучение в район Одесос

960 960.00 лв.

Проект ЗВІІ 2-6Д: Изграждане на закрит плувен басейн в кв. Аспарухово

18 000 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетена дейност.

25 000 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетена дейност.

Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“
Група проекти 3: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

102 536 805.00 лв.

0.00 лв. Няма извършена дейност.

0.00 лв.

Проект 3-1:Изграждане на високотехнологичен парк – Варна

64 512 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-2:Създаване на иновационен център в рамките на Медицински
университет

37 778 400.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 3-3:Доизграждане на офиса за технологичен трансфер
Група проекти 4: СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

246 405.00 лв.
1 248 106.00 лв.

0.00 лв. Проектът е приключен.
0.00 лв.

Проект 4-1: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”

319 738.00 лв.

Проект 4-2: Реконструкция и оборудване на Център за обществена подкрепа

228 480.00 лв.

Проект 4-3: Реконструкция, оборудване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на
Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда”

506 688.00 лв.

0.00 лв. Не е отчетено изпълнение. Считано от 01.09.2019г. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“ е закрит.

Проект 4-4: Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура (доставката на
оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти, за които се предвижда
СМР е включена в съответния проект като отделна дейност)

193 200.00 лв.

0.00 лв. Не е отчетено изпълнение.

0.00 лв. ДДЛРГ "Другарче" е закрит, считано 01.01.2017г.

0.00 лв.

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. Средствата са осигурени от Бюджета на КСУДС - второстепенен разпоредител с бюджет.

Група проекти 5: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

27 629 921.00 лв.

4 647 265.02 лв.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

32 693 110.00 лв.

831 399.07 лв.

Проект 5-1: Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн (за 150 места)

4 316 400.00 лв.

0.00 лв.

Проект 5-2: 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 Анасатасия Головина , р-н
Примморски (площ 3500) 3. Дом Гаврош - надстрояване на детска градина на
ул.Войнишка 3А

9 031 680.00 лв.

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

Проект 5-3: Изграждане на басейн и ремонт на вътрешния двор на ЦДГ №18
„Морски свят“

251 328.00 лв.

Проект 5-4: Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка”

106 176.00 лв.

Проект 5-5: Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ
„Христо Ботев”

247 097.00 лв.

Проект 5-6: Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 "Ян Бибиян"

220 416.00 лв.

Проект 5-7: Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на
Логопедична детска градина N 20 и прилагане на мерки за ЕЕ

378 717.00 лв.

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

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
299 721.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
24 285.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
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Проект 5-8: Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на мерки
за енергийна ефективност

147 840.00 лв.

14 642.02 лв. Не е отчетено изпълнение по проекта. През отчетната 2019 г. са извършени текущи ремонти.

Проект 5-9: Детска ясла №2 "Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ

308 001.00 лв.

14 939.05 лв. Не е отчетено изпълнение по проекта. През отчетната 2019 г. са извършени текущи ремонти.

Проект 5-10: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №8 „Щурче”

290 594.00 лв.

66 726.00 лв.

Проект 5-11: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №1 „Щастливо
детство”

206 281.00 лв.

Проект 5-12: Детска ясла №5 "Чуден свят"
- пристройка;
- мерки за ЕЕ

Извършени текущи ремонти. Изградени са нови детски площадки за игра на открито и спорт в двора на детското заведние ( 4 детски и
една спортна площадки за игра на открито).

177 311.00 лв. Извършени текущи ремонти. Изградени са две нови детски площадки за игра на открито в двора на детското заведение.
През отчетната 2019 г. са извършени текущи ремонти. Изградени са нови детски площадки за игра на открито и спорт в двора на детското
заведние ( 4 детски площадки и една спортна площадка).

1 684 050.00 лв.

233 775.00 лв.

10 441 341.00 лв.

3 815 865.95 лв.

Проект 5-13:„Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ”Димчо Дебелянов"

598 632.00 лв.

1 046 245.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

Проект 5-14: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”

170 587.00 лв.

792 165.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура".

Проект 5-15: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“

553 083.00 лв.

229 044.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Извършени разходи за СМР, упражняване на строителен и авторски надзор.

Проект 5-16: Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на
СОУ ”Св.Климент Охридски”

531 579.00 лв.

323 686.00 лв. През отчетната 2019 г. са извършени проектиране и основен ремонт на спортни площадки на открито.

Проект 5-17: Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски"

700 196.00 лв.

319 744.95 лв. През отчетната 2019 г. са извършени основен ремонт на спортни площадки на открито

Проект 5-18: Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа"

501 984.00 лв.

Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане
на мерки за енергийна ефективност в сградата

960 960.00 лв.

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

1 104 981.00 лв.

Обектът е реализиран по ДБФП BG16RFOP001-1.002-0001-C01 за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0001 "Модернизация на
образователната инфраструктура". Проектът е приключен през 2019 г., дейностите са изпълнени.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 5-20: Детски образователен център - Орбита

3 494 400.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 5-21: „Предприемачески, творчески и изследователски център за младежко
развитие” в бившата Ученическа поликлиника

2 929 920.00 лв.

0.00 лв. Сградата е предоставена на СУЕО "А.С.Пушкин".

Група проекти 6: ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА
Проект 6-1: Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла

28 768 579.00 лв.
2 632 800.00 лв.

0.00 лв. Не е отчетено изпълнение.
Извършен ремонт на фасадите на Хирургичния блок на многопрофилната болница, включващ монтаж на нова PVC дограма - 245,14 кв.м,

Проект 6-2: МБАЛ "Света Анна-Варна" АД мерки за ЕЕ, реконструкция,
модернизация, оборудване и обзавеждане

10 202 048.00 лв.

Проект 6-4: 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)

13 487 040.00 лв.

Проект 6-5: СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и
подобряване на достъпа за хора с увреждания

599 580.00 лв.

Проект 6-6: ДКЦ 4 Варна ЕООД - мерки за ЕЕ и газификация

503 580.00 лв.

Проект 6-7: ДКЦ I "Света Клементина - Варна"ЕООД - СМР и специализирана
апаратура

1 018 368.00 лв.

1 343 530.00 лв.

513 907.00 лв. ремонтирани фасади - 4 243,77 кв.м, както и други съпътстващи дейности.Закупен лазер за извършване на литотрипсия на камъни

Проект "Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница по активно лечение на онкологични заболявания „Д0.00 лв. р Марко А. Марков – Варна” ЕООД е приключен през 2015 г.
Извършен ремонт на покрива на основната сграда, както и частичен ремонт на сградата на лечебното заведение - нова хидроизолация на
покрие - 653 кв.м и съпътстващи дейности, монтаж на нова PVC дограма - 137 кв.м, монтаж на нови PVC врати - 149 кв.м, монтаж на
486 521.00 лв. нови осветителни тела - 190 бр. и други дейности. Изградена е пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда на лечебното
заведение, в т.ч. е монтирана асансьорна уредба. Извършено е обследване за ЕЕ и е изготвен енергиен одит със средства от Община
Варна.
0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
17 940.00 лв. Извършено обследване за енергийна ефективност и изготвен енергиен одит със средства на Община Варна.
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88 661 343.00 лв.

39 794.00 лв.

Проект 7-1: Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМПЦ –
Варна

5 913 600.00 лв.

0.00 лв.

Подадено е проектно предложение, с което Община Варна кандидатства за финансиране по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г. в партньорство с
Министерството на културата и ТМПЦ-Варна.

Проект 7-2: Реконструкция и модернизация на Летен театър – Варна

1 774 080.00 лв.

0.00 лв.

Обектът е включен в актуализираната Инвестиционна програма на Община Варна по ПО1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. През
2019 г. няма извършена дейност.

Група проекти 7: КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект 7-3: Археологически музей – Варна: реконструкция на вътрешния двор и
изграждане на прозрачно покривно покритие

13 769 316.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-4: Природонаучен музей - ремонт; Изграждане на нова изложбена зала,
оборудване и обзавеждане

1 031 963.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-5: Читалище "Отец Паисий"

842 688.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-6: Проектиране на нова територия за изместване от първо до пето кейово
място на пристанището, където евентуално да се изгради и открита сцена /
културен обект

268 800.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-7: Читалище "Асен Златаров"

798 336.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

1 182 720.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-9: Обновяване на сградата на НЧ "Порив"

443 520.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-10: Обновяване на сградата на НЧ "Варненски будители"

Проект 7-8: Обновяване на сградата на НЧ "Стара Варна"

295 680.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-11: Експониране като четим обект - Архитектурния и археологически
резерват Одесос-Варна: 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)

14 784 000.00 лв.

0.00 лв. Няма изпълнена дейност.

Проект 7-12: Изграждане на нова „Градска библиотека”, с РЗП 4000 кв.м. на терен
на община Варна (служебния паркинг)

6 272 640.00 лв.

0.00 лв. Няма извършена дейност.

Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в
културното пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“
Проект ЗВІІ 7-14Д:„Реконструкция на съществуващо подземно пространство за
Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център –
Варна, сграда „Основна сцена“)
Проект ЗВІІ 7-15Д: „Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и
прилежащото пространство“
Проект ЗВІІ 7-16Д: „Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване
на споделени пространства“
Група проекти 8: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
СГРАДИ

Проект 8-1: Енергийно саниране на Административна сграда на ОДМВР - Варна

12 500 000.00 лв.
2 500 000.00 лв.
3 500 000.00 лв.
8 000 000.00 лв.
6 844 380.00 лв.

279 945.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
0.00 лв. Няма извършена дейност.
39 794.00 лв.

Отчетените разходи са за изграждане ограда на летния амфитеатър, сенник/тенка за зрителите на
сцената на Малък летен театър, нова лятна сцена и сценична конструкция към нея, ремонт на плочките на двора.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
148 834.89 лв.
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 Варна с
29 930.00 лв.
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.

Проект 8-2: Енергийно саниране на Административна сграда на Второ РПУ Варна, ОДМВР - Варна

49 699.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-3: Енергийно саниране на административна сграда, гаражи, склад и
тренировъчна кула от фонда на ОУПБЗН - Варна

129 565.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

38 122.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-4: 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
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Проект 8-5: 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
Проект 8-6: 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

/2/

/3/

/4/

61 275.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

9 527.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-7: Енергийно саниране на сградата на ЦСПП - Варна при Академия на
МВР, Академия Център за специализация и професионална подготовка – Варна

275 393.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-8: Мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район
”Приморски”

338 948.00 лв.

1 622.00 лв. През отчетната 2019 г. е извършен текущ ремонт.

1 193 397.00 лв.

2 696.43 лв. През отчетната 2019 г. е извършен текущ ремонт.

Проект 8-9: Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на Общинска
администрация Варна
Проект 8-10: Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия, картография
и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция Социално подпомагане, ДАЗД Мерки за ЕЕ

990 676.00 лв.

Проект 8-11: Морска администрация - саниране, изграждане на газова отоплителна
инсталация, частичн ремонт на покрива, подмяна на съществуващо осветление

351 859.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-12: 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

584 116.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-13: Обновяване и мерки за ЕЕ на Сградата на Дирекция "Инспекция по
труда"

30 307.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-14: Регионален инспекторат по образованието

18 480.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

153 754.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

92 991.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-15: Областна Администрация Варна - оследване за ЕЕ и мерки за ЕЕ,
обновяване на основната сграда
Проект 8-16: Сгради на МТСП:
1) Регионална служба по заетостта - ул.Шипка 10;
2) Дирекция "Бюро по труда" - ул.Бдин 6 - Мерки за ЕЕ
Проект 8-17: Щаб на командването на ВМС - 4 сгради (ул.Преслав 16) и Гарнизон
матроски клуб - 2 сгради (бул.Хр.Ботев, пл.Варненска Комуна 2)
Проект 8-18: Административна сграда Областна дирекция „Земеделие”
Проект 8-19: Административна сграда на Областна дирекция по безопасност на
храните - Мерки за ЕЕ
Проект 8-20: Съдебна палата (Окръжен съд - Варна) - Мерки за ЕЕ
Проект 8-21: Сради на ТП на НОИ - ул."Охрид"6 и ул."Хан Аспарух"4 - Мерки за
ЕЕ
Проект 8-22: Административна сграда Регионална здравна инспекция - Мерки за
ЕЕ

328 988.00 лв.

79 721.27 лв. Извършен основен ремонт на помещения предоставени на Дирекция "Социално подпомагане" - Варна.

34 865.19 лв. Завършен ремонт на покрив и фасада на информационния център на ВМС (Гарнизонен матроски клуб), със собствени средства

49 083.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

218 210.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

203 132.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

36 664.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

762 263.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-23: РИОСВ - Мерки за ЕЕ

40 656.00 лв.

0.00 лв.

През 2017 г. РИОСВ-Варна е възложил изготвяне на инвестиционен проект "Изпълнение на проектиране на енергийна ефективност на
Административна сграда и лабораторен комплекс на РИОСВ-Варна". За 2019 година няма отчетено изпълнение.

Проект 8-24: БДЧР - Мерки за ЕЕ

60 319.00 лв.

0.00 лв.

През 2017 г. е изпълен проект ,,Въвеждане на Мерки за енергийна ефективност за сградата на БДЧР, ул. ,,Ал. Дякович" №33 с
финансиране от Националния доверителен екофонд..

Проект 8-25: Държавна агенция "Архиви" - Мерки за ЕЕ

47 309.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-26: Областно пътно управление

40 656.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
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6 357.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-28: Общинска сграда, намираща се на ул."Крали Марко" № 11 - 13

53 222.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-30: Общинска сграда, намираща се на ул."Панагюрище" № 22

92 104.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-31: Общинска сграда, намираща се на ул."Цариброд" № 48

12 419.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-32: Общинска сграда, намираща се на ул."Цар Симеон" № 3

86 930.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-33: Общинска сграда, намираща се на ул."Преслав" № 53

19 958.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-27: Общинска сграда, намираща се на ул."Цар Симеон" № 26

4 731.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-35: Общинска сграда, намираща се на ул."Шипка" № 2

20 698.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-36: Общинска сграда, намираща се на ул."Шипка" № 17 - 19

13 749.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-37: Общинска сграда, намираща се на ул."Мусала" № 7

63 719.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-38: Общинска сграда, намираща се на бул."Княз Борис" № 6

21 437.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-39: Общинска сграда, намираща се на бул."Княз Борис" № 46
Проект 8-40: Общинска сграда, намираща се на ул."Воден" № 18
Проект 8-41: Общинска сграда, намираща се на ул."Драгоман" № 14

49 526.00 лв.
3 844.00 лв.
10 349.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.
0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Проект 8-34: Общинска сграда, намираща се на ул."Стефан Богориди" № 3

ОБЩО ЗА ЗВII:

21 261 108.60 лв.

ЗВIII Зона с потенциал за икономическо развитие
Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА

7 576 800.00 лв.

0.00

Проект 1-1: Проект 1-1: Подобряване на градската среда в подзоната

7 576 800.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

Група проекти 2: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Проект 2-1: Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура
за целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на
инвестициите
Проект 2-2: Изграждане на фотоволтаична централа за добив на слънчева енергия
за нуждите на бизнеса в зоната
Проект 2-3: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и повторното
им използване за промишлени нужди в ЗПЗ

45 158 400.00 лв.

0.00 лв.

4 838 400.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

32 256 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение

8 064 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

ОБЩО ЗА ЗВIII:

0.00 лв.
ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАДА

ИГТ: ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ в т.ч.

135 251 827.00 лв.

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 ремонт на
автомобилни и пешеходни подлези“, "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара
63 441 974.70 лв. 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". Разходите са в размер на 11 326 285.77 лв.
За изграждане на участъци от бул. "В.Левски", включително изграждане на автомобилен надлез на бул. "В.Левски" при ул. "Прилеп" са
разходвани средства в размер на 52 115 688.93 лв.

Група проекти ИГТ-1: УЛИЧНИ АРТЕРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПТИМИЗАЦИЯ НА
МОПТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗШИРЯВАНЕ в т.ч.

112 443 072.00 лв.

0.00 лв.
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Проект ИГТ-1-1: Разширяване и реконструкция на бул. Цар Освободител
Проект ИГТ-1-4: Реконструкция и разширяване на Ул. Отец Паисий, в участъка
бул. Вл. Варненчик” – бул. „Цар Освободител”
Група проекти ИГТ-2: ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ НА КЛЮЧОВИ
ОБЕКТИ
Проект ИГТ-2-1: Втори мост към Аспарухово
Група проекти ИГТ-4: СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ШУМОВА ЗАЩИТА
Проект ИГТ-4-1: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Девня
между бул. Георги Пеячевич и и бул. Република
Проект ИГТ-4-2: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Цар
Освободител м/у ул. Любен Каравелов и княз Борис І
Проект ИГТ-4-3: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Цар
Освободител м/у между ул. Илинден и Генерал Колев
Проект ИГТ-4-4: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Княз Борис І
между бул. Никола Вапцаров и бул.Левски
Проект ИГТ-4-5: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Приморски
между Сан Стефано и Сливница
Проект ИГТ-4-6: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Княз Борис
1, между Ул. Пушкин и Васил Друмев
Проект ИГТ-4-7: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Княз Борис
1 – между Васил Друмев и ВВМУ
Група проекти ИГТ-5: ВЕЛОАЛЕИ
Проект ИГТ-5-1: Изграждане на велоалея по бул. Приморски – бул. Цар
Освободител, бул. Княз Борис І – до края на града
Група проекти ИГТ-6: МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАФИКА
Проект ИГТ-6-1: Модернизиране на диспечерската програма и Развитие на
Системата за видео – трафик преброяване
Група проекти ИГТ-7: Общински автогари
Проект ИГТ-7-1: Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул.”Девня” и
ул.”Ал.Дякович”(съществ. автоб.обръщач), с РЗП 4000 кв.м.
ЕЕ: Проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради на територията на
целия град

/2/

/3/

/4/

108 780 672.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

3 662 400.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

672 000.00 лв.

0.00 лв.

672 000.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

15 536 505.00 лв.

0.00 лв.

677 107.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

277 939.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

328 205.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

2 631 552.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

1 079 232.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

2 635 987.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

276 461.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

615 552.00 лв.

0.00 лв.

615 552.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

443 520.00 лв.

0.00 лв.

443 520.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

13 171 200.00 лв.

0.00 лв.

13 171 200.00 лв.

0.00 лв. Няма отчетено изпълнение.

98 875 392.00 лв.

1 609 320.00 лв.

Проект ЕЕ-1-1: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради
на територията на целия град

98 875 392.00 лв.

1 609 320.00 лв.

Проект - Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради в гр.Варна – 24 сгради

6 257 702.40 лв.

18 479.64 лв.

Група проекти ЕЕ-1: в т.ч.
Въведени мерки за ЕЕ на 5 бр. жилищни сгради в Община Варна по Националната програма за енергийна ефективност на МЖС.
Подадено проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0007„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“

Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са
извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.
Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. е
556.55 лв.
извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.
Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са
4 591.79 лв.
извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.

Проект 1. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Граф Игнатиев“ №6
Проект 2. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул.„Белгород“ №6
Проект 3. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“, №14
Проект 4. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Кръстю Мирски“, №3
Проект 5. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“, № 8-8a

260 097.60 лв.

98 817.60 лв.

123.48 лв.

Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. е
извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.

Проект 6. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Одесос“, ул.„Цар Самуил“, №10

198 657.60 лв.

671.99 лв.

Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. е
извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.

508 737.60 лв.
136 257.60 лв.

6 742.32 лв.

94 977.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение
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Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са
1 683.36 лв.
извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.

Проект 7. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №12

73 857.60 лв.

Проект 8. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №12-12а

169 857.60 лв.

3 189.12 лв.

Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са
извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.

Проект 9. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №7

93 057.60 лв.

921.03 лв.

Проектът е включен в проектно предложение " Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна". През 2019 г. са
извършени актуализация на Технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.

Проект 10. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №16

167 937.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 11. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №16

175 617.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 12. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район Аспарухово, ул. „Ростов“ №8

104 577.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 13. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №14

135 297.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 14. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 4, вх.А, вх.Б, вх.В

845 697.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 15. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 6, вх.А, вх.Б, вх.В

836 097.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 16. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Младост“,ж.к. „Трошево“, бл.55, вх.В

442 497.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 17. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна,район „Аспарухово“, ул. „Орел“ №15 и №17

404 097.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 18. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл.2

434 817.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 19. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район Приморски, ж.к./кв. „Цветен“, ул. „Прилеп“ №30

127 617.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

96 897.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

181 377.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

181 377.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

373 377.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

116 097.60 лв.

- Няма отчетено изпълнение

Проект 20. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Марагидик“, №16
Проект 21. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Костур“, №6
Проект 22. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна,район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, №153-155
Проект 23. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Пейо Яворов“, №12
Проект 24. Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, ул. „Граф Воронцов“, №7
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИИНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА
ГРАДА

65 069 774.34 лв.

Проекти, извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия
Група проекти 1: „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Проект ФВ 1-1. Център за временно настаняване (с капацитет 60 места, в бившите
военни поделения до хипермаркет „Алати“)
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИТЕ ИЗВЪН ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА
ПОДКРЕПА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА
ПЕРИФЕРИЯ
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ГРУПИ ПРОЕКТИ

2 827 384.00 лв.

0.00 лв.

2 827 384.00 лв.

0.00 лв. През 2019 г. е изготвен технически проект.
0.00 лв.
108 255 029.05 лв.
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