
Приложение № 3
към чл. 1

 № по ред

Министерства и 

университети Проект/Програма Сума (в лева)

Изграждане на Национална здравно-

информационна система 12 000 000

Проект за развитие на спешната медицинска 

помощ в България 12 000 000

2.
Министерство на 

образованието и науката

Общо: 15 737 516

2.1.
Медицински Университет - 

Варна

Изграждане на "Факултет по фармация" към 

Медицински университет- Варна, находящ се в 

УПИ IX-315-"за медицински колеж", кв. 995, 

по плана на 5 м.р., гр. Варна 1 500 000

2.2.
Медицински Университет - 

Плевен

Изграждане на нова учебна сграда за Факултет 

по фармация при Медицински Университет - 

Плевен 3 800 000

2.3.

Пловдивски Университет 

"Паисий Хилендарски",  гр. 

Пловдив

Изграждане и обзавеждане на сграда - 

студентско общежитие на ПУ "Паисий 

Хилендарски" от кв. 15 по плана на комплекс 

"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив 2 000 000

2.4.

Университет за национално и 

световно стопанство - гр. 

София

Възстановяване на проектната и 

експлоатационна сигурност на обект: Сграда 

на блок "И" /нов блок/ от комплекса сгради на 

Университета за национално и световно 

стопанство, гр. София 4 937 516

2.5.
Софийски университет 

"Св.Климент Охридски"
Реконструкция и модернизация на сградата на 

бул."Ал. Стамболийски" № 82 , гр. София 3 000 000

2.6.

Медицински колеж - Сливен 

към Медицински 

Университет "Проф. д-р 

Параскев Стоянов", Варна

Реализиране на мерки по енергийна 

ефективност на сграда държавна собственост 

(медицински колеж) в УПИ І кв. 69 по плана 

на ЦГЧ, гр. Сливен 500 000

3.
Министерство на младежта и 

спорта

Многофункционални спортни площадки в 

общинските центрове и покрити плувни 

басейни в тях 20 000 000

Министерство на 

здравеопазването
1.



4.

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и съобщенията

Проектиране на  “Интермодален терминал 

"Варна“ 15000000

5.
Министерство на 

регионалното развитие 

Програма за решаване на проблема "сезонен и 

целогодишен воден режим в някои населени 

места" 20000000

Програма за управление на речните басейни 12000000
Програма за управление на отпадъците 17000000

7.
Министерство на 

правосъдието

Инвестиционна програма за подобряване на 

работната среда за съдилищата 30000000

8.

Министерство на 

инвестиционното 

проектиране Благоустройство на малки населени места 6350000

Общо 160 087 516

Министерство на околната 

среда и водите
6.


