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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТИВАН ПОРТНИХ- КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,

Община Варна има намерение да използва дългосрочен общински дълг за
осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по Оперативни програми на
Европейски съюз, както и за финансиране/съфинансиране на инвестиционни проекти
в полза на местната общност, включени в Капиталовата програма на Община Варна.

I. Проектите по Оперативни програми на Европейски съюз, за които
Община Варна има намерение да поеме общински дълг за осигуряване на средства за
съфинансиране са:

1. "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ
"Петко Рачев Славейков 1928", финансиран по ОП "Региони в растеж"
2014-2020 г. Проектното предложение е с обща индикативна стойност в размер на
766 106 лв. и съгласно насоките за кандидатстване ще се реализира чрез комбинирано
финансиране от безвъзмездна финансова помощ от ПО1 на ОПРР 2014-2020 и
финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България". За
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осигуряване на финансирането с финансов инструмент в размер до 143 230 лв. 
Община Варна води разговори с „Регионалния фонд за градско развитие" АД, 
мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" 
и „Банка ДСК" АД, съфинансираща институция по инструмента. В резултат на 
проведените разговори и предоставената информация, същите представиха 
индикативно предложение за финансиране на проекта, като предлагат дългосрочен 
период на изплащане на кредита и nреференциални ценови условия по финансовия 
инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България". 

Фондът и съфинансиращата банка са избрани в открита и прозрачна процедура, 
проведена от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и 
финансирането от тях не изисква провеждането на процедура за състезателен подбор 
за избор на финансираща институция съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг. 

Във връзка с необходимостта от използване на общински дълг за реализацията 
на проекта, на основание чл. 14, т. 4 от Закона за общинския дълг (ЗОД), проектът е 
публично обсъден с местната общност на 14.11.2018 г. Изготвен е протокол от 
публичното обсъждане (приложен), съдържащ въпросите, становищата и 
предложенията на заинтересованите лица, участвали в обсъждането. 

2. ,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна",

финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Стойността на проекта е в размер 
на 3 311 011 лв. За реализирането на проекта общината трябва да осигури средства 
за собствено участие в размер до 500 935 лв. В тази връзка Община Варна има 
намерение да използва заем от „Фонд ФЛАr' АД. Финансирането от фонда не изисква 
провеждането на процедура за състезателен подбор за избор на финансираща 
институция съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг. Спрямо фонда не се 
прилага ограничението на разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от 3ПФ - годишният размер 

( 

на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година да не надвишава 15 на (_ 
сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна 
субсидия за последните три години. 

Във връзка с необходимостта от използване на общински дълг за реализацията 
на проекта, на основание чл. 14, т. 4 от ЗОД, проектът е публично обсъден с местната 
общност на 14.11.2018 г. Изготвен е протокол от публичното обсъждане (приложен), 
съдържащ въпросите, становищата и предложенията на заинтересованите лица, 
участвали в обсъждането. 

II. Инвестиционните проекти в полза на местната общност за
финансирането/съфинансирането, на които Община Варна има намерение да поеме 
общински дълг са: 
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1. ,.Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция,

рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 

площадки/комплекси, 

инфраструктура на 

и елементи 

територията 

на 

на 

прилежащата им 

Община Варна 

техническа 

и основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община 

Варна". За реализацията на проекта Община Варна има намерение да използва заем 

от финансова или кредитна институция в размер до 38 485 478 лв. 

2. ,.Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл.

Варненчик", II-pи микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. 

„Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на 

пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 

779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,.Асен Разцветников", ул. ,.Петър 

Дертлиев" и ул. ,.Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на 

ул. ,.Петър Дертлиев" и ул. ,.Асен Разцветников" и благоустрояване на 

междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", ,,II-pи 

микрорайон" - източна част, гр. Варна". За реализацията на проекта Община 

Варна има намерение да използва заем от финансова или кредитна институция в 

размер до 1 514 522 лв. 

3. ,.Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията

на Община Варна". За реализацията на проекта Община Варна има намерение да 

използва заем от финансова или кредитна институция в размер до 30 000 000 лв. 

4. ,.Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на

детски ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна". За 

реализацията на проекта Община Варна има намерение да използва заем от 

финансова или кредитна институция в размер до 10 000 000 лв. 

Според възможните източници за осигуряване на необходимия финансов 

ресурс за конкретен проект Община Варна може да използва финансиране от 

различни финансови/кредитни институции - Регионалния фонд за градско развитие 

АД и Банка ДСК АД, Фонд ФЛАГ ЕАД, други финансови или кредитни институции. 

През месец декември 2020 г. с цел подкрепа на общините за преодоляване на 

последиците от пандемията, както и създаване на максимално много възможности и 

източници за насърчаване на инвестициите, а чрез това възстановяване на 

икономиката, за фондовете за градско развитие е създадена нова допълваща 

възможност - предоставяне на инвестиционни кредити за проекти, които не генерират 

приходи и се изплащат от бюджетите на общините. 

„Фонд ФЛАГ' ЕАД също разполага с нови възможности за предоставяне на 

дългосрочни кредити чрез създадената Българска инвестиционна и координационна 

платформа за градско развитие. Платформата има за цел да подкрепи проекти за 
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инвестиции в градско възстановяване и рехабилитация по допълващ начин към 
Фондовете за градско развитие. 

„Регионалния фонд за градско развитие" АД, мениджър на финансовия 
инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" и съфинансиращата 
банка по инструмента са избрани в открита и прозрачна процедура, проведена от 
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и финансирането от тях 
не изисква провеждането на процедура за състезателен подбор за избор на 
финансираща институция съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг (ЗОД). 
Същото изключение важи и за финансирането от „Фонд ФЛАr' ЕАД. 

Спрямо „Фонд ФЛАr' ЕАД не се прилага ограничението на разпоредбата на чл. 
32, ал. 1 от ЗПФ - годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка 
отделна година да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години. 

Във връзка с гореизложеното и с цел постигане на оптимални условия 
(финансови параметри, по-дълъг срок на заема и др.) при осигуряване на дълговото 
финансиране за проектите цитирани в т. II от настоящото предложение, Община Варна 
проучи възможностите за финансиране на същите чрез финансови инструменти „Фонд 
за градско развитие за Северна България" и инициатива Jessica. След запознаване с 
проектите „Регионалния фонд за градско развитие" АД и Банка ДСК АД, проявиха 
интерес и представиха индикативно предложение за финансиране на два от тях, а 
именно проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на 
Община Варна" и проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция 
на детски ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна". 

Към настоящия момент представеното индикативното предложение не се счита 
за ангажимент от страна на кредиторите за предоставяне на финансиране. 

( 

Предложените за финансиране проекти следва да бъдат представени за одобрение, ( 
съгласно вътрешните правила и процедури на фонда и банката, след вземане на 
решение от Общинския съвет за поемане на общински дълг и подаване на окончателно 
искане за финансиране от Община Варна, както и извършване на цялостен анализ на 
предоставената документация. 

За осигуряване на дълговато финансиране на проектите, към които 
,,Регионалния фонд за градско развитие" АД и "Банка ДСК" АД не проявяват интерес, 
а именно проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, 
рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на 
територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 
прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на 
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територията на Община Варна" и проект „Благоустрояване на междублокови 

пространства в район „Вл. Варненчик", П-ри микрорайон, включително ул. "Петър 

Дертлиев" и ул. ,.Асен Разцветников", гр. Варна" - II етап: Благоустрояване на 

пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 

766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,.Асен Разцветников", ул. ,.Петър Дертлиев" и ул. 

,.Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на ул. ,.Петър Дертлиев" и ул. 

„Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в район 

„Владислав Варненчик", ,.П-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна" Община Варна 

отправи запитване до „Фонд ФЛАr' ЕАД, относно възможността за финансирането им 

чрез „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие". 

След извършен предварителен анализ, фондът потвърди, че проектите са допустими 

за финансиране чрез платформата и представи индикативно предложение за 

предоставяне на кредит. 

Представеното индикативно предложение от „Фонд ФЛАr' ЕАД към момента не 

се счита за ангажимент от страна на фонда за предоставяне на финансиране. 

Предложените за финансиране проекти следва да бъдат представени за одобрение от 

Съвета на директорите на „Фонд ФЛАr' ЕАД, след вземане на решение от Общинския 

съвет за поемане на общински дълг и подаване на окончателно искане за финансиране 

от Община Варна, както и извършване на цялостен анализ на предоставената 

документация. 

Предвид факта, че предложенията на двата фонда са индикативни и не се 

считат за поет ангажимент за предоставяне на финансиране, с настоящото 

предложение Община Варна предлага Общински съвет - Варна да одобри и 

алтернативна възможност за финансиране на проектите - чрез провеждане на 

процедури за избор на финансова или кредитна институция. 

Във връзка с необходимостта от използване на общински дълг за реализацията 

на горецитираните проекти, на основание чл. 14, т. 4 от ЗОД, проектите са публично 

обсъдени с местната общност на 26.01.2021 г. Изготвен е протокол от публичното 

обсъждане (приложен), съдържащ въпросите, становищата и предложенията на 

заинтересованите лица, участвали в обсъждането. 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗОД разглеждането на предложението за поемане на 

дълг от Общинския съвет трябва да е най-малко един месец след датата на 

обсъждането на проектите. 

В изпълнение на разпоредбите на ЗОД, съгласно чл. 14 т. 2 и т. З, настоящото 

предложение е придружено от пълно описание на проектите за изпълнението, на 

които ще е необходимо използване на дългово финансиране и подробно описание на 

всички финансови параметри (приложено). 
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В тази връзка, съгласно чл. 13 от 30Д внасям предложение за приемане на 
решения за поемане на дългосрочен дълг от Общински съвет - Варна, съгласно чл. 17 
от зад, както следва: 

РЕШЕН И Я: 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17, ал.
1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна,
Общински съвет - Варна реши:

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез
сключване на договор за кредит с· "Регионален фонд за градско развитие" АД, 
финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за 
Северна България" и „Банка ДСК" АД, съфинансиращата институция по инструмента 
за съфинансиране на проект "Модернизация на културна инфраструктура в град 

Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928", финансиран по ОП "Региони в растеж" 
2014-2020 г., при следните основни параметри: 

• Кредитори: 
Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
Кредитна линия Б: Банка ДСК АД 

• Максимален размер на кредита - до 143 230 лв., разпределен както следва: 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

• Валута - лева 

( 

• Размер на кредита - до 84 506 лева (осемдесет и четири хиляди петстотин и ( 
шест лева) 

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита - 120 месеца
• Срок на усвояване - до 24 месеца
• Срок за погасяване - 96 месеца
• Погасителен план:

- Гратисен период по главницата - 24 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- Лихвен период - тримесечен

• Максимален лихвен процент - 5% от лихвения процент по кредит Б
• Такса управление - без такса
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• Такса за предсрочно погасяване - без такса

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на

банката 

• Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" 

от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „б" от ЗПФ. 

• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:

• Валута - лева

• Размер на кредита - до 58 724 лева (петдесет и осем хиляди седемстотин

двадесет и четири лева) 

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем

• Срок на кредита - 120 месеца

• Срок на усвояване - до 24 месеца

• Срок за погасяване - 96 месеца

• Погасителен план:

- Гратисен период по главницата - 24 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен

• Максимален лихвен процент - средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) на

Банка ДСК АД + надбавка от 2,35% годишно 

• Такса управление - 0,3% от размера на дължимата главница на Кредит Б,

дължима ежегодно 

• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на

банката 

• Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" 

от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „б" от ЗПФ. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 
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II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. з, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17,

ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, 

Общински съвет - Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект 

„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна", по Оперативна 

програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 

,,Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", при следните 

основни параметри: 

• Максимален размер на дълга - 500 935 лв. (петстотин хиляди

деветстотин тридесет и пет лева) 

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 84 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства 

• Максимален лихвен процент шестмесечен EURIВOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора 
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за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 3МСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17,

ал. 1 и чл. 19а от 30Д, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, 

Общински съвет - Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект 

,,Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, 

рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 

площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа 

инфраструктура на територията на Община Варна и основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община 

Варна" и проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район 

,,Вл. Варненчик", II-pи микрорайон, включително ул. "Петьр Дертлиев" и ул. 

„Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на 

пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 

779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. ,.Петьр 

Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на 

ул. ,,Петьр Дертлиев" и ул. ,.Асен Разцветников" и благоустрояване на 

междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", ,.II-pи 

микрорайон" - източна част, гр. Варна", при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга - до 40 000 000 лв. (четиридесет милиона

лева) 

• Валута на дълга - лева

• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

• Срок на кредита - 240 месеца

• Срок на усвояване - до 36 месеца от датата на сключване на договора, без

фиксирани траншове 

• Гратисен период - 36 месеца от датата на сключване на договора

• Условия за погасяване:

Срок на погасяване - 240 месеца, считано от датата на подписване на 

договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. Главницата се погасява на равни месечни вноски, след 

изтичане на определения гратисен период. 

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства

9000 гр. Варна, бул. ,,Осми приморски полк" № 43; тел. +35952/ В20 208; www.varna.bg 
Страница 9 от 23



• Максимален лихвен процент - фиксиран лихвен процент в размер на не

повече от 1,5% 

• Комисионни по кредита:

- Такса управление - до 100 лв. месечно, дължима от месеца на първо

усвояване до окончателното погасяване на кредита; 

- Такса ангажимент - до 0,5% на годишна база, дължима върху

неусвоената част от кредита; 

При предсрочно погасяване без такса; 

Наказателна лихва при просрочие на главница - 4% над редовния 

лихвен процент на годишна база, дължима за срока на просрочие. 

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" 

от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бан1<ова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви искането за

кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договорите за кредит 

и за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението пот. 1. 

3. При отказ от страна на „Фонд ФЛАГ" ЕАД да финансира проект

.,Благоустрояване, 

рехабилитация на 

строителство, 

междублокови 

площадки/комплекси, и елементи 

територията инфраструктура на 

основен ремонт, реконструкция, 

пространства, детски и спортни 

на 

на 

прилежащата им 

Община Варна 

техническа 

и основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община 

Варна" и проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район 

.,Вл. Варненчик", II-pи микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул • 

.,Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на 

пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 

779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул . .,Асен Разцветников", ул . .,Петър 

Дертлиев" и ул . .,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на 

ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,.Асен Разцветников" и благоустрояване на 

междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", .,II-pи 
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микрорайон" - източна част, гр. Варна", Общински съвет - Варна, на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от зад, 

чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета на Община Варна, взема решение Община Варна да поеме 

дългосрочен дълг в размер до 40 000 000 лв. чрез банков заем със следните 

параметри: 

• Валута - лева

• Размер на кредита - до 40 000 000 лева (четиридесет милиона лева)

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем

• Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси {ЗПФ) и 

бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" - обща 

изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване:

Срок на усвояване на заема - до 4 г. 

Начин на усвояване - на части, в рамките на срока на усвояване 

Срок за погасяване - 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата 

Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 

• Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от

основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

• Такса управление/комисионна - еднократно до О,5% върху размера на заема

• Лихвен процент при просрочие на главницата - образува се от сбора от

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване;

• Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихва;

• Допълнителни условия - сключването на договор с избраната кредитна

институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на

финансова или кредитна институция: 

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова или 

кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Варна. 
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4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация: 
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
- Обект на финансирането;
- размер и вид на финансирането;
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в

процедурата; 
- Критерии за оценка на офертите;
- срок на валидност на офертите;
- място, срок и начин на подаване на офертите;
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за 

контакт; 
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на общината 

последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет и 
( 

баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г. 
4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратьк от 10 дни, считано 

от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината. 
4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до З работни дни преди 
изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е длъжен да даде 
разясненията в срок до з работни дни от постъпване на искането и ги публикува на 
интернет страницата на Община Варна. 

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината назначава 
комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. 

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист. 
4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което: 
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите,

чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ 
документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 
комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация. 
Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и 
класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 
кмета на общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 
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общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото 

решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта 

отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с него се сключва 

договор за заем. 

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато: 

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на 

изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от 

Закона за общинския дълг; 

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата. 

4.11.З. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени. 

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-добра 

оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа и мястото 

на провеждането им. 

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с кандидата подал 

най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите договорености с 

кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на 

комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите съставят 

проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по

неблагоприятни за общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите 

не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана 

до следващия класиран кандидат за провеждане на преговори. 

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите съгласно 

проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок от 

утвърждаване на протокола за проведените преговори. 

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на 

проектите, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението. 

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. З, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл.

17, ал. 1 и чл. 19а от зад, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 
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и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, 
Общински съвет - Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез
сключване на договор за кредит с "Регионален фонд за градско развитие" АД, 
финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за 
Северна България" и „Банка ДСК" АД, съфинансиращата институция по инструмента 
за финансиране на прое1<т „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на

територията на Община Варна", при следните основни параметри: 

• Кредитори:
Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
Кредитна линия Б: Банка ДСК АД 

• Максимален размер на кредита - до 30 000 000 лв., разпределен както следва: ( 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

• Валута - лева
• Размер на кредита - до 17 700 000 лева (седемнадесет милиона и седемстотин

хиляди лева)
• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита -180 месеца
• Срок на усвояване - до 36 месеца
• Срок за погасяване - 144 месеца
• Погасителен план:

- Гратисен период по главницата - 36 месеца
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски
- лихвен период - тримесечен

• Максимален лихвен процент - 5% от лихвения процент по кредит Б
• Такса управление - без такса
• Такса за предсрочно погасяване - без такса
• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на

банката 
• Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 
собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" 
от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 
1, т. 1, буква „6" от ЗПФ. 

• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:

• Валута - лева
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• Размер на кредита - до 12 300 000 лева (дванадесет милиона и триста хиляди

лева) 

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем

• Срок на кредита - 180 месеца

• Срок на усвояване - до 36 месеца

• Срок за погасяване - 144 месеца

• Погасителен план:

- Гратисен период по главницата - 36 месеца;

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски;

- Лихвен период - тримесечен.

• Максимален лихвен процент - средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) на

Банка ДСК АД + надбавка от 1,9% годишно 

• Такса управление - за първата година от срока на кредита - 0,2% върху

размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на усвояване - 0,1% 

върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без такса 

• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в случай на

рефинансиране от друга банка 

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на

банката 

• Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" 

от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „б" от ЗПФ. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението пот. 1. 

3. При отказ от страна на "Регионален фонд за градско развитие" АД и „Банка ДСК"

АД да финансират проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна", Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 

1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от ЗОД, чл. 39 и 

чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Варна, взема решение Община Варна да поеме 

дългосрочен дълг в размер до 30 000 000 лв. чрез банков заем със следните 

параметри: 

• Валута - лева
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• Размер на кредита - до 30 000 000 лева (тридесет милиона лева)
• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем
• Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, 
по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и 
бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" - обща 
изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване:
Срок на усвояване на заема - до 4 г. 
Начин на усвояване - на части, в рамките на срока на усвояване 
Срок за погасяване - 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата 
Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 

• Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от
основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

• Такса управление/комисионна - еднократно до 0,5% върху размера на заема
• Лихвен процент при просрочие на главницата - образува се от сбора от

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 
годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на

усвояване; 
- Без такси за предсрочно погасяване;

• Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихва;
• Допълнителни условия - сключването на договор с избраната кредитна

институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината. 

с 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на ( 
финансова или кредитна институция: 

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова или 
кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Варна. 

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация: 
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
- Обект на финансирането;
- размер и вид на финансирането;
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в

процедурата; 
- Критерии за оценка на офертите;
- срок на валидност на офертите;
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- място, срок и начин на подаване на офертите;

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за

контакт; 

4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на общината 

последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет и 

баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г. 

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратьк от 10 дни, считано 

от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината. 

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до З работни дни преди 

изтичане срока за подаване на офертата, като кметьт на общината е длъжен да даде 

разясненията в срок до З работни дни от постъпване на искането и ги публикува на 

интернет страницата на Община Варна. 

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметьт на общината назначава 

комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. 

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист. 

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което: 

- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите, 

чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ 

документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 

комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация. 

Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 

предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и 

класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 

кмета на общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 

кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото 

решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта 

отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с него се сключва 

договор за заем. 

4.11. Кметьт на общината прекратява процедурата когато: 

4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на 

изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от 

Закона за общинския дълг; 
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4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата. 

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

процедурата по причини, които не са били предвидени. 

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-добра 

оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа и мястото 

на провеждането им. 

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с кандидата подал 

най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите договорености с 

кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на 

комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите съставят 

проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по

неблагоприятни за общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите 

не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана 

до следващия класиран кандидат за провеждане на преговори. 

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите съгласно 

проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок от 

утвърждаване на протокола за проведените преговори. 

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на 

проекта, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл.

17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна, 

Общински съвет - Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг чрез

сключване на договор за кредит с "Регионален фонд за градско развитие" АД, 

финансов посредник, управляващ финансов инструмент инициатива Jessica и „Банка 

ДСК" АД, съфинансиращата институция по инструмента за финансиране на проект 

,,Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

детски градини и училища на територията на Община Варна", при следните 

основни параметри: 

• Кредитори:
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Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 

Кредитна линия Б: Банка ДСК АД 

• Максимален размер на кредита - до 10 000 000 лв., разпределен както следва:

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

• Валута - лева

• Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева)

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем

• Срок на кредита - 180 месеца

• Срок на усвояване - до 36 месеца

• Срок за погасяване - 144 месеца

• Погасителен план:

- Гратисен период по главницата - 36 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен

• Максимален лихвен процент - 0%

• Такса управление - без такса

• Такса за предсрочно погасяване - без такса

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на

банката 

• Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" 

от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „6" от ЗПФ. 

• КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:

• Валута - лева

• Размер на кредита - до 5 000 000 лева (пет милиона лева)

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем

• Срок на кредита - 180 месеца

• Срок на усвояване - до 36 месеца

• Срок за погасяване - 144 месеца

• Погасителен план:

- Гратисен период по главницата - 36 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен.

• Максимален лихвен процент - средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) на

Банка ДСК АД+ надбавка от 1,9% годишно 
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• Такса управление - за първата година от срока на кредита - 0,2% върху

размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на усвояване - 0,1% 

върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без такса 

• Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в случай на

рефинансиране от друга банка 

• Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата на

банката 

• Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените

залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 

собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" 

от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 

1, т. 1, буква „6" от ЗПФ. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише договор за

кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

3. При отказ от страна на "Регионален фонд за градско развитие" АД и „Банка ДСК"

АД да финансират проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на 

Община Варна", Общински съвет - Варна, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, 

чл. з, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. з, чл. 19 от зод, чл. 39 и чл. 43 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 

на Община Варна, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер 

до 10 000 000 лв. чрез банков заем със следните параметри: 

• Валута - лева

• Размер на кредита - до 10 000 000 лева (десет милиона лева)

• Вид на дълга - дълг, поет с договор за общински заем

• Обезпечение на заема - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи

парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и 

бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „6" - обща 

изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси. 

• Условия и начин на усвояване и погасяване:

Срок на усвояване на заема - до 4 г. 

Начин на усвояване - на части, в рамките на срока на усвояване 

Срок за погасяване - 12 г., с 4 г. гратисен период за главницата 

Начин на погасяване - 32 равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 
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• Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от

основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

• Такса управление/комисионна - еднократно до 0,5% върху размера на заема

• Лихвен процент при просрочие на главницата - образува се от сбора от

годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% 

годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на

усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване;

• Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихва;

• Допълнителни условия - сключването на договор с избраната кредитна

институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за избор на

финансова или кредитна институция: 

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова или 

кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на Община Варна. 

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация: 

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;

- Обект на финансирането;

- размер и вид на финансирането;

- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за участие в

процедурата; 

- Критерии за оценка на офертите;

- срок на валидност на офертите;

- място, срок и начин на подаване на офертите;

- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за

контакт; 

4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на общината 

последния заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет и 

баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г. 

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, считано 

от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата на общината. 

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по 

обявлението за избор на финансова или кредитна институция до З работни дни преди 

изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е длъжен да даде 
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разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на 
интернет страницата на Община Варна. 

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината назначава 
комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. 

4.7. В състава на комисията се в1(лючват правоспособен юрист и икономист. 
4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което: 
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие кандидатите,

чиито документи отговарят на условията в обявата. При установяване на липсващ 
документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, 
комисията има право да изиска от участника допълнително документи и информация. 
Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 

( 
предварително обявените критерии и класира l(андидатите. За оценяването и 
класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от 
кмета на общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 
общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото 
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата оферта 
отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и с не,го �е сключва
договор за заем. 

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато: 
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на 

изискванията в обявлението или на решението на Общинския съвет по чл. 17 от 
Закона за общинския дълг; 

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата. 

4.11.З. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 
процедурата по причини, които не са били предвидени. 

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил най-добра 
оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата и часа и мястото 
на провеждането им. 

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с кандидата подал 
най-добра оферта. За проведените преговори и постигнатите договорености с 
кандидата се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на 
комисията и се утвърждава от кмета. Страните в преговорите съставят 
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проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по

неблагоприятни за общината от предложените с офертата. Ако страните в преговорите 

не постигнат съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана 

до следващия класиран кандидат за провеждане на преговори. 

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на детайлите съгласно 

проведените преговори. Договорът се сключва в рамките на едномесечен срок от 

утвърждаване на протокола за проведените преговори. 

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор на

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на 

проекта, да подпише договора за заем и договора за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. 

Приложение: 

1. Информация, съдържаща описание на проектите и описание на

финансовите параметри, във връзка с изискванията на чл. 14 от Закона на общинския 

дълг. 

2. Протокол от проведено публично обсъждане на 14.11.2018 г.;

З. Протокол от проведено публично обсъждане на 26.01.2021 г. 

С уважение, 
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0 Б Щ,И НА ВАРНА 
.,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

I. Проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ

"Петко Рачев Славейков 1928"

Цели:

Модернизация на културната инфраструктура на град Варна и

подобряване на условията за достъп до културен живот.

Специфични цели:

• Подобряване на условията за достъп до културния живот чрез ремонт и

модернизация на Народно читалище "П. Р. Славейков 1928".

• Подобряване на микроклимата за работещите творчески колективи,

зрителите и посетителите на Народно читалищеl(П. Р. Славейков 1928".

• Подобряване на достъпа за:хора с увреждания до сградата на Народно

читалище "П. Р. Славейков 1928 11

• 

• _ Подобряване на енергийна ефективност на сградата и изпълнение на 

мерките, които водят до най-малко клас на енергопотребление "С" . 
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ОБЩИНА ВАРНА 
,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Технико-икономическа обосновка: 

В рамките на проект "Модернизация на културната инфраструктура в 

град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928", са предвидени мерки за 

ремонт и модернизация на сградата на Народно читалище "П. Р. 

Славейков 1928". Предвижда се изпълнение чрез инженеринг, който 

трябва да включва три основни групи дейности: 

1. Дейности, свързани с изработването на Инвестиционен проект във

фаза технически проект - за обекта, както и дейности

представляващи условие, следствие или допълнение към него;

2. Дейности, свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на

изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) на строежа и

З. Дейности, които са свързани с изпълнението на строително

монтажните работи за реализиране на строежа. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
· ' "k „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Основни дейности по проекта: 

• Обработка за защита и бетонно

армировки;

• Ремонт на покрив;

покриване на оголените 

• Подмяна на дограма с такава, съответстваща на всички изисквания

за тохплосъхранение и енергийна ефективност.

• Топлинно изолиране на покриви, външни стени и подове.

• Обновяване на осветителни тела и осигуряване на мълниезащита на

сградата.

• Ревизия и ремонт на вик инсталации.

• Дейности по привеждане на сградата в съответствие с изискванията

за пожарна безопасност,
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ОБЩИНА ВАРНА 
лПодобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

• Дейности по осигуряване на достъпна среда съгласно

изискванията на Наредба NO 4/01.07.2009 г. за проектиране,

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с

изискванията за достъпна среда за населението, включително за

хората с увреждания, в това число доставка и монтаж на подемни

платформи за входа,· залата и втория етаж.

• Обезопасяване и обновяване сценичната механизация (чиги,

въжета, механизми, електромотори за отваряне и затваряне на

завеси).

• Благоустрояване на пространствата непосредствено до входовете

на. сградата в рамките на мерките за въвеждане на достъпност,

евакуация, осветеност, физическа защита, пожарна безопасност и

др. относими.
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ОБЩИНА 
,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

Реализацията на проекта ще допринесе за: 

• Подобрен достъп до културен живот чрез модернизирана и обновена

визия на сградата на Народно читалище "П. Р. Славейков 1928";

• Естетизация на облика на зона за въздействие „Зона с преобладаващ

социален характер", на територията на която се намира читалището;

• Подобрени експлоатационни характеристики и удължаване жизнения

цикъл на сградата;

• Подобрени условия за работа и пребиваване в сградата на

читалището.

Очаквани срокове за реализация: 30 месеца от датата на подписване 

на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ. 
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ОБЩ 
,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Индикативна стойност на проекта: 766 106 лв. 

Начин на финансиране: 

• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж" 2014-2020

за допустими разходи в размер до 578 776 лв.;

• Финансиране със заем от "Регионален фонд за градско развитие" АД,

финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за

градско развитие за Северна България" и „Банка ДСК" АД,

съфинансиращата институция по инструмента в размер до

143 230 лв.

• Дофинансиране на недопустими разходи от бюджета на Община

Варна до 44 100 лв.
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ОБЩ 
пФинансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие
п 

АД и пБанка ДСК" АД - индикативни параметри

Максимален размер на кредита - до 143 230 лв., разпределен както 

следва: 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

Валута - лева 

Размер на кредита - до 84 506 лева 

Срок на кредита -120 месеца 

Срок на усвояване - до 24 месеца 

Срок за погасяване - 96 месеца 

Погасителен план: 

- Гратисен период по главницата - 24 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен -Източници за погасяване на

главницата - от собствени бюджетни средства 

Максимален лихвен процент - 5 °/о от лихвения процент по кредит Б 
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„Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 
развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

Такса управление - без такса 

Такса за предсрочно погасяване - без такса 

Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 

тарифата на банката 

Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания 

на Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла 

на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от 11а" до 11ж" от Закон за публичните 

финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква "б" от ЗПФ. 
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„Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 
развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
Валута - лева 

Размер на кредита - до 58 724 лева 

Срок на кредита - 120 месеца 

Срок на усвояване - до 24 месеца 

Срок за погасяване - 96 месеца 

Погасителен план: 

- Гратисен период по главницата - 24 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства 

Максимален лихвен процент - средно-претеглен депозитен индекс 

(СДИ) на Банка ДСК АД + надбавка от 2,35°/а годишно 
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ОБЩ 
„Финансиране със заем 11Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

Такса управление - 0,3 °/о от размера на дължимата главница на 

Кредит Б, дължима ежегодно 

Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в 

случай на рефинансиране от друга банка 

Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно 

тарифата на банката 

Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания 

на Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси 

(ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" 

от ЗПФ. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

II. Проект 11 Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна"

Цели: 

Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за лицата, ползващи 
социални услуги, включително роми на територията на община Варна. 

Специфичните цели: 

• Реновиране и обзавеждане на сградния фонд и повишаване на качеството
на предоставяната услуга и възможността за прилагане на съвременни
подходи в работата с бездомните лица и лицата в социален риск;

• Подобряване на материалната база и създаване на защитена и подкрепяща
среда за децата в риск;

• Подобряване условията за работа на заетите в предоставяне на социални
услуги;

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда;

• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в социалната 
инфраструктура;

• Осигуряване на допълващ, синергичен ефект с други проекти, реализирани
в зоната за въздействие.
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,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Технико-икономическа обосновка: 
Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица и 
кризисния център за деца се намират в общежитие, което условно е 
разделено на блок А, блок Б и фоайе на ул. "Петко Стайнов" NO 7 в гр. 
Варна. 
Приютът заема· пететажната сграда - общежитие, блок А, а кризисният 
център е разположен на 3-я етаж от общежитие, блок Б на сградата. С 
цел постигане на съответствие с изискванията на Насоките за 
кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 год., а именно 
прилагане на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда и 
постигане на клас на енергийна ефективност минимум клас „С" е 
необходимо, частта от сградата - блок Б - lви, 2ри, 4ти и Sти етаж да 
бъдат ремонтирани със средства на бенефициента - Община Варна. 
Помещенията на посочените четири етажа ще бъдат използвани за 
предоставяне на други социални услуги в общността. 
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В рамките на проекта се предвижда: 

• Изпълнение на инженеринг на обекта - общежитие, блок А и блок Б, в

който са разположени приюта за временно настаняване на бездомни и

социално слаби лица и кризисен център за деца, фоайе и дворно

пространство;

• Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния

проект и упражняване на строителен надзор;

• Доставка на оборудване и обзавеждане на помещенията, в които се

предоставят двете социални услуги;

• Осигуряване на информация и публичност по проекта;

• Одит на проекта;

• Организация и управление на проекта.
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;�t,;.!';·1J_J' "1/r„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

За сградата е изготвен технически паспорт и доклад за обследване 

за енергийна ефективност. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени 

всички задължителни мерки посочени в техническия паспорт и 

доклада от обследване за енергийна ефективност и ще бъде 

постигнат клас на енергийна ефективност минимум „С". 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

С цел разрешаване на част от проблемите на съвременното общество 

свързани с бедността и липсата на възможност от жилищно 

настаняване, като една от крайните форми на бедност и социално 

изключване на територията на гр. Варна е разкрит „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица". 
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":i,+ пПодобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Осигурявал е подслон през студените месеци от годината на до 100-
150 души. 

С изпълнение на проекта ще се постигне подобряване на условията 
за настаняване на целевата група и създаване на условия за работа 
на специалисти с настанените лица насочена към изграждане на 
изгубените социални умения и навици, придобиване на трудови и 
битови умения и др. 

Кризисният център за деца е социална услуга от резидентен тип, в 
който се развиват програми и дейности, съответстващи в максимална 
степен на комплексните потребности целевата група. Предоставянето 
на услугата е до 6 месеца. Тя е насочена към оказване на 
индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, 
правно консултиране или социално-психологическа помощ. Услугата 
предоставя защита, овладяване на кризисната ситуация, социално 
включване и пълноценен живот на децата. 



,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Проектът предвижда и ремонт, оборудване и обзавеждане на 

единствения на територията на Община Варна - Кризисен център за 

деца. Той е с капацитет 20 места. В него средногодишно получават 

подкрепа 40 деца в риск. В рамките на целия престой в Кризисния 

център и в процеса на работа, на децата са осигурени ежедневните 

потребности от подслон, храна, дрехи, консумативи, медицински и 

образователни грижи, съобразно възрастта и индивидуалните 

потребности. Сградата, в която се помещават двете социални услуги 

е построена в периода 1975-1977 год. Тя не отговаря на 

изискванията за достъпна архитектурна среда, електро и вик 

инсталациите са компрометирани и амортизирани, класът на 

енергийна ефективност е „Е". 
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,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Течовете от горните етажи са предпоставка за възникване на инциденти 

застрашаващи живота и здравето на потребителите на услугите и 

служителите. Парапетите на терасите са ниски и не отговарят на 

нормативните изисквания, което ги прави опасни, тогава, когато в 

сградата пребивават деца. Санитарните помещения се нуждаят от 

цялостен ремонт. 

В рамките на проекта се предвижда със средства от безвъзмездната 

финансова помощ да бъде извършен ремонт, оборудване и обзавеждане 

на общежитие блок А, в който се помещава приюта, както и на фоайето, 

и третия етаж от общежитие - блок Б, където е разположен кризисният 

център за деца. Останалите четири етажа от общежитие блок Б, в които 

ще бъдат настанени други социални услуги в общността, извън 

допустимите по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., ще бъдат 

ремонтирани със средства на Община Варна. 



ОБЩИНА ВАРНА 
,,Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна" 

Стойност на проекта: 3 311 011 лв. 

Начин на финансиране: 

• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж" 2014-2020

за допустими разходи в размер на 2 772 332 лв., в. т. ч. от

Европейския съюз 2 356 482 лв. и от Националния фонд 415 850 лв.

• Финансиране на собствен принос на Община Варна в размер на

538 679 лв., в т.ч. дългове финансиране до 500 935 лв. - заем от

"Фонд ФЛАГ" ЕАД и финансиране от бюджета на Община Варна до

37 744 лв.

• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им

. от Управляващия орган в размер до 379 752 лв. - авансово

финансиране по реда на ДДС 6 от 2011 г. 

Очаквани срокове за реализация: 30 месеца от датата на подписване на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ. 

19 



ОБЩ 
Финансиране със заем от "Фонд ФЛАr' ЕАД - индикативни 

параметри 

Максимален размер на дълга - до 500 935 лв. 

Валута на дълга - лева 

Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

Условия за погасяване: 

• Срок на погасяване - до 84 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или

на части, без такса за предсрочно погасяване

• Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства

• Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална

надбавка от 4.083°/о

20 



ОБЩ 
.�·

'Ф'Щ,) .. * Финансиране със заем от "Фонд ФЛАr' ЕАД - индикативни
параметри 

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

Начин на обезпечение на кредита: 

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

· представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща

изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "б" от

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и

бъдещи, също са обект на особен залог.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

III. ,,Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция,

рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 

площадки/комплекси, и елементи на 

инфраструктура на територията на 

прилежащата им техническа 

Община Варна и основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства· на територията на Община 

Варна". 

Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване и 

екологичната среда, посредством реализиране на обекти по благоустрояване в 

градската среда. Подобряване на инфраструктурата в междублоковите 

пространства, както и експлоатационните характеристики на улици/участъци 

от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за 

гражданите и гостите на Община Варна. 
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Благоустрояване на междублокови пространства и основен

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

През последните години Община Варна работи успешно по реализацията на редица

проекти по благоустрояване финансирани, както от Европейските фондове, така и от

бюджета на Общината. 

Приоритет за равитието на общината е подобряването на качеството на средата и

превръщането на Варна в модерен град с удобни квартали. Затова общината ще

продължава активно да работи за всеобхватно и систематично обновяване на кварталната

инфраструктура - ремонт и изграждане на тротоари, улична и алейна мрежа, засаждане

на нови дървета и растителност, които подобряват екологичната и естетична среда,

решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки и

др. 

С проектите за благоустрояване ще се навлезе в малките улици, в междублоковите

пространства, така че всеки един варненец да усети промяната пред своя блок, пред своя

вход, пред своя дом. 



�· ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Благоустрояването ще обхваща петте административни района на град Варна. 

Дейности за изпълнение: 

• Озеленяване на пространства с дървесна и храстова растителност;

• Изграждане на алейна мрежа и пешеходни тротоари, свързващи жилищните

блокове с благоустроените площи;

• Изграждане на енергоефективно алейно осветление;

• Градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци);

• Обособяване на кътове за отдих;

• Изграждане на спортни/детски/фитнес площадки и игрища;

• Изграждане на паркоместа на тревна фуга.

Ще бъдат разработени проекти, които ще включват необходимите елементи 

според спецификата и нуждите на всяко конкретно пространство. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Друго направление за развитието на кварталната инфраструктура е 

основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа прилежаща към 

предвидените за благоустрояване междублокови пространства. 

Прилежащите, довеждащи улици (обслужващи и събирателни) в 

междублоковите пространства масово са с напълно амортизирани 

настилки и тротоари. Улиците са в тежко експлоатационно състояние, с 

многократно пренастилана и кърпена улична настилка, следи от ВиК 

аварии, пропадания и коловози, отворени дупки с извлечен материал за 

основен пласт. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

На много места тротоарите в кварталните улици са с разрушена 

тротоарна настилка и липса на предвидена достъпна среда, което 

затруднява придвижването на хора в неравностойно положение и на 

майки с детски колички. 

Състоянието на уличната мрежа влияе пряко и върху отделените 

вредни емисии и фини прахови частици в атмосферата. 

Компрометираната настилка представлява рисков фактор и 

предпоставка за пътно-транспортни произшествия и създава 

дискомфорт за участниците в движението, особено за майките с 

детски колички и хората в неравностоино положение. 



ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

С реализацията на този проект ще се постигне подобряване на 

градската среда с придобиване на цялостен и завършен облик на 

междублокови пространства. 

Предвидените дейности са взаимосвързани и ще осигурят синергия и 

трайно подобряване на целевата територия, от гледна точка на 

достъпност, сигурност, екологични условия и качество на живот. 

Изпълнението му ще допринесе за придобиване на един приветлив и 

хармоничен облик на целия град. 

С проекта се предвиждат за основен ремонт/реконструкция близо 

210 000 кв. м. улична мрежа и 90 000 кв. м. пешеходни тротоари в зоните 

на благоустроените междублокови пространства. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Дейности за изпълнение: 

• Асфалтиране на улици и улични участъци чрез усилване на настилката

с полагане на минимум изравнителен пласт и пласт от плътен

асфалтобетон постигане на вертикална планировка и добро

отводняване и равност;

• Подмяна на бордюри - изравняване на бордюрни линии и задаване на

точни ширини на улиците. Задаване на височина на регулите при

съобразяване с действащите нормативи, достъпна среда и подходи към

имоти;

• Ремонт на тротоарни настилки - постигане на напречен наклон и

достъпна среда, равност;
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

• Оформяне на клоцове и пространства около съществуващи

дървета и храсти и засаждане на нови;

• Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

• Улично осветление - изграждане на ново енергоефективно

осветление и/или подмяна на амортизирани елементи на

съществуващото;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на

превозни средства и пешеходци.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Във финансирането на проекта за благоустрояване и основен ремонт на улична 

мрежа ще се включат и следните видове дейности/услуги, необходими за 

осъществяването му: 

• Изготвяне на инвестиционен проект;

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционния

проект с основните изисквания към строежите;

• Извършване на СМР;

• Извършване на надзор по време на строителството, технически паспорт и

окончателен доклад;

• Извършване на авторски надзор по време на строителството;

• Извършване на геодезическо заснемане;

• Сертифициране на детски площадки по Наредба NOl/12.01.2009 г. за условията и

реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

• Въвеждане на обекта в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Цели на проекта: 

• Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот,

социалното включване • и екологичната среда, посредством

реализиране на обекти по благоустрояване;

• Подобряване на екологичните. характеристики на територията чрез

възстановяване на зелени площи;

• Чрез основен ремонт/реконструкция на улици и участъци от уличната

мрежа на територията на община Варна ще се постигне подобряване

на инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й срок;

• В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в

габарита на уличното пространство;
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• Създаване 

ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

на нови функционални зони, осигуряващи

възможности за отдих, спорт и оползотворяване на свободното

време;

• Повишаване на потенциала за развитие на туризма, като водещ

сектор в региона;

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на

възможностите за социално включване;

• Повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане

балансираното икономическо развитие на града и региона.
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* ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Технико-икономическа обосновка: 

• Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на

Варна;

• Дейностите по проекта са насочени към реконструкция и естетизация на

градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането

им ще допринесе за повишаване качеството на живот, подобряване на

екологичната среда и развитието на целия регион;

• Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на

целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на

посетителите, гостите и туристите в региона;
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

• Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на

инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното

икономическо развитие на града и региона и ще имат благоприятен

социален ефект.

• С проекта ще се обновят около:

,/ 210 000 кв. м. улична мрежа; 

,/ 90 000 кв. м. пешеходни тротоари; 

./ 400 000 кв. м. незастроени площи.

Очаквани срокове за реализация на проекта: 

Реализацията на дейностите по проекта следва да се осъществи в период 

до 3 години. 
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* ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на ме>r-дублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

Очаквани резултати от осъществяване дейностите по проекта са: 

1. Незастроени площи, създадени или рехабилитирани на

територията на петте административни района на град Варна -

около 400 000 кв. м. 

2. Брой население ползващо се от подобрената градска среда -

365 129 жители. 
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Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

С изпълнение на предложения проект общината ще продължи да 

инвестира в благоустрояването и създаването на функционални зони за 

отдих, спорт и игра със свободен достъп за ползване от жителите и 

гостите на града, както в централната градска част, така и в кварталите. 

В процеса активно са включени районните администрации, за да се 

отговори най-пълноценно на нуждите и желанията на гражданите по 

места. 

Ще бъдат изговени проекти за цялостно обновяване на междублоковите 

пространства с използване на интегриран подход, адресиращ всички 

проблеми в дадено пространство, за да се гарантира, че живущите ще 

усетят осезаема промяна в средата около домовете си. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

С цялостното обновяване на междублоковите пространства, кварталите ще 

придобият нова визия, ще се създаде привлекателна градска среда, като 

предпоставка за повишаване качеството на живот в града. 

С реализирането на проекта, доскоро неугледните и кални междублокови 

пространства ще се превърнат в една добре уредена територия, отговаряща на 

потребностите на жителите на гр. Варна. 

Стойност на проекта: 

Индикативна стойност на проекта за „Благоустрояване, строителство, 

основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови 

пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на 

прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна 

и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към 

предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията 

на Община Варна" - до 38 485 478 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

· ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

Индикативна 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС" стойност 

лв 

Междублоково пространство1 в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков"r ул. 1 100 000 
"Христо Македонски\ ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. 

"Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Л. Бенковски" и ул. 1 800 000 

"Хараламби Ангелов" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. 
3 500 000 

"Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. 
1 000 000 

"Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. 
1 000 000 

"Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар 
1 500 000 

Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония" 
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-ffj if. 0 Б Щ И НА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СпИСЪК НА ОБЕКТИ по ПРОЕКТА 

Индикативна 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ" стойност 

ЛВ, 

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. 
4 100 000 

"Царевец\ бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк" 

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил 
4 900 000 

Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир" 

Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев" 700 000 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

Индикативна 

ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ" стойност 
лв. 

Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено 
между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. ,,Васил Левски", ул. 2 835 478 
"Родина" 

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено 
З 750 000 

между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март" 

Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. 
З 900 000 

"Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра" 

Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено 
между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. 2 000 000 
"Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев" 



ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

Индикативна 

ОБЕКТИ - РАЙОН "АСПАРУХОВО" стойност 
лв. 

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. 
1 950 000 

"Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р. 

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. 

"Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по 750 000 

плана на 27-ми м. р. 

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и 1 000 000 
спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на междублокови пространства и основен 

ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" 
Индикативна 

стойност 

лв. 

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. 
1 600 000 

"Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев" 

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. 
1100 000 

"Трети март" и бул. "Константин и Фружин" 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри

За реализация на проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, 

реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и 

спортни площадки/комплекси, . и елементи на прилежащата им техническа 

инфраструктура на територията на Община Варна и основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община 

Варна" Община Варна има намерение да използва общински дълг в размер 

ДО 38 485 478 ЛВ.
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ОБЩИНА ВАРНА 

Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 
){(. к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

IV. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", П

ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна" -

II етап: Благоустрояване на про.странството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 

775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. ,, Петър 

Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на ул. ,, Петър 

Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в 

район „Владислав Варненчик", П-ри микрорайон - източна част, гр. Варна". 

Предназначение: 

Повишаване качеството на живот, социалното включване и екологичната среда, 

посредством реализиране на обекти по благоустрояване в градската среда. Подобряване 

на инфраструктурата в междублоковите пространства, както и експлоатационните 

характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и 

безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
�-

Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 
ж. к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

Във финансирането на проекта за благоустрояване и основен ремонт на улична 

мрежа в ж. к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. ще се включат следните видове 

дейности/услуги, необходими за осъществяването му: 

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на

инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;

• Извършване на СМР;

• Извършване на надзор по време на строителството, технически паспорт и

окончателен доклад;

• Извършване на авторски надзор по време на строителството;

• Извършване на геодезическо заснемане;

• Сертифициране на детски площадки по Наредба NOl/12.01.2009 г. за

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

• Въвеждане на обекта в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 

ж. к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

С Постановление на министерски съвет NОЗбО от 10.12.2020 г. е осигурено 

частично финансиране в размер на 8 000 000 лв. на основен ремонт на ул. ,,Петър 

Дертлиев". и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково 

пространство в район „Владислав Варненчик", П-ри микрорайон - източна част, гр. 

Варна. 

Община Варна има изготвен· инвестиционен проект за „Благоустрояване на 

междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", II-pи микрорайон, 

включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна" - II 

етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, 

през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен 

Разцветников", ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев" на обща 

стойност 9 719 142 лв. в това число средства за проектиране в размер на 

204 620 лв. финансирани от бюджета на Община Варна. 

Община Варна възнамерява да поеме финансов дълг в размер до 

1 514 522 лв. за реализацията на проекта. 
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ОБЩИНА ВАРНА
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 

ж. к. ,,Вл. Варненчик" 11-ри м. р. 

Проекта обхваща следните видове дейности з
а изпълнение:

• Благоустрояване на междублоковите пространства - нови паркоместа, паркова

мебел и градско обзавеждане, озеленяване, спортни и фитнес площадски,

обособяване на зони за отдих и рекреация;
• Основен ремонт на ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Асен Разцветников";

• Рехабилитация и ново изграждане на вътрешнокварталната улична/алейна

мрежа;
• Основен ремонт и ново изграждане на детски и спортни площадки, зони за отдих

и фитнеси на открито;
• Изграждане на улично и парково озеленяване;

• Изграждане на енергоспестяващо улично осветление;
• Осигуряване на достъпна среда.

Очаквани срокове за реализация на проекта: 

Реализацията на дейностите по проекта следва да се осъществи в период до 3 

години. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в ж. 

к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

Цели на проекта: 

• Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот,

социалното включване и екологичната среда в обхвата на

проекта;

• Подобряване на екологичните характеристики на територията

чрез възстановяване и облагородяване на зелените площи;

• Чрез основен ремонт/реконструкция на улици и участъци от

уличната мрежа ще се постигне подобряване на

инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й срок;



ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в ж. 

к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

• В дългосрочен план ще бъде решен облика на

градската среда в габарита на уличното пространство;

• Създаване на нови функционални зони, осигуряващи

възможности за отдих, спорт и оползотворяване на

свободното време;

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда и

повишаване на възможностите за социално включване.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 

. ж. к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

Технико-икономическа обосновка: 

• Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена

среда на Варна;

• Дейностите по проекта са насочени към реконструкция и

естетизация на градските пространства и осигуряване на

достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване

качеството на живот, п_одобряване на екологичната среда и

развитието на района;

• Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и 

потребностите на населението обитаващо района. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 

ж. к. ,,Вл. Варненчик" II-pи м. р. 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

• Модернизиране и подобряване на градската среда;

• Екологичен ефект чрез редуциране на праховите частици и

отделените вредни газове в атмосферата;

• Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на нови асфалтови

покрития на улиците ще доведе до съществено намаление и

икономии от разходите по поддръжката на тези улици през

следващите години;

• Придобиване на добър естетически вид на незастроените площи в

обхвата на проекта.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в 

ж. к. ,,Вл. Варненчик" 11-ри м. р. 

Стойност на проекта: 

Индикативна стойност на проекта за 
"
Благоустрояване на междублокови 

пространства в район 
"
Вл. Варненчик", II-pи микрорайон, включително ул. 

"Петър Дертлиев" и ул. 
"
Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: 

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през 

о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен 

Разцветников", ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това 

число основен ремонт на ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и 

благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав 

Варненчик", II-pи микрорайон - източна част, гр. Варна" - до 9 719 142 лв. в 

това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от 

бюджета на Община Варна и 8 000 000 лв. за частично финансиране осигурени 

от държавен бюджет. 



ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри

За осигуряване на съфинансирането за реализация на проект „Благоустрояване 

на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", П-ри микрорайон, 

включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна" - II 

етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, 

през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен 

Разцветников", ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това 

число основен ремонт на ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и 

благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав 

Варненчик", П-ри микрорайон - източна част, гр. Варна" Община Варна има 

намерение да използва общински дълг в размер до 1 514 522 лв. 

Общо за реализирането на двата проекта общината ще използва дълг в 

размер до 40 000 000 лв. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от "Фонд ФЛАr' ЕАД -

индикативни параметри 

За осигуряване на финансирането Община Варна има намерение да 

използва дълг от "Фонд ФЛАГ' ЕАД. 

Максимален размер на дълга - до 40 000 000 лв. 

Валута на дълга - лева 

Срок на кредита - 240 месеца 

Срок на усвояване - до 36 месеца от датата на сключване на договора, 

без фиксирани траншове 

Гратисен период - 36 месеца от датата на сключване на договора 

Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване - 240 месеца, считано от датата на

подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. Главницата се 

погасява на равни месечни вноски, след изтичане на определения 

гратисен период. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от "Фонд ФЛАr' ЕАД -

индикативни параметри 

- Източници за погасяване на главницата - от собствени

бюджетни средства 

Максимален лихвен процент - фиксиран лихвен процент в размер на не 

повече от 1,5 °/о 

Комисионни по кредита: 

-такса управление - до 100 лв. месечно, дължима от месеца на

първо усвояване до окончателното погасяване на кредита; 

-Такса ангажимент - до 0,5 °/о на годишна база, дължима върху

неусвоената част от кредита; 

-При предсрочно погасяване без такса;

-Наказателна лихва при просрочие на главница - 4°/о над

редовния лихвен процент на годишна база, дължима за срока на 

просрочие. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от "Фонд ФЛАr' ЕАД -

индикативни параметри 

Начин на обезпечение на КRедита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от па" ДО пЖ" от Закон за 

публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, 

включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква "6" от Закона за публичните финанси, включително и тези, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри 

Алтернатвен подход: При отказ от страна на "Фонд ФЛАГ' ЕАД да финансира 
проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, 
рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 
площадки/комплекси, и еле_менти на прилежащата им техническа 
инфраструктура на територията на Община Варна и основен 
ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 
благоустрояване междублокови пространства на територията на Община 
Варна" и проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район 
,,Вл. Варненчик", 11-ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. 
„Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на 
пространството

1 
заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 

779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. ,,Петър 
Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на 
ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на 
междублоково пространство .. в район „Владислав Варненчик", 11-ри 
микрорайон - източна част, гр. Варна" Община Варна ще се обърне за 
финансиране към друга финансова или кредитна институция при следните 
параметри: 
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ОБЩИНА ВАРНА 
':i'if· Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри

Максимален разt"1ер на дълга: до 40 000 000 лв. 
Валута: лева 
Срок на заема: 12 години ( 4 години гратисен период за главницата и 8 
години погасяване). 
Максимален годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент 
формиран от: ОЛП + надбавка до 21 6

°/о годишно 
Такси: такса управление/комисионна - еднократно до 0 1 5

°/о върху 
размера на заема 
Погасяване: по погасителен план на равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване. 
Източници за погасяване на главницата - от собствени 

бюджетни средства 
Срокове и начини за усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на 
проекта

1 
срокът за усвояване е до 4 г. от сключване на договора за 

заем/до приключване на проекта. 
Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 
приходи на Община Варна. 

58 



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на

територията на Община Варна". 

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на 

градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики 

на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, 

комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община 

Варна. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

При условията на непрекъснато увеличаваща се моторизация и разрастване 

на населението на град Варна, значението на уличната мрежа става все па

важно за поддържане на нормални условия на живот в градска среда. 

Уличната мрежа е планирана като такава със съответните технически и 

експлоатационни параметри - ширини, конструкция на настилката, достъпна 

среда и др., по действащите към момента на проектиране нормативни 

изисквания и данни за транспортна интензивност, които към днешна дата не 

са актуални. 

Според функционалните й характеристики, 

параметри, уличната мрежа бива първостепенна 

(довеждаща). 

габарити 

(главна) и 

и технически 

второстепенна 

бо 



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Главните улици са основни носители на всички видове транспортни потоци -

от лични и служебни моторни превозни средства, масов градски транспорт,

транзитно движение, велосипедно и пешеходно движение и други до различни

кореспонденции - градски, междуградски и международни. Дължината на

първостепенната улична мрежа · е почти 130 км. 

Чрез второстепенната улична мрежа се осигурява транспортно обслужване

на територията на жилищни комплекси, индустриални и вилни зони, селищни

образувания, квартали и други по обслужващи и събирателни улици.

Община Варна продължава политиката на обновяване и основен ремонт на

основни булеварди и улици· от първостепенно значение, както и на

реконструкцията на второстепенната улична мрежа. 
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ОБЩИНА ВАРНА * 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Към настоящия момент Община Варна има изготвени инвестиционни проекти за 

следните обекти: 

• 
"
Основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в участъка от 

ул. 
"
Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна", в т. ч. проектиране - 1 638 276 

лв. 

• 
"
Основен ремонт на ул. 

"
Цар Борис III" от бул. ,,Осми приморски полк" до 

пресичане с „Фатрико дере", гр. Варна" в т. ч. проектиране - 3 843 260 лв. 

• ,,Реконструкция на ул. ,,Прилеп" в участъка от бул. ,,Ян Палах" до вход м-ст

„Пчелина", в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - 1-ви етап - 1 642

089 лв.

• ,,Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. ,,Подвие" в участъка от бул.
"

Хр. 

Смирненски" до бул. ,,В. Левски", гр. Варна" в т. ч. проектиране - 2 035 979 лв. 

• ,,Основен ремонт на ул. 
"
Колю Фичето" в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-

4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна" в т.

ч. проектиране - 3 884 227 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

„Основен ремонт на ул. ,,Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в участъка 

от ул. ,,Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна" 

Проектът включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно - дължина на ремонтирания участък около

600 м;

• Реконструираният участък попада в трасето на общински път VAR 1083, водещ до

една от забележителностите за гр. Варна - Аладжа манастир, и ще се свърже с

вече ремонтирания участък от бул. "Цар Борис III";

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

• Реконструкция на съществуващите вик проводи и изграждане на нова техническа

инфраструктура;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение„
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ОБЩИ НА. ВАР НА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Съществуващо положение на ул. ,,Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

,,Основен ремонт на ул. ,,Цар Борис III" от бул. ,,Осми приморски полк" 

до пресичане с „Фатрико дере", гр. Варна" 

С изпълнението на проекта ще завърши последният етап от ремонта на ул. 

„Цар Борис III" от разклона при бул. ,,Осми приморски полк" до обръщача на 

градски транспорт. Проектът включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно - дължина на ремонтирания участък

около 1500 м;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;
. .

• Продължаване на вече изграденото велотрасе;

• Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и изграждане на нова

техническа инфраструктура;

• Поставяне на хоризонтална· маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение.
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ОБЩИНА ВАРНА 
. . 

Основен ремонi�/реконструкция на улична мрежа 
• 

1 

. ! 

Съществуващо положеf ие на ул. ,,Цар Борис III". 

1 
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* ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

„Реконструкция на ул. ,,Прилеп" в участъка от бул. ,,Ян Палах" до вход 

м-ст „Пчелина", в т. ч. реконстру�ция на съоръжения, гр. Варна" - I-ви 

етап 

Проекта включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно в това число разширяване на габарита на

улицата до достигане на уличната регулация ;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

• Осигуряване на велотрасе;

• Реконструкция на съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нова

битова и дъждовна канализации;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална.· маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение.



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

• п Реконструкция на ул. 11Прилеп11 в участъка от бул. пЯн Палах" до вход 

м-ст 11Пчелина", в т. ч. реконструкция на съоръжения 1 гр. Варна" - I 

етап - съществуващо положение. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

„Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. ,,Подвие" в участька 

от бул. ,,Хр. Смирненски" до бул. ,,В. Левски", гр. Варна" 

Проектът представлява ремонт на една от основните комуникации в кв. Левски, 

свързваща бул. ,,Васил Левски" .с бул. ,,Христо Смирненски". Проектът включва 

следните видове дейности: 
. . ·.-,: .:J'..• Основен ремонт на уличното платно - участък окол�,780 м;

. •:;i 
' 

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена дост-ьпна среда;
• Изграждане на велоалея;
•

• 

Реконструкция на съществуващите вик проводи с решаване на отводняването

към съществуващото дере и изграждане на нова техническа инфраструктура;

Изграждане на енергоефективно улично осветление;
• Поставяне на хоризонтална. маркировка и вертикална

осигуряване на безопасно движение:

сигнализация за 



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

,,Основен ремонт на ул. ,,Колю Фичето" в участъка от о. т. 4084 през о. 

т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на 

ЗПЗ, гр. Варна". 

Проекта включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно чрез разширяване на габарита му

съобразно действащите регулационни планове - участък около 1 400 м;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда и подходи

към промишлени и търговски предприятия;

• Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и изграждане на нова

подземна инфраструктура;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Други обекти/улици, които обхваща проекта ще бъдат 

разположени на територията на административните райони на 

града. За тях към момента. няма изготвени инвестиционни 

проекти. 

Разпределението им по райони е показано в следващите 

индикативни таблици. 
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ИНДИКАТИВЕН спи1ък НА ОБЕКТИ по ПРОЕКТА

� 1 

ОБЕКТИ - РАИОН тоДЕСОС" 
ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" доl ул. "Пирин" 

1 w 

ул. "Стефан Караджа" от 6ул. "Цар ОсвободитеI]" до площад "Екзарх Иосиф" 

ул. "Поп Богомил" 1 
ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефана" до пло�ад "Екзарх Йосиф" 

1 ул. "Княз Ал. Батен6ерг" от ул. "Архимандрит Ф�ларет"до 6ул. "Приморски" 

ул. "Граф Игнатиев" 1 
ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до 6ул."Христо Ботев" 

ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Писк�лиев" 

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Бела�ица" 

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев!' до ул."Беласица" 

ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. l"Беласица" 

ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до У1· "Беласица" 

Индикативна
стойност лв. 

230 000 
670 000 

135 000 

500 000 

450 000 

650 000 

475 000 

670 000 

130 000 

130 000 

150 000 

208 380 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС" 
Индикативна 
СТОЙНОСТ ЛВ, 

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" 
100 000 

ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица" 
110 000 

ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни" 
275 000 

ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" 
640 000 

ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисии" 
620 000 

ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисии" 
700 000 

ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница" 
420 000 

73 



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 
Индикативна 
стойност лв. 

ул. "Васил Друмев" 1 672 000 

ул. "Тодор Икономов" 350 000 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

Индикативна 

ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ" стойност 
лв. 

ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р. 920 000 

vл. "Поп Харитон" в частта от vл. "Самарско знаме" до vл. "Злати Бръчков" 210 000 

ул. "Под игото" в частта на 15 м. р. 370 000 

vл. "Никола Коочев" в частта от vл. "Доброволци" до vл. "д-Р Ив. Селимински" 130 000 

ул. "Поброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Kan. Райчо" 300 000 

vл. "Иван Бооимечката" 75 000 

vл. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Kan. Райчо" 50 000 

ул. "Блян" от бvл. "Трети март" до ул. "Поп Димитър" 950 000 

ул. "Цар Св. Тертер" 800 000 

ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41 220 000 
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1.с� ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

ОБЕКТИ - РАЙОН "АСПАРУХОВО" 
Индикативна 
стойност лв. 

ул. "Найчо Цанов" 1 000 000 

ул. "Искър" 800 000 

ул. "Инж. Каракулаков" 250 000 

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 1 300 000 

ул. "Злетово" 600 000 



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Дейности за изпълнение: 

• Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на усилващи

асфалтови пластове - постигане на вертикална планировка и добро

отводняване и равност;

• Подмяна на бордюри - изравняване на бордюрни линии и задаване на

точни ширини на улиците. Задаване на височина на регулите при

съобразяване с действащите нормативи, достъпна среда и подходи към

имоти;

• Ремонт на тротоарни настилки - постигане на напречен наклон, достъпна

среда, оформяне на подходи към имоти с понижаване на бордюри,

равност;
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

• Оформяне на клоцове и пространства около съществуващи дървета и

засаждане на нови;

• Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

• Улично осветление - изграждане на ново енергоефективно осветление

и/или подмяна на амортизирани елементи на съществуващото;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение на превозни средства и

пешеходци.

Очаквани срокове за реализация на проекта: 

Реализацията на дейностите по проекта следва да се осъществи в период 

ДО 3 ГОДИНИ.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Във финансирането на проекта ще се включат и следните видове 

дейности/услуги, необходими за осъществяването му: 
• Изготвяне на инвестиционен проект;
• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на

инвестиционния проект с основните изисквания към

строежите; 
• Извършване на СМР;
• Извършване на надзор по време на строителството, технически

паспорт и окончателен доклад; 
• Извършване на авторски надзор по време на строителството;
• Извършване на геодезическо заснемане;
• Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Цели на проекта: 

ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

• Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот,

социалното включване и екологичната среда;

• Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията

на община Варна ще се постигне подобряване на инфраструктурата и

удължаване на експлоатационния й срок;

• В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в

габарита на уличното пространство;

• Подобряване на екологичните характеристики на територията чрез

възстановяване на зелени площи, създаване на условия за използване

на алтернативни методи за придвижване /използване на велосипедни

маршрути/ в рамките на града;
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа

• Повишаване на .. потенциала за развитие на туризма,

като водещ сектор в региона;

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда и

повишаване на възможностите за социално включване;

• Повишаване на инвестиционната атрактивност и

подпомагане балансираното икономическо развитие на

града и региона.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Технико-икономическа обосновка: 

• Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на

гр. Варна;

• Дейностите по проекта са насочени към цялостно рехабилитиране на

улици и участъци от уличната мрежа в услуга на транспортната,

социалната, икономическата и техническата инфраструктура;

• Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот,

осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване

на екологичната среда и за развитието на целия регион;

• Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на

целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на

посетителите, гостите и туристите в региона;



ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

• Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на

инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическо

развитие на града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.

Предвидените интервенции, чрез които ще бъдат постигнати целите,

включват:

• реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, осигуряване на

достъпна среда и озеленяване;

• въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

• изграждане на велоалеи;

• достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

• Модернизиране и подобряване на градската среда;

• Екологичен ефект чрез редуциране на праховите частици и отделените вредни газове в

атмосферата;

• Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на

улиците в града ще доведе до съществено намаление и икономии от разходите по

поддръжката на тези улици през следващите години;

• С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния трафик и ще се

подобрят условията за движение, ще се повиши безопасността на движението и

сигурността на пешеходците.

Стойност на проекта: 

Индикативната стойност на проекта за „Основен ремонт/реконструкция на улична 

мрежа на територията на Община Варна" е 30 304 211 лв., в това число средства за 

проектиране в размер на 304 211 лв. осигурени от бюджета на Община Варна. 



ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри 

За реализация на проект "Основен ремонт/реконструкция на

улична мрежа на територията на Община Варна
" 

Община

Варна има намерение да използва общински дълг в размер 

до 30 000 000 лв. От "Регионален фонд за градско развитие
" 

АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент 

"Фонд за градско развитие за Северна България" и "Банка

ДСК" АД, съфинансиращата институция по инструмента . 
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* Финансиране със заем "Регионален фонд за градско
развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

Максимален размер на кредита - до 30 000 000 лв., разпределен както 

следва: 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

Валута - лева 

Размер на кредита - до 17 700 000 лева 

Срок на кредита -180 месеца 

Срок на усвояване - до 36 месеца 

Срок за погасяване - 144 месеца 

Погасителен план: 

- Гратисен период по главницата - 36 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен
86 



ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

-Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства 

Максимален лихвен процент - 5°/о от лихвения процент по кредит Б 

Такса управление - без такса 

Такса за предсрочно погасяване - без такса 

Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата 

на банката 

Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 

Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси (ЗПФ) 

и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗПФ. 
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� * "" ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 

Валута - лева 

Размер на кредита - до 12 300 000 лева 

Срок на кредита - 180 месеца 

Срок на усвояване - до 36 месеца 

Срок за погасяване - 144 месеца 

Погасителен план: 

- Гратисен период по главницата - 36 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства 

Максимален лихвен процент - средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) 

на Банка ДСК АД + надбавка от 1,9 °/о годишно 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

Такса управление - за първата година от срока на кредита - 0,2°/о върху 

размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на 

усвояване - 0,1 °/о върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без 

такса 

Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в случай 

на рефинансиране от друга банка 

Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата 

на банката 

Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 

Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, 

ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и 

обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „6" от ЗПФ. 



ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри 

Алтернатвен подход: При отказ от страна "Регионален фонд за 

градско развитие" АД и „Банка ДСК" АД да финансират проект 

„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна" Община Варна ще се обърне за 

финансиране към друга финансова или кредитна институция 

при следните параметри: 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

· институция - индикативни параметри

Валута: лева 
Срок на заема: 12 години ( 4 години гратисен период за главницата и 8 
години погасяване). 
Максимален годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент формиран 
от: ОЛП + надбавка до 2,6°/о годишно. 
Такси: такса управление/комисионна - еднократно до 0,5 °/о върху размера 
на заема. 

Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 
приходи на Община Варна. 
Погасяване: по погасителен план на равни 3-месечни вноски в срока на 
погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни
средства 
Срокове и начини за усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на проекта, 
срокът за усвояване е до 4 г. от сключване на договора за заем/до 
приключване на проекта. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

IV. Проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция

на детски ясли, детски градини и училища на територията на Община 

Варна". 

Предназначение: В изпълнение на програма за изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020 - 2022 г., одобрена с Решение N0543 от 

03.08.2020 г. на Министерски съвет, община Варна ще реализира 12 

обекта от образователната инфраструктура. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Дейности, които ще се изпълняват по проекта: 

� Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на

разрешение за ползване на нови сгради на детски градини и училища;

� Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на

разрешение за ползване на пристройки, надстройки и реконструкции

на детски ясли, детски градини и училища; 

� Обзавеждане и оборудване на новите сгради на детските ясли,

детските градини и училищата; 

� Строителство на детски площадки за игра в дворовете на детските ясли

и новите детски градини; 

� Облагородяване на дворните пространства в училищата. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Стойност на проекта: 

Индикативната стойност на проекта "Изграждане, пристрояване,

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 

училища на територията на Община Варна" е 41 200 000 лв., в

т.ч. финансиране от държавния бюджет 31 200 000 лв. и 

съфинансиране от Община Варна до 10 000 000 лв. 

Очаквани срокове за реализация: 

Срокът за финансиране по програмата е до 31.12.2022 г. 

Срокът за изпълнение на всички дейности за въвеждане в 

експлоатация на обектите - до 31.12.2023 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Цели на проекта: 

• Изграждане и подобряване на материалната база в детски градини и

училища, която гарантира здравословни и качествени условия за 

обучение; 

• Намаляване на недостига на свободни места в детските ясли и

детските градини в Община Варна; 

• Успешно въвеждане на задължителното предучилищно образование

на децата, навършили 4-годишна възраст; 

• Организация на учебния ден на едносменен режим.

95 



� .--=:=:========----==::������ 
* .... * 

� * ОБЩИНА ВАРНА
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Специфични цели на проекта: 

• Преодоляване на недостига на места в. детските ясли и детските

градини; 

• Поетапно изграждане на нови сгради за училища, пристрояване,

разширяване и реконструкция на съществуващите; 

• Разделяне на двойките училища, които са разположени в една

сграда; 

• Осигуряване на достъп на всички деца до предучилищно 

образование от 4-годишна възраст. 
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ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
Нова ДГ за 4 градински групи на ул. "Хъшове" № 2 в район "Одесос" 

Нова ДГ за б градински групи с работно заглавие "Слънчогледи" в двора на ДГ 14 "Дружба", 
nайон "ПDИМОDСКИ" 
Нова сграда за б градински групи за ДГ № 48 "Ран Босилек" , с.Тополи 
ВСИЧКО ЗА НОВИ ЛГ 

НОВИ ПРИСТРОЙКИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ЯСЛИ 
Нов корпус за 3 градински групи към сградата на бившия "Дом Другарче", до ДГ № 17 "Д-р 
Петъо Беоон", оайон "Поимооски" 
Нов корпус за 4 групи към ДГ 39 "Приказка", кв. "Кайсиева градина" 
Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 "Роза"- УПИ I . 
- "за детски дом и ясли". кв. 14. 25 м.D„ го. Ваона
ВСИЧКО ЗА НОВИ ПРИСТРОЙКИ 
НОВИ ПРИСТРОЙКИ НА УЧИЛИША 
Нов KODПVC към VII СУ "Найден ГеDов" 
Нов коопvс към СУ "Св.Климент Охоидски"" 
Нов коDпvс към ОУ "Васил Г\Dvмев" 
ВСИЧКО ЗА НОВИ ПРИСТРОЙКИ НА УЧИЛИША 
Нови vчилища 
Нова сгоада за III ПМГ "Акад.М.Попов" 
Нова сграда за Начално училище, ул. "28-мёi", кк "Св.Константин и Елена" 
Нова сгоада за ГПЧЕ "Йоан Екзаох" 
ВСИЧКО ЗА УЧИЛИША 
ОБША СУМА ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

За окончателното въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за 

ползване и изпълнение на нормативната уредба за строителство на 

образователни обекти и Наредба N024 от 2020 г. на Министерство на 

образованието и науката за . физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете 

за подкрепа . за личностно развитие е необходимо съфинансиране от 

Община Варна в размер до 10 000 000 лв. 



ОБЩИНА ВАРНА 
��· ,,Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Технико-икономическа обосновка: 

• Намаляване на недостига на свободни места в детските ясли и детските

градини;

• Осигуряване на възможност всички деца да получават предучилищното си

образование в по-голяма близост до местоживеенето им;

• Осигуряване на свободни места за успешно въвеждане на задължителното

предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст и

намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната

система;

• Осигуряване на условия за организация на учебния ден на едносменен

режим на обучение в училищата;

• Поетапно преминаване към разделяне на двойките училища, които се

помещават в една сграда и изграждане на индивидуален облик.
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ОБЩИНА ВАРНА 
* „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Социално-икон0Fv1ически анализ на очакваните резултати: 

• Да се намали недостигът на места в детските ясли и изграждане на

съвременна здравословна физическа среда за деца до тригодишна възраст;

• Да се намали недостигът на свободни места в детските градини;

• Да се създадат условия за въвеждане на задължително предучилищно

образование на децата, навършили 4-годишна възраст;

• Да се увеличи броят на училищата, преминали на едносменен режим на

обучение;

• Да се създаде поетапно организация на учебния ден на едносменен режим в

училищата;

• Да се намали недостигът на училищни сгради и да се предоставят

самостоятелни сгради на двойките училища.
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

ПО ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ 

1. Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок

и котелно стопанство в УПИ IV-131 „за детска градина" (ПИ
10135.71.131), кв. 189, по плана на 12 м. р., ул. "Хъшове" №2, гр.
Варна

Индикативна стойност до 2 000 000 лв. 

Недостигът на места в детски градини в някои от административните райони на 

община Варна наложи решаването на този проблем да се изведе като един от 

приоритетите на Общината през последните години. Демографското развитие в 

община Варна, . миграционните процеси и реституционните действия в 

централната част на града оказват сериозно влияние върху развитието на 

мрежата от детски градини. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Район „Одесос" обхваща централната част на града. Детските градини в него 

са разположени в сгради с по-малък капацитет от нормативно допустимия. Ако 

използваемостта на детските градини е средно 122 на сто за общината, в 

район „Одесос" тя е 130 на сто. В района има две детски градини, разположени 

в частни имоти. С въвеждането на задължително предучилищно образование 

за децата навършили 4 години, проблемът с недостига на места в района и 

увеличаване на натовареността на базата се увеличава. В район „Одесос" са 

необходими допълнително 459 места, за да се намали натовареността на 

сградния фонд. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Проектът за нова детска градина на ул. ,,Хъшове" N02 е за 4 градински групи 

за 100 деца, с обособени физкултурен салон, кухненски блок и котелно 

стопанство. Предвижда се сградата на детската градина да е двуетажна с 

подземен етаж. На всеки етаж са проектирани пространства за по две групи. В 

проекта са предвидени зона за спорт и музикални занимания, технически и 

обслужващи помещения, кухня, пералня, сушилня, лекарски кабинет, 

помещения за педагогическия и непедагогическия персонал, асансьор, 

котелно, рампи осигуряващи достъпност и 4 детски площадки за игра на 

открито. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

С реализирането на проекта за детска градина на ул. ,,Хъшове" N02 в район 

„Одесос" ще се разкрият допълнително 100 места за децата от прилежащия 

район, в който преобладава ромско население. Приобщаването на децата от 

ромски произход в най-ранна възраст към образователната система ще сведе 

до минимум преждевременното напускане на училище и ще способства всички 

деца да получават предучилищното си образование в по-голяма близост до 

местоживеенето им. С разкриването на нови места ще се осигурят по-добри 

предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно 

образование на децата, навършили 4-годишна възраст. 



ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

2. Детска градина „Слънчогледи" за б групи в УПИ VI-519, 520, 522 „за

детска градина'', кв. 35, по плана на 12 м. р., район „Приморски'', гр. 

Варна 

Индикативна стойност до 4 455 500 лв., в т. ч. 3 000 0000 лв. от централния 

бюджет и 1 455 500 лв. съфинансиране от Община Варна. 

В районите „Одесос" и „Приморски" демографският ръст на населението и 

миграцията на млади семейства с малки деца е най-силно изразен. В район 

,,Приморски" са приети 686 деца над капацитетните възможности на сградите. 

Това е районът с най-голяма площ в гр. Варна и с най-бърз темп на 

демографско развитие. С предстоящото въвеждане на задължително 

предучилищно образование за децата навършили 4 години, проблемът с 

недостига на места в района и увеличаване на натовареността на базата се 

увеличава. 
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„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Проектът предвижда изграждане на нова детска градина за 6 градински групи за 
150 деца. Планира се сградата да е на два етажа и сутерен. На всеки етаж ще са 
обособени пространства за по три· групи, в т. ч. едната група ще е достъпна за деца 
с увреждания. В проекта са предвидени зона за спорт и музикални занимания, 
технически и обслужващи помещения, кухня, пералня, сушилня, лекарски кабинет, 
помещения за педагогическия и непедагогическия персонал, асансьор, рампи 
осигуряващи достъпност и шест площадки за игра на открито. 

С изграждането на детска градина „Слънчогледи'� ще се разкрият нови 150 

места и ще се постигне ча�тично разрешаване на :i проблема с претоварването 
':tl :i 

на детските градини в район „Приморски" и ще се осигури по-голям достъп до 

предучилищно образование на децата от района. В близост до сградата няма 

промишлени предприятия, замърсяващи околната среда, което е благоприятно 

за здравословното развитие на децата. Проектното решение е икономически 

целесъобразно и гарантира минимални експлоатационни разходи. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане

f 
пристрояване

f 
надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

3. Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек'� с. Тополи,

община Варна в УПИ II „за детска градина", кв. 36 по плана на с. 

Тополи (ПИ 72709.501.250) община Варна, ул. "Здравец" №1 за б 

групи (1 яслена и 5 градински групи) 

Индикативна стойност до 4 123 500 лв., в т. ч. 3 000 0000 лв. от централния 

бюджет и 1 123 500 лв. съфинансиране от Община Варна. 

В Община Варна има 51 детски градини. Част от тях са разположени в частни 

имоти, поради липса на отредени общински имоти за детски градини. Това 

налага ежегодно заплащане на наеми на външни организации за ползваните 

от общината чужди имоти. 



ОБЩИНА ВАРНА 
"'ii!' ,,Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

В с. Тополи се намира само една детска градина - ,,Ран Босилек" с 5 групи, в т. 

ч. 1 яслена, с общо 149 деца. През годините сградата на детската градина е 

била ведомствена. След реституционни процеси, имотът е прехвърлен на 

юридическо лице, на което община Варна заплаща наем. Сградата не отговаря 

на изискванията за материална база за предучилищно образование и на 

наредбите за достъпна среда, липсва кухненски блок и храната се 

транспортира ежедневно от кухня-майка. Предвид чуждата собственост, 

общината не може да инвестира средства за привеждане на детската градина 

към изискванията на действащите наредби за физическа среда. След 

отреждане на общински урегулиран поземлен имот "за детска градина" в с. 

Тополи, през 2019 г. са предприети действия и е изготвен технически проект 

за нова сграда на детска градина 11 Ран Босилек" за 5 градински групи и 1 

яслена група, общо за 145 деца. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Проектът предвижда изграждане на нова детска градина в с. Тополи в имот 

общинска собственост и изпълнение на нормативите за физическа среда за 

предучилищно образование. Чрез проекта са създадени условия за учене чрез 

игра, както и възможности за опазване на физическото и психическото здраве 

на децата. 

Обособяването на кухненски блок е условие за осигуряване на пълноценно и 

здравословно хранене. Проектното решение е икономически целесъобразно и 

гарантира минимални експлоатационни разходи. 

Площта на имота е 6926 кв. м. Сградата на детската градина е двуетажна. На 

всеки етаж са разположени по три групи. Предвиждат се 6 детски площадки за 

игра на открито. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

С реализирането на проекта за детска градина „Ран Босилек" ще се осигурят 

съвременни условия за 

предучилищно образование 

успешното въвеждане на задължител нота 

на децата, навършили 4-годишна възраст в с. 

Тополи. Ще отпадне необходимостта от заплащане на наем, новата сграда на 

детската градина ще отговаря на всички нормативни изисквания за физическа 

среда и Община Варна ще може да инвестира в качествено предучилищно 

образование в населеното място. По този начин ще се преодолеят различията в 

обучението на децата от с. Тополи и децата от градските райони. 
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* ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

4. Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за

игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон" с местонахождение ПИ 

10135.2558.90, кв. 665,ул. "Ген.Колев" №90, гр. Варна 

Индикативна стойност до 2 018 000 лв., в т. ч. 800 000 лв. от централния бюджет и 

1 218 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Новият корпус на детската градина ще бъде изграден в близост до ДГ N017 

11Д-р Петър Берон", разположена в район 11 Приморски", където демографският 

ръст на населението и миграцията на млади семейства с малки деца е най

силно изразен. В район 11 Приморски" са приети 686 деца над капацитетните 

възможности на сградите. Това е районът с най-голяма площ в гр. Варна и с 

най-бърз темп на демографско развитие. С въвеждането на задължително 

предучилищно образование за децата навършили 4 години, проблемът с 

недостига на места в района и увеличаване на натовареността на базата се 

увеличава. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Съществуващата сграда е построена през 2010 г. с предназначение за Дом за 

деца, лишени от родителски грижа "Другарче". Във връзка с държавната 

политика за деинституционализация за деца, лишени от родителски грижи, с 

Решение на Общински съвет - Варна N0495-6/13/ от 29.09.2016 г. имотът е 

предоставен за нуждите на образование, на ДГ №17 "Д-р П. Берон", която е в 

съседство. В момента се извършва основен ремонт на сградата, в която ще се 

разположат 4 градински групи. Имотът и нормативните показатели позволяват 

строителство на нов корпус за 3 градински групи, обединен с ремонтираната 

сграда чрез топла връзка. 

С изграждането на новата сграда се постига частично разрешаване на 

проблема с недостига на места в район "Приморски"и се осигурява достъп до 

предучилищно образование на още 72 деца от района. В новата сграда ще 

бъдат разположени 3 градински групи с физкултурен салон. Отоплението е 

решено с природен газ. Проектното решение е икономически целесъобразно и 

гарантира минимални експлоатационни разходи. 
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„Изграждане, пристрояване1 надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

5. Нов корпус към ДГ №39 „Приказка", гр. Варна за 4 градински групи

в УПИ XI „за детска градина" с идентификатор 10135.4505.62, кв. 9, по 

плана на II-pи м. р., кв. ,,Владислав Варненчик", rp. Варна 

Индикативна стойност до 1 800 000 лв., в т. ч. 800 000 лв. от централния бюджет и 

1 000 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Проектът ще се реализира в квартал "Кайсиева градина". Там съществува само една 

детска градина с една яслена трупа. Районът е активно застроен и заселен. 

Продължава застрояването му, което създава необходимост от нови места за 

предучилищно образование. 

Новият корпус предвижда обособяване на помещения за 4 градински групи, 

физкултурен салон с прилежащи помещения за занимания, сервизни помещения, 

медицински кабинет, методически кабинет с битово помещение и кухненски бокс за 

педагозите, санитарен възел с общ достъп, съобразен за хора с увреждания. В двора 

на детската градина са предвидени нови 4 площадки за игра на открито. 

Отоплението на детската градина е с централизирано топлоснабдяване. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

С изграждането на нов корпус към детска градина "Приказка" се постига 

частично разрешаване на проблема с недостига на места в кв. ,,Кайсиева 

градина" и се осигурява досn,п до предучилищно образование на още 100 

деца от района. В близост до сградата няма паркинги и промишлени 

предприятия, замърсяващи околната среда, което е благоприятно за 

здравословното развитие на децата. Проектното решение е икономически 

целесъобразно и гарантира минимални експлоатационни разходи. 



ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

б. Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска 

ясла №7 „Роза" - УПИ I „за детски дом и ясли", кв. 14, 25 м. р., гр. Варна 

Индикативна стойност до 600 000 лв., от централния бюджет 

В район „Приморски" има четири общински детски ясли, отдалечени на голямо 

разстояние една от друга. Поради активното строителство в района и предимно 

младото население, съществува недостиг на места в детските ясли, където се 

отглеждат деца от 1 г. до 3 г. Новият корпус е за 2 яслени групи за 50 деца. В 

близост до сградата на детската ясла 11 Роза" няма паркинги и промишлени 

предприятия, замърсяващи околната среда, което е благоприятно за 

здравословното развитие на децата. Проектното решение е икономически 

целесъобразно и гарантира минимални експлоатационни разходи. С реализирането 

на инвестиционния проект ще се осигурят допълнително 50 места за децата от 

прилежащия район, в който демографският ръст е много висок и преобладават 

млади семЕ;!йства с малки деца. 
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ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

7. Нов корпус към VII СУ "Найден Геров'� находящ се в УПИ III-100 "за

училище'� с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти 

м. р. гр. Варна, ул. "Царевец'' №1 

Индикативна стойност до 2 000 000 лв., от централния бюджет. 
С промените в Закона за предучилищното и училищното образование приоритетно е 

необходимо разрешаване на проблема с недостига на учебните площи за въвеждане на 
едносменен режим на обучение. Целта е провеждане на качествен образователен процес и 

свеждане до минимум на преждевремЕё!нното напускане на училище. VIICY „Найден Геров" е 
разположено в район „Приморски", който е най-големият и един от най-гъсто населените 

райони в град Варна. Активното строителство на жилища го прави притегателен център за 

млади семейства с малки деца и ученици. В този район съществува недостиг на места 
както за детски градини, така и за у"чилища. В настоящата учебна година в училището се 

обучават 1 312 ученици, разпределени в 49 паралелки от I-ви до ХП-ти клас. От пети клас 

е въведено разширено изучаване на математика, а в гимназиялния етап се провежда 
профилирано обучение по софтуерни и хардуерни науки и компютърна анимация. 
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„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

В съществуващата сграда е осигурено целодневно обучение само за 27 °/о от 

учениците в начален етап на обучение. За 22 деца със СОП е назначен екип за 

подкрепа за личностно развитие. Това налага създаването на подходяща среда 

за обучение, пригодена към специфичните потребности на децата. В 

училището има 2 подготвителни групи за общо 50 деца. Поради недостиг на 

класни стаи и необходимостта от поетапно въвеждане на целодневен 

образователен процес, за учебната 2020/2021 г. приемът в първи клас е 

намален с 2 паралелки, от 6 на 4. Това обстоятелство води до риск, 

подлежащите ученици на прием в първи клас, да получат началното си 

образование в далечни от местоживеенето им училища. 
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',1'1;' ':!1г „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 
ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

В новия корпус ще се обособят следните помещения и зони: 

• 14 бр. класни стаи с капацитет 26 ученика всяка;

• Зала за извънкласни дейности със съблекални за момичета и отделно за момчета,

снабдени със санитарни възли, склад за инвентар и гримьорна към залата;

• Спомагателни помещения и зони (санитарни възли, комуникационни площи, помещения

за чистач);

• Топла връзка към съществуващата сграда на училището;

• Отоплението на новия корпус, както и на цялата сграда, е с природен газ.

С реализирането на проекта се посrига увеличаване на учебните помещения с 14 класни 

стаи за 364 ученици и зала за извънкласни дейности с прилежащите към нея помещения. 

Предвиден е асансьор с необходимата свободна площ за осигуряване на достъпна среда за 

хора с увреждания. Залата за извънкласни дейности ще разреши проблема с недостига на 

общи помещения за провеждане на всякакъв тип мероприятия, празници и упражняването 

на различни занимания по интереси. Целта е да се осигури целодневна организация на 

учебния ден и извънкласни дейности, както и създаване на приобщаваща среда за деца 

със сап.
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„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

8. Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски'',

находящо се в УПИ II - 1023, 422, 617, 1022 „за училище'', кв. 38 по

плана на В-ми м. р. на гр. Варна 

Индикативна стойност до 2 000 000 лв., от централния бюджет 

СУ „Св. Климент Охридски" е разположено в район „Одесос", който е един от 

най-гъсто населените райони в град Варна. В този район съществува недостиг 

на места както за детски градини, така и за училища. За обезпечаване на 

учебния процес се използват пригодени помещения, които не отговарят на 

нормативните изисквания за физическа среда за образование. Училището се 

помещава както в училищна сграда, така и в други помещения, за да осигури 

условия за целодневна заетост с класни и извънкласни занимания. 
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� ,,Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Модернизирането на сградния фонд на образователните институции е свързано 

и с подобряване на условията за провеждане на извънкласни занимания по 

интереси и участия в програми и проекти, които позволяват децата и 

учениците да участват в мероприятия в съвременна, удобна и сигурна среда. 

Училището не разполага с условия за провеждане на такива ангажираности. С 

изграждането на актова зала ще бъдат създадени условия за подобряване на 

културната активност на учениците и за качествено провеждане на учебно

възпитателния процес. 

Проектът предвижда модернизация, обновяване и увеличаване капацитета на 

съществуващата сграда на СУ "Св. Климент Охридски" чрез реконструкция и 

надстрояване. Предвидено е изграждане на достъпна архитектурна среда: 

достъпен маршрут при входовете чрез рампа и инвалиден подемник, достъпен 

асансьор и достъпни санитарни· помещения за хора с увреждания на първи и 

на трети етаж. 120 
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Целта на инвестиционния проект е допълване във функционално отношение 

нуждите на учйлището и изпълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование в частта въвеждане на полудневна организация на 

учебния ден преди обяд. 

В учебната сграда на СУ „Св. Климент Охридски" се обучават 1 423 ученици 

(за учебната 2019/2020 година)от първи до дванадесети клас на две смени. 

Предвижда се новият корпус да е на четири етажа, с разгъната застроена площ 

532 кв. м. с обособяване на следните помещения и зони: 

- 6 бр. класни стаи с капацитет 28 ученици всяка или общо 168 ученици от

първи до четвърти клас; 

- 3 бр. кабинети;

- актова зала с капацитет около 150 места с допълнителен евакуационен

изход; 
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- кухня, зала за хранене, битово помещение със санитарен възел, стълбище с вход

за зареждане. 

С реализирането на проекта се постига увеличаване на учебните помещения с 6 

класни стаи с нови · 168 места за целодневна организация на учебния ден, 3 

кабинета, Актова зала с капацитет около 150 места, кухня и зона за хранене и 

съпътстващи коридори и помещения. Предвиден е асансьор с необходимата 

свободна площ за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, достъпни 

санитарни помещения и входове. Новопроектираната част ще поеме заниманията на 

учениците от 1 до 4 клас. Целта е да се осигури целодневна организация на учебния 

ден, възможности за извънкласни дейности, въвеждането на организация на 

учебното време преди обяд, постигане на условия за приобщаващо образование. 

Актовата зала ще разреши проблема с недостига на помещения за провеждане на 

всякакъв тип мероприятия, празници и упражняването на различни занимания по 

интереси. 
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9. Разширение на училище ОУ „Васил Друмев", пристройка към

съществуваща сграда в УПИ „за училище", ПИ 10135.2560.221, кв. 23, 

по плана на 18-ти м. р., район „Приморски", гр. Варна 

Индикативна стойност до 2 000 000 лв., от централния бюджет 

ОУ „Васил Друмев" е разположено в район „Приморски'\ който е най-големият и 

един от най-гьсто населените райони в град Варна. Активното строителство на 

жилища го прави притегателен център за млади семейства с малки деца и ученици. 

В този район съществува недостиг на места както за детски градини, така и за 

училища. ОУ „Васил Друмев" се помещава както в училищна сграда
1 

така и в 

подблокови помещения, за да осигури условия за целодневна заетост с класни и 

извънкласни занимания на 34°/о от учениците в училището, предимно в I и II клас. В 

училището има 15 деца със СОП и назначен екип за подкрепа за личностно 

развитие. 
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Това налага създаването на подходяща среда за обучение, пригодена към 

специфичните потребности на децата. 

Модернизирането на сградния фонд на образователните институции е свързано 

и с подобряване на условията за провеждане на спорт и дейности на открито, 

които позволяват децата и учениците да играят и да участват в спортни 

занимания в съвременна, удобна и сигурна среда. Съществуващият 

физкултурен салон е недостатъчен за изпълнението на тези цели и е 

свръхнатоварен. С изграждането на допълнителен физкултурен салон в ОУ 

„Васил Друмев" ще бъдат създадени условия за подобряване на физическата 

активност на учениците и за качествено провеждане на спортните дейности. 
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Обект на инвестиционния проект е разширяване на съществуващата сграда на 

училището чрез пристрояване, като се обособят следните помещения и зони: 

• 12 нови класни стаи за ученици от първи до четвърти клас;

• Стаи за обучение на ученици със СОП;

• Многофункционална зала/физкултурен салон;

• Спомагателни административни помещения (учителска стая, канцеларии);

• Допълнителни помещения (помещение за охрана, стая за помощния персонал,

тоалетни, складови помещения);

• Технически помещения (котелно, бойлерно помещение);

• Новият корпус е на три етажа, всеки от които съдържа 4 броя класни стаи, с

капацитет 24 места всяка. За учебните зали е предвидено съвременно

оборудване и е осигурена възможност за използване на дигитални средства за

преподаване.
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С реализирането на проекта се постига увеличаване на учебните помещения с 12 

класни стаи, 2 класни стаи за обучение на деца със СОП, 1 компютърен кабинет и 

многофункционална спортна зала. Новият корпус включва също административни 

помещения, сектор за библиотечно-информационно обслужване и сервизни 

помещения и многофункционална спортна зала. Предвиден е асансьор с 

необходимата свободна площ за осигуряване на достъпна среда за хора с 

увреждания. Новопроектираната част ще поеме заниманията на учениците от I-ви до 

IV-ти клас без увеличаване на общия брой на учащите. Целта е да се осигури

целодневна организация на учебния ден и извънкласни дейности, както и създаване 

на приобщаваща среда за деца със СОП. Многофункционалната спортна зала ще 

разреши проблема с недостига на спортни помещения за провеждане на качествено 

обучение по физическо възпитание. С реализиране на проекта в ОУ „Васил Друмев" 

ще се открият нови 90 места за целодневна организация на учебния ден, условия за 

приобщаващо образование и многофункционална спортна зала. 
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10. Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа

гимназия (III ПМГ „Аl;(ад.Методий Попов") в имот УПИ II-110 за 

„учебно заведение'', кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен 

адрес: бул. ,,Сливница" №113, rp. Варна 

Индикативна стойност до 5 203 000 лв., в т. ч. 5 000 000 лв. от централния бюджет 

и 203 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Един от сериозните проблеми в образованието в гр.Варна е пребиваването на 

две училища в една сграда. Това създава трудности при стопанисване на 

сградата и изграждането на индивидуалния облик на отделните училища, 

както и изпълнението на държавните образователни изисквания за физическа 

среда. III ПМГ "Акад. Методий Попов" и ОУ "П.Славейков" стопанисват една 

сграда, постороена през 1958 г. с разгъната застроена площ 6 136 кв. м. 
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През учебната 2019/2020 г. в нея се обучават общо 1 693 ученика при 

двусменен режим на обучение. За основното училище съществува проблем за 

целодневна организация на учебния ден. Едва за 12°/о от учениците са 

осигурени условия за целодневна заетост. В гимназията липсват помещения за 

специализирани кабинети и хранилища1 които да отговарят на профилираното 

обучение по природни науки. Тази обстановка налага разделяне на двойката 

училища и обособяването им в самостоятелни сгради. 

Модернизирането на сградния фонд на образователните институции е свързано 

и с подобряване на условията за провеждане на спорт и дейности на открито
1 

които позволяват децата и учениците да играят и да участват в спортни 

занимания в съвременна
1 

удобна и сигурна среда. Съществуващият 

физкултурен салон 

свръхнатоварен. 

е недостатъчен за изпълнението на тези цели и е 
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С изграждането на нова сграда за гимназията се осигурява нов физкултурен 

салон с условия за подобряване на физическата активност на учениците 

спрямо възрастовата им специфика и за качествено провеждане на 

спортните дейности. 

Проектът предвижда изграждане на нова сграда за III-тa 

природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов". Предвиждат се 26 

класни стаи, 3 броя кабинети (физика, химия и биология), 1 физкултурен 

салон, 9 компютърни кабинета, кабинет на директора, учителска стая, 

архив, канцеларии за главен счетоводител и каса, лекарски кабинет, стая за 

охрана, тоалетни и съблекални. 
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След реализиране на проекта съществуващата III ПМГ „Акад. Методий Попов" 

ще се премести в· нова сграда, която ще отговаря на държавните 

образователни изисквания за физическа среда. Класните стаи се запазват като 

брой 26 за 676 ученици, но паралелно ще бъдат осигурени предпоставки за 

развитие на училището в профилирано обучение по природни науки, чрез 

създаване на специализирани кабинети по физика, химия и биология, със 

спомагателни помещения с цел постигане на по-високо качество на 

образователния процес по природоматематически профили, които са 

приоритетни за пазара на труда. С тази инвестиция окончателно ще се 

разреши проблемът с разделянето на двойките училища в район „Одесос" и ще 

се създадат условия за провеждане на държавната образователна политика в 

основното и средното образование. 
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11. Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до IV-ти клас с

2 подготвителни групи в имот с идиентификатор 10135.2564.1132 с 

административен адрес: ул. "28-ма" №28, гр. Варна 

Индикативна стойност до 5 000 000 лв., от централния бюджет. 

Районът, в който ще се построи началното училище, се разраства с бързи 

темпове. Най-близко е основното училище в кв. Виница, чиято сграда не може 

да поеме децата по местоживеене от района на местностите 11Св. Никола", ж. к. 

"Бриз", 11Траката", 11 Евксиноград", к. к. ,,Св. Св. Константин и

Елена", 11 Манастирски рид", 11 Ваялар", ,,Сатира", ,,Акчелар" и др. Всичко това 

поставя на дневен ред откриването на ново училище в поземления имот, в 

който е разположена сградата на закритото през 2015 г. Оздравително 

училище. 
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Обект на инвестиционния проект е изграждане на ново Начално училище за 

ученици от !-ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи. Предвижда се сградата 

да е на четири етажа, всеки от които съдържа минимум 4 броя класни стаи, с 

капацитет 24 места всяка. За учебните зали е предвидено съвременно 

оборудване и е осигурена възможност за използване на дигитални средства за 

преподаване. 

С реализирането на проекта се постига съвременна, комфортна, функционално 

и технологично обвързана с планирания учебен процес база - сгради и околно 

пространство, за обучението на учениците, отговаряща на съвременните 

педагогически, технически и енергийни изисквания, спазвайки нормативната 

уредба за този вид строежи. 
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С изграждане на начално училище с подготвителни групи в гъсто населения 

район на гр. Варна ще се разреши проблемът със свръхнатоварената база на 

прилежащите училища, ще се създадат условия за едносменен образователен 

процес и целодневна организация на учебния ден. Едновременно с това ще се 

съкрати времето за ежедневно придвижване на най-малките ученици до 

училище. 
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12. Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди

езици „Иоан Екзарх" в пи 10135.3517.3 с административен адрес: бул. 

„Владислав Варненчик" №225, 15 м. р., гр. Варна 

Индикативна стойност до 10 000 000 лв., в т. ч. 5 000 000 лв. от централния 

бюджет и 5 000 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" се помещава в една сграда и в един двор с ОУ „Георги 

Раковски" с общо 1 853 ученици от 1-ви клас до 12-ти клас. 

Свръхнатоварената база сериозно затруднява образователния процес и води 

до невъзможност за изпълнение на нормативните изисквания за провеждане на 

учебния процес в различните образователни степени. Изискванията за видове 

помещения, тяхната големина, специфика на залите и оборудването в 

кабинетите и други са различни за учениците от 1 до 7 клас и от 8 до 12 клас. 
134 



ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

За разрешаване на проблема с разделяне на двойките училища Община Варна 

предприема действия по преместване на гимназията в друг поземлен имот, 

също отреден за училище. Имотът се намира на границата между два големи 

административни района, а именно район "Младост" и район „Одесос", в 

близост преминават два булеварда със спирки на градския транспорт, което 

прави комуникационната връзка много добра. До имота има изграден парк с 

много хубава, широколистна дървесна растителност, и обособен кът за отдих 

. и почивка, което позволява да се намали шумът от двата булеварда и да се 

отдели един спокоен кът за отдих. На границата на имота има отделен парцел 

за трафопост, което ще допринесе за по - бързото реализиране на външните 

ел. връзки. В близост има прокарана и газ, което също ще улесни 

захранването на имота и сградата, по отношение на отоплението. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Проектът за ново училище предвижда изграждане на нова модерна, 

съвременна сграда с предназначение за училище за изучаване на чужди 

езици. Тя ще е на 4 учебни етажа, като администрацията и ръководството 

може да е в отделно крило. В училищната сграда се предвижда да има най -

малко 35 класни стаи, за около 1 000 ученици, 7 броя специализирани 

кабинети за биология, химия, физика, рисуване, музика, опазване на околната 

следа, домашен бит и техника, технологии и предприемачество и др. науки, 4 

броя кабинета за компютърни науки с интернет мрежи, зона за отдих 

(рекреация), хранилища за технически средства и материали, лаборатории, 

места за самостоятелна работа с ученици, библиотека, читалня, 

книгохранилище, малък и голям физкултурен салон с необходимите към тях 

спомагателни помещения, помещение за учители, санитарни възли и актова 

зала. В двора на училището се предвиждат спортни площадки и площадки за 

отдих. 



* 

ОБЩИнд·.вдРНА 
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна" 

Целта на инвестиционното намерение е проектиране и изграждане на една 

нова и модерна сграда за образование - профилирана гимназия за изучаване 

на чужди езици. С реализирането на проекта ползите ще са двустранни, както 

за гимназията, така и за ОУ „Г. Раковски", тъй като в момента двете 

образователни институции управляват и стопанисват един имот. Чрез 

разделяне на двойката училища ще се изпълни задачата за поетапно 

преминаване на основното училище на едносменен режим на обучение и ще се 

осигури съвременна и атрактивна база за учениците от гимназиален етап на 

обучение. Разделянето на училищата ще доведе до изграждане на 

индивидуалния облик и развитие на основното училище и гимназията. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри 

За осигуряване на съфинансирането за реализацията на 

проект „Изграждане, пристрояване
1 надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на 

територията на Община Варна" Община Варна има 

намерение да използва общински дълг в размер 

ДО 10 000 000 ЛВ.
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ОБЩИНА ВАРНА ·-;f,:

Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 
развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

Максимален размер на кредита - до 10 000 000 лв., разпределен както 

следва: 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 

Валута - лева 

Размер на кредита - до 5 000 000 лева 

Срок на кредита -180 месеца 

Срок на усвояване - до 36 месеца 

Срок за погасяване - 144 месеца 

Погасителен план: 

- Гратисен период по главницата - 36 месеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства 

Максимален лихвен процент - 0 °/о 

Такса управление - без такса 

Такса за предсрочно погасяване - без такса 

Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата 

на банката 

Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 

Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси (ЗПФ) 

и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗПФ. 



о-БЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 

Валута - лева 

Размер на кредита - до 5 000 000 лева 

Срок на кредита - 180 месеца 

Срок на усвояване - до 36 месеца 

Срок за погасяване - 144 месеца 

Погасителен план: 

- Гратисен период по главницата - 36 J\-1есеца

- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски

- Лихвен период - тримесечен
14-1 



ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни

средства 

Максимален лихвен процент - средно-претеглен депозитен индекс (СДИ) 

на Банка ДСК АД + надбавка от 1,9 °/о годишно 

Такса управление - за първата година от срока на кредита - 0,2 °/о върху 

размера на Кредит Б, за следващите години до изтичане на срока на 

усвояване - 0,1 °/о върху размера на Кредит Б, за срока на погасяване без 

такса 

Такса за предсрочно погасяване - съгласно тарифата на Банката в случай 

на рефинансиране от друга банка 

Лихва при просрочие и при предсрочна изискуемост - съгласно тарифата 

на банката 



ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри 

Обезпечение - учредяване на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 

Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви от 11а" до „ж" от Закон за публичните финанси 

(ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква 11 б"

от ЗПФ. 



ОБЩИНА ВАРНА 
-,:* 

-------� Финансиране със заем "Регионален фонд за градско 
развитие" АД и „Банка ДСК" АД - индикативни параметри 

Обезпечение - учредяване 'на особен залог по реда на Закона за 

особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на 

Община Варна, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 

45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закон за публичните финанси 

(ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "б" 

от ЗПФ. 



-

ОБЩИНА ВАРНА 
�· Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри 

Алтернатвен подход: При отказ от страна "Регионален фонд за 

градско развитие" АД и „Банка ДСК" АД да финансират проект 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 

детски ясли, детски градини и училища на територията на 

Община Варна" Община Варна ще се обърне за финансиране 

към друга финансова или кредитна институция при следните 

параметри: 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Финансиране със заем от финансова или кредитна 

институция - индикативни параметри 

Максимален размер на дълга: до 10 000 000 лв. 
Валута: лева 

Срок на заема: 12 години ( 4 . години гратисен период за главницата и 8 
години погасяване). 
Максимален годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент формиран· от: 
ОЛП + надбавка до 2,6°/о годишно. 
Такси: такса управление/комисионна - еднократно до 0,5 °/о върху размера на 
заема. 
Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени 
приходи на Община Варна. 

Погасяване: по погасителен план на 3-месечни равни вноски в срока на 
погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни
средства 
Срокове и начини за усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на проекта, 
срокът за усвояване е до 4 г. от сключване на договора за заем/до 
приключване на проекта. 

14-6 



�7 + 

�----"' -w_,.-',.._-
. * -

ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

• През годините Община Варна поддържа стабилно и устойчиво финансово състояние,

характеризиращо се с нарастващи темпове на бюджетите и собствените приходи, което дава

увереност за възможностите на общината да поема и обслужва общински дълг.

• Община Варна провежда гъвкава кредитна политика целяща минимизиране на разходите за

обслужване на дълга чрез използване на различни иновативни форми и дългови

инструменти.

• Разходите за обслужване на дълга не надвишават през годините 10°/о, при допустими 15 °/о,

като за 2020 г. няма да надвиши 7 °/о, което е показател за финансова стабилност и

устойчивост.

• Поемането на общински дълг е форма на допълнително привлечено финансиране, което

дава възможност за нови инвестиции в градската среда, повишава показателя за

инвестиционна активност на Община Варна и води до успешното развитие на град Варна и

утвърждаването му като проспериращ европейски град.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

Отчет % на разх. за 
Бюджет обслуж. на дългакъм 31.12. (чл.32 от ЗПФ) 

210 927 000 209 707 629 8.34% 

222 070 000 220 272 3241 9.96% 

258 700 000 237 683 9371 9.43% 

2016 243 700 000 237139 285 9.67% 

2017 270 700 000 270 530 340 9.04% 
2018 393 700 000 322 592 766 8.34% 
2019 406 700 000 368 929 393 7.96% 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

• За последните 7 г. бюджетът на Община Варна нараства в почти двоен

размер, собствените приходи бележат устойчива тенденция на нарастване

с близо два пъти, при запазване на данъчната тежест за гражданите, в

т. ч. нарастване бележат данъчните и неданъчните приходи.

• През годините Община Варна няма просрочени задължения, което е

един от основните показатели за устойчивост на финансите.

• Община Варна изпълнява всички финансови показатели по Закона за

публичните финанси /чл. 94/, гарантиращи финансова стабилност и

устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на

дейностите и извършване на разходите и е сред общините с най-добри

параметри по тези показатели в страната.
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

ПРИХОДИ 

I. ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И
НЕПАНЪЧНИ ПРИХОПИ

В т.ч. ИМУIIIЕСТВЕНИ И дР.дАНЪUИ 

НFПАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

II.OБ"'A ИЗРАВНИТ.СУБСИПИЯ

III. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ЗА
ПЪРЖ.ДЕЙНОСТИ

ВСИЧКО ПРИХОДИ П+II+III): 

Темп на нарастване спрямо 
nDедходната година 

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

НА ОБЩИНА ВАРНА 2013 г. - 2019 г. 

в т. ч. по години 
1 

2013 2014 2015 2016 2017 

116 733 169 121 720 891 123 353 207 140 759 956 143 068 364 
1 
1 

61 961 000 70 045 641 65 862 260 81 379 820 82 348 196 

54 772 169 51 675 250 57 490 947 59 380 136 60 720 168 

2 131 100 2 307 700 2 329 000 2 334 700 2 337 400 

1 873 996 735 044 650 608 812 779 

! 

118. 864 2691: 124 902 587 126 417 251 143 745 264 146 218 543 
[· 
1 

6.71 5.1 1.2 13.7 1.7 
. 

2018 2019 

143 868 211 152 198 576 

83 265 292 88 427 246 

60 609 919 63 771 330 

2 350 100 о 

907 996 864 894 

147 126 307 153 063 470 

0.6 4 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

През 2020 

28.05.2020 

г. бе извършен преглед на рейтинга на общината и на 

г. агенцията за кредитен рейтинг отново потвърди 

присъдения рейтинг: 

• Дългосрочен кредитен рейтинг - /ВВВ/ с перспектива: стабилна;

• Краткосрочен кредитен рейтинг /А-3/;

• Присъденият кредитен рейтинг се основава на следните параметри,

посочени в доклада на рейтинговата агенция;

• Населението на Община Варна търпи незначителен спад на годишна

база, за разлика от страната, за която тенденцията е в намаление на

населението е с значително по-високи темпове;
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

• Община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в

трудоспособна възраст спрямо средния за страната;

• Гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната

за страната и е почти без промяна спрямо предходната година;

• Собствените приходи на общината бележат ръст от 5,8°/о на годишна база;

• Община Варна няма просрочени задължения;

• Финансовата прогноза за периода 2020 г. - 2022 г. на рейтинговата агенция

показва, че община Варна ще реализира положителен оперативен резултат

през целия прогнозен период /2020 г. - 2022 r./;

• Кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с много

добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.



ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговото финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

Членовете на рейтинговия комитет разгледаха доклада за кредитен рейтинг 

на община Варна и обсъдиха факторите, определящи кредитния рейтинг. 

Отбелязано бе положителното финансово развитие на общината, мащабната 

капиталова програма, подчертана бе липсата на просрочени задължения, 

сравнително високата събираемост на основните данъчни пера, както и 

благоприятното позоциониране на общината в сравнителен план. 

Доколкото рейтингът на община Варна е 

ограничен от рейтинга на България, 

благоприятно влияние върху него би 

могло да окаже евентуално повишение 

на държавния рейтинг. 



ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

Във връзка с кризисната ситуация поради COVID-19 през м. ноември 

2020 г. отново бе извършен преглед на рейтинга на общината. Членовете 

на рейтинговия комитет разгледаха финансовото състояние на община 

Варна. Отбелязано е, че общинското ръководство успява да поддържа 

адекватно функциониране на общинската администрация в критичните 

обстоятелства и да запази много добро финансово състояние. Агенцията за 

кредитен рейтинг отново потвърди присъдения на 28.05.2020 г. рейтинг на 

Община Варна - /ВВВ/ с перспектива: стабилна. 

Стабилната перспектива към рейтингите на Община Варна изразява 

мнението на кредитната агенция, че въпреки неблагоприятната 

макроикономическа обстановка общината ще запази устойчиво финансово 

състояние. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

• Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и
дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а
дали погашенията по него са правилно планирани и бюджетно
разчетени, така че да не са в противоречие с фискалното правило
по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, а именно:

Годишните разходи за обслужване на поетия дълг от Община Варна 
не надвишават и няма да надвишават през годините с усвояването на 
общинския дълг за тези проекти стойността на ограничението на чл. 
32, ал. 1 от ЗПФ (Годишният размер на плащанията по общинския 
дълг за всяка община във всяка отделна година не може да 
надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, 
изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на 
бюджета на общината). 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

• Влияние на дълговато финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД и на

разходите по обслужването на дълга върху бюджета:
Съгласно чл. 32, ал. 5 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) в 

ограничението от 15 °/о не се включва дългът на общините по временни 

безлихвени заеми. и по предоставени им заеми от други лица от сектор 

"Държавно управление", в които попада фонд ФЛАГ. 
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··)@lii:16�· • � ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

• Влияние на дълговато финансиране от РФГР АД и Банка ДСК АД

и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета:

Съгласно чл. 84, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Репблика 

България за 2021 г; общините могат да поемат дълг извън ограниченията 

по чл. 32, ал. 1 от (ЗПФ) чрез заеми, предоставени им от финансови 

посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд 

мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, като годишният 

размер на плащанията на общината за всяка година не може да 

надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и 

общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на 

базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на 

общината. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние 

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

Прогнозни 
Прогнозни разходи за % на разх. за 

година приходи за обслужване на обслуж. на 
обслужване на всички заеми 

дълга без заемите от дълг 

Фонд ФЛАГ ЕАД 
2021 г: 149 063 259 17 778 637 11,93 
2022 г.:: 160 947 733 20 785 700 12,91 
. .  

2023 г. 168 833 909 20 650 804 12,23 
2024 г. 180 205 609 17 923 932 9,95 
2025 г. 179 415 70( 17 722 895 9,88 
2026 г. 182 435 033 16 855 46: 9,2, 
2027 г.: .- 185 666 667 16 676 73Е 8,9: 
2028 г. 190 000 00( 12 657 099 6,66 

. 2029 г. 195 700 001 9 041 76( ..4,6 . 
2030 ГJ 201 571 001 4 886 43Е 2,4: 
2031 г.:. 207 618 131 4 659 209 2,2, 
2032 г.: 213 846 67• 4 577 836 2,1, 
2033 Г.·. 220 262 07• 4 473 791 2,03 

2034 г ... 226 869 936 4 103 265 1,81 

2035 г. 231 407 335 3 374 729 1,46 
2036 г. 236 035 48: 1512 81€ 0,6' 



ОБЩИНА ВАРНА 
Дългово финансиране - финансови параметри - влияние

на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

При отказ от страна „Фонд ФЛАГ' ЕАД, "Регионален фонд за градско 

развитие" АД и „Банка ДСК" АД да финансират проектите за 

благоустрояване на междублоковте пространства, 

уличната мрежа и . изграждане и ремонт на 

образователната инфраструктура, Община Варна 

ремонт на 

обекти от 

ще използва 

дългове финансиране от други финансови или кредитни институции, 

като влиянието на дълговато финансиране е показано в таблицата 

по-долу, откъдето е видно, че при финансиране от други финансови 

или кредитни институции, разходите за обслужване на дълга не 

надвишават 15 °/о: 
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година 

2021 г. 

'022 г. 

2023 г. 

2024 г. 

2025 г. 

2026 г. 

2027 г. 

2028 г. 

2029 г. 

2030 г. 

)031 г. 

2032 г. 

2033 г. 

2034 г. 

Дългово финансиране - финансови параметри -

влияние на дълговато финансиране и на разходите по 
обслужването на дълга върху бюджета 

Прогнозни 
Прогнозни 
разходи за 

приходи за 
обслужване на 

обслужване 
заеми (съгл. чл. 

на дълга 
32 от3ПФ) 

149 063 259 17 606 779 

160 947 733 20 765 320 

168 833 909 20 746 861 

180 205 609 16 088 557 

179 415 70( 21 913 932 

182 435 033 23 409 244 

185 666 667 23 019 01, 

190 000 00( 18 791188 

195 700 00( 15 032 456 

201 57100( 10 845 00( 

207 618 13( 10 585 000 

213 846 67' 10 325 000 

220 262 07, 2 565 000 

226 869 936 о 

% на разх. за 
обслуж. на 
дълга (съгл. 

чл. 32 от 
3ПФJ 

11,81 

12,9( 

12,29 

8,93 

12,2: 

12,83 

12,4( 

9,8' 

7,6! 

5,38 

5,1( 

4,83 

1,16 

0,0( 

�;:::\/< 

;Ьт таблиците се вижда, че и при двата 

варианта на финансиране, разходите за 

обслужване на дълга няма да надвишат 

ограничението от 15 °/о на чл. 32 от ЗПФ и 

ограничението от 18°/о чл. 84 от ЗДБРД за 

2021 г. 
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ПРОТОКОЛ 

ОТНОСНО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА 

ВАРНА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ 

Днес, 2б.01.2021 г. от 14.00 ч. се проведе публично обсъждане на проекти, за които 

Община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг. Присъстват г-н Христо 

Иванов-заместник-кмет на Община Варна, г-жа Стефка Господинова - директор 

дирекция „Финанси и бюджет", инж.Петър Гърбузов директор дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване", инж. Тихомир Тимов - началник 

отдел „Общинска инфраструктура", директори на дирекции и представители на 

общинската администрация - онлайн. 

Публичното обсъждане се откри от г-н Христо Иванов - заместник кмет на Община 

Варна - водещ на обсъждането. 

Христо Иванов: Здравейте на всички. Започваме публичното обсъждане на 

проектите, за които община Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг. 

Същото се провежда на основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг, 

и чл. 44, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет - Варна за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна. 

Предвид спазването на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на 

мероприятия на закрито, публичното обсъждане на проектите, за които Община 

Варна има намерение да поеме дългосрочен дълг се провежда онлайн чрез 

платформа Cisco WebEx Meetlng /сиско уеб екс миитинг/. 

Публичното обсъждане ще се проведе по следния ред: 

- презентация - представяне на проектите

- въпроси и мнения чрез онлайн платформата

- по време на обсъждането ще продължават да бъдат активни посочените в поканата

имейли (njotovska@varna.bg и pavdimova@varna.bg), на които ще могат да бъдат

изпращани коментари и въпроси във връзка с проектите, за които Община Варна има

намерение да поеме дългосрочен дълг.

Мненията, предложенията, становищата и въпросите отправени по време на

обсъждането ще бъдат отразени в протокол.

Протоколчици ще бъдат:

Павлина Димова - гл. инспектор „Общински ООД" 

Анна Каменова - гл .инспектор „Контрол бюджетни приходи" 

Желание за участие и включване от виртуалната стая са заявили 8 заинтересовани 

лица. Към настоящият момент на посочените имейли и чрез деловодството няма 

постъпили въпроси и коментари във връзка с проектите, за които Община Варна има 

намерение да поеме дългосрочен дълг. 

Аз ще представя проектите, които са включени в предложението за дългосрочен 

дълг и ще ги зачета поименно. 

Община Варна предлага за обсъждане с местната общност следните проекти: 

I. Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция,

рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 

площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа 

инфраструктура на територията на Община Варна и основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства на територията на Община 

Варна". 



11. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл.
Варненчик", 11-ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул.
„Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на
пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778,
779, 767, 76б, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. ,,Петьр
Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на
ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на
междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", ,,11-ри
микрорайон" - източна част, гр. Варна".

III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на
територията на Община Варна".

IV. Проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища на територията на Община Варна".

Благоустрояване на междублокови пространства и основен 
ремонт/реконструкция на прилежащата улична мрежа 

I. ,,Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция,
рехабилитация на между6локови пространства, детски и спортни
площадки/комплекси, и елеr.,енти на прилежащата им техническа ( 
инфраструктура на територията на Община Варна и основен
ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за
благоустрояване междублокови пространства на територията на Община
Варна".

Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване и 

екологичната среда, посредством реализиране на обекти по благоустрояване в 

градската среда. Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства, 

както и експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, 

създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на 

Община Варна. 

През последните години Община Варна работи успешно по реализацията на редица 

проекти по благоустрояване финансирани, както от Европейските фондове, така и от 

бюджета на Общината. 

Приоритет за развитието на общината е подобряването на качеството на средата и 

превръщането на Варна в модерен град с удобни квартали. Затова общината ще 

продължава активно да работи за всеобхватно и систематично обновяване на 

кварталната инфраструктура - ремонт и изграждане на тротоари, улична и алейна 

мрежа, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват екологичната и 

естетична среда, решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и 

спортните площадки и др. 

С проектите за благоустрояване ще се навлезе в малките улици, в междублоковите 

пространства, така че всеки един варненец да усети промяната пред своя блок, пред 

своя вход, пред своя дом. 

Благоустрояването ще обхваща петте административни района на град Варна. 

Дейности за изпълнение: 

• Озеленяване на пространства с дървесна и храстова растителност;

• Изграждане на алейна мрежа и пешеходни тротоари, свързващи жилищните

блокове с благоустроените площи;

• Изграждане на енергоефективно алейно осветление;



• Градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци);

• Обособяване на кътове за отдих;

• Изграждане на спортни/детски/фитнес площадки и игрища;

• Изграждане на паркоместа на тревна фуга.

Ще бъдат разработени проекти, които ще включват необходимите елементи според 

спецификата и нуждите на всяко конкретно пространство. 

След реализацията на по-мащабните ремонти на основните пътни артерии община 

Варна започна обновяване на междублоковите пространства, изграждане на нови 

паркове и градинки, нови паркинги, нови детски и спортни площадки и кътове за 

отдих в кварталите. Изградени бяха редица обекти, обновиха се междублокови 

пространства, някои от които са: 

• Благоустрояване ж. к. ,,Вл. Варненчик", IV микрорайон, бл. 407;

• Благоустрояване ж. к. ,,Възраждане", бл. 18;

• Благоустрояване ж. к. ,,Възраждане", бл. 20;

• Благоустрояване ж. к. ,,Изгрев", бл. 37;

• Благоустрояване площад „Отец Паисий";

• Благоустрояване ул ... Тодор Икономов", бл. б;

• Благоустрояване м-ст „Св. Никола".

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ж. к ... вл. Варненчик", IV микрорайон, бл. 407 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ж. к. ,,Възраждане", бл. 20 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ж. к ... възраждане", бл. 18 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ж. к ... изгрев", бл. 37 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа Площад „Отец Паисий" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Тодор Икономов", бл. б 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Георги Сава Раковски" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа Междублоково пространство между бул. ..осми 

приморски полк", ул ... княз Николаевич" и ул ... Найден Геров" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа м-ст „свети Никола" 

Друго направление за развитието на кварталната инфраструктура е основен 

ремонт/реконструкция на уличната мрежа прилежаща към предвидените за 

благоустрояване междублокови пространства. 



Прилежащите, довеждащи улици (обслужващи и събирателни) в междублоковите 
пространства масово са с напълно амортизирани настилки и тротоари. Улиците са в 
тежко експлоатационно състояние, с многократно пренастилана и кърпена улична 
настилка, следи от вик аварии, пропадания и коловози, отворени дупки с извлечен 
материал за основен пласт. 

На много места тротоарите в кварталните улици са с разрушена тротоарна настилка 
и липса на предвидена достъпна среда, което затруднява придвижването на хора в 
неравностойно положение и на майки с детски колички. 

Състоянието на уличната мрежа влияе пряко и върху отделените вредни емисии и 
фини прахови частици в атмосферата. Компрометираната настилка представлява 
рисков фактор и предпоставка за пътно-транспортни произшествия и създава 
дискомфорт за участниците в движението, особено за майките с детски колички и 
хората в неравностойно положение. 

С реализацията на този проект ще се постигне подобряване на градската среда с 
придобиване на цялостен и завършен облик на междублокови пространства. 

Предвидените дейности са взаимосвързани и ще осигурят синергия и трайно 
подобряване на целевата територия, от гледна точка на достъпност, сигурност, 
екологични условия и качество на живот. Изпълнението му ще допринесе за ( придобиване на един приветлив и хармоничен облик на целия град. 

С проекта се предвиждат за основен ремонт/реконструкция близо 210 000 кв. м. 
улична мрежа и 90 000 кв. м. пешеходни тротоари в зоните на благоустроените 
междублокови пространства. 

Дейности за изпълнение: 

• Асфалтиране на улици и улични участъци чрез усилване на настилката с
полагане на минимум изравнителен пласт и пласт от плътен асфалтобетон -
постигане на вертикална планировка и добро отводняване и равност;

• Подмяна на бордюри - изравняване на бордюрни линии и задаване на точни
ширини на улиците. Задаване на височина на регулите при съобразяване с
действащите нормативи, достъпна среда и подходи към имоти;

• Ремонт на тротоарни настилки - постигане на напречен наклон и достъпна
среда, равност;

• Оформяне на клоцове и пространства около съществуващи дървета и храсти и
засаждане на нови;

• Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

• Улично осветление - изграждане на ново енергоефективно осветление и/или
подмяна на амортизирани елементи на съществуващото;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за
осигуряване на безопасно движение на превозни средства и пешеходци.

През годините Община Варна устойчиво работи за обновяване на уличната мрежа на 
територията на цялата община. Някои от изпълнените обекти са: 

• Основен ремонт на ул. ,,Блян", в участъка от бул. ,,Трети март" до бул.
,,Република";

• Основен ремонт на ул. ,,Хан Севар";



• Основен ремонт на ул. ,,Милосърдие";

• Основен ремонт на ул. ,,Роза";

• Основен ремонт на ул. ,,Карамфил";

• Паркинг на ул. ,,Люляк".

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Блян", в участъка от бул. ,,Трети март" до бул. 

,,Република" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Хан Севар" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Милосърдие" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Роза" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа ул. ,,Карамфил" 

Благоустрояване на междублокови пространства и основен ремонт/реконструкция на 

прилежащата улична мрежа 

Паркинг на ул. ,,Люляк" 

Във финансирането на проекта за благоустрояване и основен ремонт на улична 

мрежа ще се включат и следните видове дейности/услуги, необходими за 

осъществяването му: 

• Изготвяне на инвестиционен проект;

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на

инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;

• Извършване на СМР;

• Извършване на надзор по време на строителството, технически паспорт и

окончателен доклад;

• Извършване на авторски надзор по време на строителството;

• Извършване на геодезическо заснемане;

• Сертифициране на детски площадки по Наредба №1/12.01.2009 г. за

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

• Въвеждане на обекта в експлоатация.

Цели на проекта: 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното 

включване и екологичната среда, посредством реализиране на обекти по 

благоустрояване; 

Подобряване на екологичните характеристики на територията чрез 

възстановяване на зелени площи; 



Чрез основен ремонт/реконструкция на улици и участъци от уличната мрежа 
на територията на община Варна ще се постигне подобряване на инфраструктурата и 
удължаване на експлоатационния й срок; 

В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в габарита на 
уличното пространство; 

Създаване на нови функционални зони, осигуряващи възможности за отдих, 
спорт и оползотворяване на свободното време; 

Повишаване на потенциала за развитие на туризма, като водещ сектор в 
региона; 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на възможностите 
за социално включване; 

Повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното 
икономическо развитие на града и региона. 

Технико-икономическа обосновка: 

Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на 
Варна; 

Дейностите по проекта са насочени към реконструкция и естетизация на 
градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще 
допринесе за повишаване качеството на живот, подобряване на екологичната среда 

и развитието на целия регион; 

Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на 
целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на посетителите, 

гостите и туристите в региона; 

Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на 

инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическо развитие 

на града и региона и ще имат благоприятен социален ефект. 

С проекта ще се обновят около: 

210 000 кв. м. улична мрежа; 90 000 кв. м. пешеходни тротоари; 400 000 кв. м. 

незастроени площи. 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

Очаквани резултати от осъществяване дейностите по проекта са: 

1. Незастроени площи, създадени или рехабилитирани на територията на петте

административни района на град Варна - около 400 000 кв. м.

2. Брой население ползващо се от подобрената градска среда - 365 129 жители.

С изпълнение на предложения проект общината ще продължи да инвестира в 

благоустрояването и създаването на функционални зони за отдих, спорт и игра със 

свободен достъп за ползване от жителите и гостите на града, както в централната 

градска част, така и в кварталите. 

В процеса активно са включени районните администрации, за да се отговори най

пълноценно на нуждите и желанията на гражданите по места. 

Ще бъдат изговени проекти за цялостно обновяване на междублоковите 

пространства с използване на интегриран подход, адресиращ всички проблеми в 

( 

( 



дадено пространство, за да се гарантира, че живущите ще усетят осезаема промяна 

в средата около домовете си. 

С цялостното обновяване на междублоковите пространства, кварталите ще 

придобият нова визия, ще се създаде привлекателна градска среда, като 

предпоставка за повишаване качеството на живот в града. 

С реализирането на проекта, доскоро неугледните и кални междублокови 

пространства ще се превърнат в една добре уредена територия, отговаряща на 

потребностите на жителите на гр. Варна. 

Стойност на проекта: 

Индикативна стойност на проекта за „Благоустрояване, строителство, основен 

ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и 

спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа 

инфраструктура на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция 

на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови 

пространства на територията на Община Варна" - до 38 485 478 лв. 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС" 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо 

Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"- 1 100 000 лв. 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка 

комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Л. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов" -

1 800 000 лв. 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", 

бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"-3 500 000 лв. 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", 

бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"-1 000 000 лв. 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. 

"Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"-1 000 000 лв. 

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар 

Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"-1 500 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. 

"Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"- 4 100 000 лв. 

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. 

"Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"-4 900 000 лв. 

Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"-700 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ" 

Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между 

ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. ,,Васил Левски", ул. "Родина"-2 

835 478 лв. 

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. 

"Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"-3 750 000 лв. 



Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. 

"Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра" -3 900 000 лв. 

Благоустрояване в ж. к."Трощево" - междублоково пространство заключено между 

ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и 

ул. "Добрин Василев"-2 000 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "АСПАРУХОВО" 

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. 

"Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.-1 950 000 

лв. 

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. 

"Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана 

на 27-ми м. р.-750 000 лв. 

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и 

спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р. -

1 000 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК" 

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света 

Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"-1 600 000 лв. 

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги 

Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"-1 100 000 лв. 

Финансиране със заем от финансова или кредитна институция -
индикативни параметри 

За реализация на проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, 

реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни 

площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на 

територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на 

територията на Община Варна" Община Варна има намерение да използва общински 

дълг в размер до 38 485 478 лв. 

Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в ж. к. ,,Вл. 

Варненчик" 1!-ри м. р. 

II. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл.
Варненчик", II-pи микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул.
„Асен Разцветников", гр. Варна" II етап: Благоустрояване на
пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778,
779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул . .,Асен Разцветников", ул. ,.Петър
Дертлиев" и ул. ,.Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на
ул. .,Петър Дертлиев" и ул. ,.Асен Разцветников" и благоустрояване на
между6локово пространство в район „Владислав Варненчик", II-pи
микрорайон - източна част, гр. Варна".

Предназначение: 

Повишаване качеството на живот,социалното включване и екологичната 

среда, посредством реализиране на обекти по благоустрояване в градската среда. 

Подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства, както и 



експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване 

на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община 

Варна. 

Във финансирането на проекта за благоустрояване и основен ремонт на улична 

мрежа в ж. к. ,,Вл. Варненчик" П-ри м. р. ще се включат следните видове 

дейности/услуги, необходими за осъществяването му: 

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на 

инвестиционния проект с основните изисквания към строежите; 

• Извършване на СМР;

• Извършване на надзор по време на строителството, технически паспорт и

окончателен доклад;

• Извършване на авторски надзор по време на строителството;

• Извършване на rеодезическо заснемане;

• Сертифициране на детски площадки по Наредба №1/12.01.2009 r. за

условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

• Въвеждане на обекта в експлоатация.

Благоустрояване на пространства и основен ремонт на улична мрежа в ж. к. ,,Вл. 

Варненчик" П-ри м. р. 

С Постановление на министерски съвет №360 от 10.12.2020 r. е осигурено частично 

финансиране в размер на 8 000 000 лв. на основен ремонт на ул. ,,Петър Дертлиев" и 

ул. ,,Асен Раэцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в район 

,, Владислав Варненчик", П-ри микрорайон - източна част, rp. Варна. 

Община Варна има изготвен инвестиционен проект за „Благоустрояване на 

междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", П-ри микрорайон, 

включително ул . "Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна" - II етап: 

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 

775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. 

„ Петър Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев" на обща стойност 9 719 142 лв. в 

това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. финансирани от 

бюджета на Община Варна. 

Община Варна възнамерява да поеме финансов дълг в размер до 1 514 522 лв. за 

реализацията на проекта. 

Проекта обхваща следните видове дейности за изпълнение: 

• Благоустрояване на междублоковите пространства нови паркоместа,

паркова мебел и градско обзавеждане, озеленяване, спортни и фитнес площадски,

обособяване на зони за отдих и рекреация;

• Основен ремонт на ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников";

• Рехабилитация и ново изграждане на вътрешнокварталната улична/алейна

мрежа;

• Основен ремонт и ново изграждане на детски и спортни площадки, зони за

отдих и фитнеси на открито;

• Изграждане на улично и парково озеленяване;



• Изграждане на енергоспестяващо улично осветление;

• Осигуряване на достъпна среда.

Цели на проекта: 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното 
включване и екологичната среда в обхвата на проекта; 

Подобряване на екологичните характеристики на територията чрез възстановяване и 
облагородяване на зелените площи; 

Чрез основен ремонт/реконструкция на улици и участъци от уличната мрежа ще се 
постигне подобряване на инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й 
срок; 

В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в 
габарита на уличното пространство; 

Сьздаване на нови функционални зони, осигуряващи възможности за отдих, спорт и 
оползотворяване на свободното време; 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на възможностите за 
социално включване. 

Технико-икономическа обосновка: 

Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на Варна; 

Дейностите по проекта са насочени към реконструкция и естетизация на градските 
пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за 
повишаване качеството на живот, подобряване на екологичната среда и развитието 
на района; 

Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на населението 
обитаващо района. 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

Модернизиране и подобряване на градската среда; 

Екологичен ефект чрез редуциране на праховите частици и отделените вредни 

газове в атмосферата; 

Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на 

улиците ще доведе до съществено намаление и икономии от разходите по 

поддръжката на тези улици през следващите години; 

Придобиване на добър естетически вид на незастроените площи в обхвата на 

проекта. 

Стойност на проекта: 

Индикативна стойност на проекта за „Благоустрояване на междублокови 

пространства в район „Вл. Варненчик", П-ри микрорайон, включително ул. "Петър 

Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", rp. Варна" - II етап: Благоустрояване на 

пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 

767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. ,,Петър Дертлиев" и 

ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на ул. ,,Петър Дертлиев" 

и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в район 

„Владислав Варненчик", П-ри микрорайон - източна част, rp. Варна" - до 9 719 142 

( 



лв. в това число средства за проектиране в размер на 204 620 лв. осигурени от 

бюджета на Община Варна и 8 000 000 лв. за частично финансиране осигурени от 

държавен бюджет. 

За осигуряване на съфинансирането за реализация на проект „Благоустрояване на 

междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", 11-ри микрорайон, 

включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников", гр. Варна" - 11 етап: 

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 

775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. ,,Асен Разцветников", ул. 

„Петър Дертлиев" и ул. ,,Проф. д-р Емил Станчев", в това число основен ремонт на 

ул. ,,Петър Дертлиев" и ул. ,,Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково 

пространство в район „Владислав Варненчик", 11-ри микрорайон - източна част, гр. 

Варна" Община Варна има намерение да използва общински дълг в размер до 1 514 

522 лв. 

Общо за реализирането на двата проекта общината ще използва дълг в размер до 40 

000 000 лв. 

Максимален размер на дълга: до 40 000 000 лв. 

Валута: лева 

Срок на заема: до 12 години (до 4 години гратисен период за главницата и до 8 

години погасяване). 

Максимален годишен лихвен процент: фиксиран лихвен процент/плаващ лихвен 

процент формиран от: лихвен индекс/ОЛП + надбавка до 2,6% годишно. 

Такси: такса управление/комисионна - до 0,5% върху размера на заема и други 

такси (ангажимент). 

Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на 

Община Варна. 

Погасяване: по погасителен план на равни/нарастващи вноски в срока на 

погасяване (месечни/3-месечн и/6-месечни). 

Срокове и начини за усвояване на заема: 

Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на проекта, срокът 

за усвояване е до 4 г. от сключване на договора за заем/до приключване на проекта. 

Очаквани срокове за реализация: 

Реализацията на дейностите по проекта следва да се осъществи в период до 4 

години. 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа 

III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на

територията на Община Варна".

Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската 

среда,подобряване на експлоатационните характеристики на улици/участъци от 

улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите 

и гостите на Община Варна. 

При условията на непрекъснато увеличаваща се моторизация и разрастване на 

населението на град Варна, значението на уличната мрежа става все паважно за 

поддържане на нормални условия на живот в градска среда. 



Уличната мрежа е планирана като такава със съответните технически и 

експлоатационни параметри - ширини, конструкция на настилката, достъпна среда и 

др., по действащите към момента на проектиране нормативни изисквания и данни за 

транспортна интензивност, които към днешна дата не са актуални. 

Според функционалните й характеристики, габарити и технически параметри, 

уличната мрежа бива първостепенна (главна) и второстепенна (довеждаща). 

Главните улици са основни носители на всички видове транспортни потоци - от 

лични и служебни моторни превозни средства, масов градски транспорт, транзитно 

движение, велосипедно и пешеходно движение и други до различни кореспонденции 

- градски, междуградски и международни. Дължината на първостепенната улична

мрежа е почти 130 км.

Чрез второстепенната улична мрежа се осигурява транспортно обслужване на 

територията на жилищни комплекси, индустриални и вилни зони, селищни 

образувания, квартали и други по обслужващи и събирателни улици. 

Община Варна продължава политиката на обновяване и основен ремонт на основни 

булеварди и улици от първостепенно значение, както и на реконструкцията на 

второстепенната улична мрежа. 

Към настоящият момент Община Варна има изготвени инвестиционни проекти за 

следните обекти: 

„Основен ремонт на ул. ,,Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в 
участъка от ул. ,,Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна", в т. ч. 
проектиране - 1 638 276 лв. 

„Основен ремонт на ул. ,,Цар Борис 111" от бул. ,,Осми приморски 
полк" до пресичане с „Фатрико дере", rp. Варна" в т. ч. проектиране - 3 843 
260 лв. 

„Реконструкция на ул. ,,Прилеп" в участъка от бул. ,,Ян Палах" до вход 
м-ст „Пчелина", в т. ч. реконструкция на съоръжения, rp. Варна" - I-ви етап 
- 1 642 089 лв.

( 

„Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. ,,Подвие" в участъка 
от бул. ,.Хр. Смирненски" до бул. ,,В. Левски", rp. Варна" в т. ч. проектиране 
- 2 035 979 ЛВ, ( 

,.Основен ремонт на ул. ,.Колю Фичето" в участъка от о. т. 4084 през о. 
т. 43594367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на 3П3, rp. 
Варна" в т. ч. проектиране - 3 884 227 лв. 

„Основен ремонт на ул. ,,Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в 
участъка от ул. ,,Цар Борис 111" до Гробищен парк, rp. Варна" 

Проектът включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно - дължина на ремонтирания участък

около 600 м;

• Реконструираният участък попада в трасето на общински път VAR 1083, водещ

до една от забележителностите за гр. Варна - Аладжа манастир, и ще се свърже с

вече ремонтирания участък от бул. ,,Цар Борис III";

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;



• Реконструкция на съществуващите вик проводи и изграждане на нова

техническа инфраструктура;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение.

Съществуващо положение на ул. ,,Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница. 

„Основен ремонт на ул. ,.Цар Борис III" от бул. ,.Осми приморски полк" до 

пресичане с „Фатрико дере", гр. Варна" 

С изпълнението на проекта ще завърши последният етап от ремонта на ул. ,,Цар 

Борис III" от разклона при бул. ,,Осми приморски полк" до обръщача на градски 

транспорт. Проектът включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно - дължина на ремонтирания участък

около 1500 м;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

• Продължаване на вече изграденото велотрасе;

• Реконструкция на съществуващите вик проводи и изграждане на нова

техническа инфраструктура;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение.

Съществуващо положение на ул. ,,Цар Борис III". 

„Реконструкция на ул . .,Прилеп" в участъка от бул. ,,Ян Папах" до вход м-ст 

„Пчелина", в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - I-ви етап 

Проекта включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно в това число разширяване на габарита на

улицата до достигане на уличната регулация ;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

• Осигуряване на велотрасе;

• Реконструкция на съществуващата вик инфраструктура и изграждане на нова

битова и дъждовна канализации;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение.

„Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. ,,Подвие" в участъка от 

бул. ,,Хр. Смирненски" до бул. ,.В. Левски", гр. Варна" 

Проектът представлява ремонт на една от основните комуникации в кв. Левски, 

свързваща бул. ,,Васил Левски" с бул. ,,Христо Смирненски". Проектът включва 

следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно - участък около 780 м;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;



• Изграждане на велоалея;

• Реконструкция на съществуващите вик проводи с решаване на отводняването
към съществуващото дере и изграждане на нова техническа инфраструктура;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за
осигуряване на безопасно движение.

,,Основен ремонт на уп. ,,Копю Фичето" в участъка от о. т. 4084 през о. 

т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на 3П3, гр. 

Варна". 

Проекта включва следните видове дейности: 

• Основен ремонт на уличното платно чрез разширяване на габарита му
съобразно действащите регулационни планове - участък около 1 400 м;

• Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда и подходи
към промишлени и търговски предприятия;

• Реконструкция на съществуващите вик проводи и изграждане на нова ( 
подземна инфраструктура;

• Изграждане на енергоефективно улично осветление;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за
осигуряване на безопасно движение.

Други обекти/улици, които обхваща проекта ще бъдат разположени на територията 
на административните райони на града. За тях към момента няма изготвени 
инвестиционни проекти. 

Разпределението им по райони е показано в следващите индикативни таблици. 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС" 

ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин"-230 000 лв. 

ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф"-670 000 
лв. 

ул. "Поп Богомил"-135 000 лв. 

ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефана" до площад "Екзарх Йосиф"-500 000 лв. 

ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски"-450 000 
лв. 

ул. "Граф Игнатиев"-б50 000 лв. 

ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев"-475 000 лв. 

ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев"-670 000 лв. 

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"-130 000 лв. 

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"-130 000 лв. 

(_ 



ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"·150 000 лв. 

ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"-208 380 лв. 

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"·100 000 лв. 

ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"-110 000 лв. 

ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"·275 000 лв. 

ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"·б40 000 

лв. 

ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисии"·б20 000 лв. 

ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисии"·700 000 лв. 

ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница"·420 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ" 

ул. "Васил Друмев"·! 672 000 лв. 

ул. "Тодор Икономов"·З50 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ" 

ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р.·920 000 лв. 

ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков"·210 000 

лв. 

ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.·370 000 лв. 

ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д·р Ив. Селимински"· 

130 000 лв. 

ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"·ЗОО 000 лв. 

ул. "Иван Боримечката"·75 000 лв. 

ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо"·50 000 лв. 

ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"-950 000 лв. 

ул. "Цар Св. Тертер"·800 000 лв. 

ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41· 220 000 лв. 

ОБЕКТИ - РАЙОН "АСПАРУХОВО" 

ул. "Найчо Цанов"·! 000 000 лв. 

ул. "Искър"·800 000 лв. 

ул. "Инж. Каракулаков"-250 000 лв. 

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"·l 300 000 лв. 

ул. "Злетово"-600 000 лв. 

Дейности за изпълнение: 



• Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на усилващи асфалтови

пластове - постигане на вертикална планировка и добро отводняване и равност;

• Подмяна на бордюри - изравняване на бордюрни линии и задаване на точни

ширини на улиците. Задаване на височина на регулите при съобразяване с

действащите нормативи, достъпна среда и подходи към имоти;

• Ремонт на тротоарни настилки - постигане на напречен наклон, достъпна

среда, оформяне на подходи към имоти с понижаване на бордюри, равност;

• Оформяне на клоцове и пространства около съществуващи дървета и

засаждане на нови;

• Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

• Улично осветление - изграждане на ново енергоефективно осветление и/или

подмяна на амортизирани елементи на съществуващото;

• Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за

осигуряване на безопасно движение на превозни средства и пешеходци.

Във финансирането на проекта ще се включат и следните видове дейности/услуги, 

необходими за осъществяването му: 

• Изготвяне на инвестиционен проект;

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на 

инвестиционния проект с основните изисквания към строежите; 

• Извършване на СМР;

• Извършване на надзор по време на строителството, технически паспорт и

окончателен доклад;

• Извършване на авторски надзор по време на строителството;

• Извършване на rеодезическо заснемане;

• Въвеждане на обекта в експлоатация.

Цели на проекта: 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното 

включване и екологичната среда; 

Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на община 

Варна ще се постигне подобряване на инфраструктурата и удължаване на 

експлоатационния й срок; 

В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в габарита на 

уличното пространство; 

Подобряване на екологичните характеристики на територията чрез възстановяване 

на зелени площи, създаване на условия за използване на алтернативни методи за 

придвижване /използване на велосипедни маршрути/ в рамките на града; 

Повишаване на потенциала за развитие на туризма, като водещ сектор в региона; 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на 

възможностите за социално включване; 

( 

( 



Повишаване на инвестиционната атрактивност и подп6магане балансираното 

икономическо развитие на града и региона. 

Технико-икономическа обосновка: 

Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на гр. Варна; 

Дейностите по проекта са насочени към цялостно рехабилитиране на улици и 

участъци от уличната мрежа в услуга на транспортната, социалната, икономическата 

и техническата инфраструктура; 

Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на 

достъп до основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда и за 

развитието на целия регион; 

Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на целевите 

групи - населението на Община Варна и областта, както и на посетителите, гостите и 

туристите в региона; 

Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на инвестиционната 

атрактивност и подпомагане балансираното икономическо развитие на града и 

региона и ще имат благоприятен социален ефект. Предвидените интервенции, чрез 

които ще бъдат постигнати целите, включват: 

D реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, осигуряване на 

достъпна среда и озеленяване; 

D въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; 

О изграждане на велоалеи; 

D достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления. 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

Модернизиране и подобряване на градската среда; 

Екологичен ефект чрез редуциране на праховите частици и отделените вредни 

газове в атмосферата; 

Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на 

улиците в града ще доведе до съществено намаление и икономии от разходите по 

поддръжката на тези улици през следващите години; 

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния трафик и ще се 

подобрят условията за движение, ще се повиши безопасността на движението и 

сигурността на пешеходците. 

Стойност на проекта: 

Индикативната стойност на проекта за "Основен ремонт/реконструкция на улична 

мрежа на територията на Община Варна" е 30 304 211 лв., в това число средства за 

проектиране в размер на 304 211 лв. осигурени от бюджета на Община Варна. 

През последните години Община Варна работи успешно по реализацията на редица 

проекти по основен ремонт/реконструкция на улична мрежа финансирани, както от 

Европейските фондове, така и от бюджета на Общината. 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа ул . .,Г. Бенковски" 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа ул . .,М. Колони" 



Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа бул. ,,Съборни" 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа бул. ,,Осми приморски полк" 

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа ул. ,,Цар Симеон I" 

Финансиране със заем от финансова или кредитна институция -

индикативни параметри 

За реализация на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 
територията на Община Варна" Община Варна има намерение да използва общински 
дълг в размер до 30 000 000 лв. 

Валута: лева 

Срок на заема: до 12 години (до 4 години гратисен период за главницата и до 8 
години погасяване). 

Максимален годишен лихвен процент: фиксиран лихвен процент/плаващ лихвен 
процент формиран от: лихвен индекс/ОЛП + надбавка до 2,6% годишно. 

Такси: такса управление/комисионна - до 0,5% върху размера на заема и други ( 
такси (ангажимент). 

Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на 
Община Варна. 

Погасяване: по погасителен план на равни/нарастващи вноски в срока на 
погасяван е ( месеч н и/3-месеч н и/6-месеч ни). 

Срокове и начини за усвояване на заема: 

Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на проекта, срокът 
за усвояване е до 4 г. от сключване на договора за заем/до приключване на проекта. 

Очаквани срокове за реализация: 

Реализацията на дейностите по проекта следва да се осъществи в период до 4 
години. 

,,из.-раждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

детски .-радини и училища на територията на Община Варна" 

IV. Проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на

детски ясли, детски .-радини и училища на територията на Община Варна".

Предназначение: В изпълнение на програма за изграждане, пристрояване, 
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища· 2020 -
2022 г., одобрена с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет, община 
Варна ще реализира 12 обекта от образователната инфраструктура. 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 
градини и училища на територията на Община Варна" 

Дейности, които ще се изпълняват по проекта: 

О Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на 
разрешение за ползване на нови сгради на детски градини и училища; 

( 



О Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на 

разрешение за ползване на пристройки, надстройки и реконструкции на детски ясли, 

детски градини и учил и ща; 

О Обзавеждане и оборудване на новите сгради на детските ясли, детските 

градини и училищата; 

О Строителство на детски площадки за игра в дворовете на детските ясли и 

новите детски градини; 

О Облагородяване на дворните пространства в училищата. 

Стойност на проекта: 

Индикативната стойност на проекта „Изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на Община 

Варна" е 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от държавния бюджет 31 200 000 лв. и 

съфинансиране от Община Варна до 10 000 000 лв. 

Очаквани срокове за реализация: 

Срокът за финансиране по програмата е до 31.12.2022 r. Срокът за изпълнение на 

всички дейности за въвеждане в експлоатация на обектите - до 31.12.2023 г. 

Цели на проекта: 

Изграждане и подобряване на материалната база в детски градини и училища, 

която гарантира здравословни и качествени условия за обучение; 

Намаляване на недостига на свободни места в детските ясли и детските 

градини в Община Варна; 

Успешно въвеждане на задължителното предучилищно образование на 

децата, навършили 4-rодишна възраст; 

Организация на учебния ден на едносменен режим. 

Специфични цели на проекта: 

Преодоляване на недостига на места в детските ясли и детските 

градини; 

Поетапно изграждане на нови сгради за училища, пристрояване, разширяване 

и реконструкция на съществуващите; 

Разделяне на двойките училища, които са разположени в една 

сграда; 

Осигуряване на достъпна всички деца до предучилищно 

образование от 4-rодишна възраст. 

,.Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

детски градини и училища на територията на Община Варна" 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА 06ЕКТИ ПО ПРОЕКТА - Финансиране от 

държавния бюджет 



НОВИ ДЕТСКИ ГРАдИНИ 

1. Нова ДГ за 4 градински групи на ул. "Хъшове" № 2 в район "Одесос"-2
000 000 лв.

2. Нова ДГ за 6 градински групи с работно заглавие "Слънчогледи" в двора на ДГ
14 "Дружба", район "Приморски"-3 000 000 лв.

3. Нова сграда за 6 градински групи за ДГ № 48 "Ран Босилек" , с.Тополи-3
000 000 лв.

ВСИЧКО ЗА НОВИ дГ-8 000 000 лв. 

НОВИ ПРИСТРОЙКИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ЯСЛИ 

1. Нов корпус за З градински групи към сградата на бившия "Дом Другарче", до
ДГ № 17 "Д-р Петър Берон", район "Приморски"-800 000 лв.

2. Нов корпус за 4 групи към ДГ 39 "Приказка", кв. "Кайсиева градина"-800 000
лв.

З. Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла 
№7 "Роза"- УПИ 1 - "за детски дом и ясли", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна-600 000 лв. 

ВСИЧКО ЗА НОВИ ПРИСТРОЙКИ-2 200 000 лв. 

НОВИ ПРИСТРОЙКИ НА УЧИЛИЩА 

1. Нов корпус към VII СУ "Найден Геров"-2 000 000 лв.

2. Нов корпус към СУ "Св.Климент Охридски"-2 000 000 лв.

3. Нов корпус към ОУ "Васил Друмев"-2 000 000 лв.

ВСИЧКО ЗА НОВИ ПРИСТРОЙКИ НА УЧИЛИЩА- 6 000 000 лв.

НОВИ УЧИЛИЩА

1. Нова сграда за III ПМГ "Акад.М.Попов"- 5 000 000 лв.

2. Нова сграда за Начално училище, ул. "28-ма", кк "Св.Константин и Елена"-
5 000 000 лв.

З. Нова сграда за ГПЧЕ "Йоан Екзарх"-5 000 000 лв.

ВСИЧКО ЗА УЧИЛИЩА-15 000 000 лв.

ОБЩА СУМА ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ- 31 200 000 лв. 

За окончателното въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване и 
изпълнение на нормативната уредба за строителство на образователни обекти и 
Наредба №24 от 2020 г. на Министерство на образованието и науката за 
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие е необходимо 
съфинансиране от 

Община Варна в размер до 10 000 000 лв. 

Технико-икономическа обосновка: 

• Намаляване на недостига на свободни места в детските ясли и детските

градини;

( 

( 



• Осигуряване на възможност всички деца да получават предучилищното си

образование в по-голяма близост до местоживеенето им;

• Осигуряване на свободни места за успешно въвеждане на задължителното

предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст и намаляване

на дела на преждевременно напусналите образователната система;

• Осигуряване на условия за организация на учебния ден на едносменен режим

на обучение в училищата;

• Поетапно преминаване към разделяне на двойките училища, които се

помещават в една сграда и изграждане на индивидуален облик.

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

да се намали недостигът на места в детските ясли и изграждане на 

съвременна здравословна физическа среда за деца до тригодишна възраст; 

Да се намали недостигът на свободни места в детските градини; 

Да се създадат условия за въвеждане на задължително предучилищно 

образование на децата, навършили 4-годишна възраст; 

Да се увеличи броят на училищата, преминали на едносменен режим на 

обучение; 

Да се създаде поетапно организация на учебния ден на едносменен режим в 

училищата; 

Да се намали недостигът на училищни сгради и да се предоставят 

самостоятелни сгради на двойките училища. 

ПО ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: 

1. Нова детска градина эа 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и

котелно стопанство в УПИ IV-131 „эа детска градина" {ПИ 10135.71.131), кв.

189, по плана на 12 м. р., ул. "Хъшове" N02, гр. Варна

Индикативна стойност до 2 000 000 лв. 

Недостигът на места в детски градини в някои от административните райони на 

община Варна наложи решаването на този проблем да се изведе като един от 

приоритетите на Общината през последните години. Демографското развитие в 

община Варна, миграционните процеси и реституционните действия в централната 

част на града оказват сериозно влияние върху развитието на мрежата от детски 

градини. 

Район „Одесос" обхваща централната част на града. Детските градини в него са 

разположени в сгради с по-малък капацитет от нормативно допустимия. Ако 

използваемостта на детските градини е средно 122 на сто за общината, в район 

„Одесос" тя е 130 на сто. В района има две детски градини, разположени в частни 

имоти. С въвеждането на задължително предучилищно образование за децата 

навършили 4 години, проблемът с недостига на места в района и увеличаване на 

натовареността на базата се увеличава. В район „Одесос" са необходими 

допълнително 459 места, за да се намали натовареността на сградния фонд. 

Проектът за нова детска градина на ул . .,Хъшове" №2 е за 4 градински групи за 100 

деца, с обособени физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство. 

Предвижда се сградата на детската градина да е двуетажна с подземен етаж. На 

всеки етаж са проектирани пространства за по две групи. В проекта са предвидени 



зона за спорт и музикални занимания, технически и обслужващи помещения, кухня, 
пералня, сушилня, лекарски кабинет, помещения за педагогическия и 
непедагогическия персонал, асансьор, котелно, рампи осигуряващи достъпност и 4 
детски площадки за игра на открито. 

С реализирането на проекта за детска градина на ул. ,.Хъшове" №2 в район „Одесос" 
ще се разкрият допълнително 100 места за децата от прилежащия район, в който 
преобладава ромско население. Приобщаването на децата от ромски произход в най
ранна възраст към образователната система ще сведе до минимум преждевременното 
напускане на училище и ще способства всички деца да получават предучилищното 
си образование в по-голяма близост до местоживеенето им. С разкриването на нови 
места ще се осигурят по-добри предпоставки за успешното въвеждане на 
задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна 
възраст. 

2. Детска градина „Слънчогледи" за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522 „за

детска градина", кв. 35, по плана на 12 м. р., район „Приморски", гр. Варна

Индикативна стойност до 4 455 500 лв., в т. ч. 3 000 0000 лв. от централния бюджет 
и 1 455 500 лв. съфинансиране от Община Варна. 

В районите „Одесос" и „Приморски" демографският ръст на населението и ( миграцията на млади семейства с малки деца е най-силно изразен. В район 
„Приморски" са приети 686 деца над капацитетните възможности на сградите. Това е 
районът с най-голяма площ в гр. Варна и с най-бърз темп на демографско развитие. 
С предстоящото въвеждане на задължително предучилищно образование за децата 
навършили 4 години, проблемът с недостига на места в района и увеличаване на 
натовареността на базата се увеличава. 

Проектът предвижда изграждане на нова детска градина за 6 градински групи за 150 
деца. Планира се сградата да е на два етажа и сутерен. На всеки етаж ще са 
обособени пространства за по три групи, в т. ч. едната група ще е достъпна за деца 
с увреждания. В проекта са предвидени зона за спорт и музикални занимания, 
технически и обслужващи помещения, кухня, пералня, сушилня, лекарски кабинет, 
помещения за педагогическия и непедагогическия персонал, асансьор, рампи 
осигуряващи достъпност и шест площадки за игра на открито. 

С изграждането на детска градина „Слънчогледи" ще се разкрият нови 150 места и 
ще се постигне частично разрешаване на проблема с претоварването на детските ( 
градини в район „Приморски" и ще се осигури по-голям достъп до предучилищно 
образование на децата от района. В близост до сградата няма промишлени 
предприятия, замърсяващи околната среда, което е благоприятно за здравословното 
развитие на децата. Проектното решение е икономически целесъобразно и 
гарантира минимални експлоатационни разходи. 

3. Нова сграда на детска градина N!!48 "Ран Босилек", с. Тополи, община

Варна в УПИ 11 „за детска градина", кв. 36 по плана на с. Тополи (ПИ

72709.501.250) община Варна, ул. "Здравец" N!!1 за 6 групи (1 яслена и 5

градински групи)

Индикативна стойност до 4 123 500 лв., в т. ч. 3 000 0000 лв. от централния бюджет 
и 1 123 500 лв. съфинансиране от Община Варна. 

В Община Варна има 51 детски градини. Част от тях са разположени в частни имоти, 
поради липса на отредени общински имоти за детски градини. Това налага ежегодно 
заплащане на наеми на външни организации за ползваните от общината чужди 
имоти. 



„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища на територията на Община Варна" В с. Тополи се намира само 

една детска градина - ,,Ран Босилек" с 5 групи, в т.ч. 1 яслена, с общо 149 деца. 

През годините сградата на детската градина е била ведомствена. След 

реституционни процеси, имотът е прехвърлен на юридическо лице, на което община 

Варна заплаща наем. Сградата не отговаря на изискванията за материална база за 

предучилищно образование и на наредбите за достъпна среда, липсва кухненски 

блок и храната се транспортира ежедневно от кухня-майка. Предвид чуждата 

собственост, общината не може да инвестира средства за привеждане на детската 

градина към изискванията на действащите наредби за физическа среда. След 

отреждане на общински урегулиран поземлен имот „за детска градина" в с. Тополи, 

през 2019 г. са предприети действия и е изготвен технически проект за нова сграда 

на детска градина „Ран Босилек" за 5 градински групи и 1 яслена група, общо за 145 

деца. 

Проектът предвижда изграждане на нова детска градина в с. Тополи в имот 

общинска собственост и изпълнение на нормативите за физическа среда за 

предучилищно образование. Чрез проекта са създадени условия за учене чрез игра, 

както и възможности за опазване на физическото и психическото здраве на децата. 

Обособяването на кухненски блок е условие за осигуряване на пълноценно и 

здравословно хранене. Проектното решение е икономически целесъобразно и 

гарантира минимални експлоатационни разходи. 

Площта на имота е 6926 кв. м. Сградата на детската градина е двуетажна. На всеки 

етаж са разположени по три групи. Предвиждат се б детски площадки за игра на 

открито. 

С реализирането на проекта за детска градина „Ран Босилек" ще се осигурят 

съвременни условия за успешното въвеждане на задължителното предучилищно 

образование на децата, навършили 4-годишна възраст в с. тополи. Ще отпадне 

необходимостта от заплащане на наем, новата сграда на детската градина ще 

отговаря на всички нормативни изисквания за физическа среда и Община Варна ще 

може да инвестира в качествено предучилищно образование в населеното място. По 

този начин ще се преодолеят различията в обучението на децата от с. Тополи и 

децата от градските райони. 

4, Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра 

на открито към ДГ N!!17 „Д-р Петьр Берон" с местонахождение ПИ 

10135,2558.90, кв. 665,ул. "Ген.Колев" N!!90, гр. Варна 

Индикативна стойност до 2 018 000 лв., в т. ч. 800 000 лв. от централния бюджет и 1 

218 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Новият корпус на детската градина ще бъде изграден в близост до ДГ №17 ,.Д-р 

Петър Берон", разположена в район „Приморски", където демографският ръст на 

населението и миграцията на млади семейства с малки деца е найсилно изразен. В 

район „Приморски" са приети 686 деца над капацитетните възможности на сградите. 

Това е районът с най-голяма площ в гр. Варна и с най-бърз темп на демографско 

развитие. С въвеждането на задължително предучилищно образование за децата 

навършили 4 години, проблемът с недостига на места в района и увеличаване на 

натовареността на базата се увеличава. 

Съществуващата сграда е построена през 2010 г. с предназначение за Дом за деца, 

лишени от родителски грижа „Другарче". Във връзка с държавната политика за 

деинституционализация за деца, лишени от родителски грижи, с Решение на 

Общински съвет - Варна №495-6/13/ от 29.09.2016 г. имотът е предоставен за 

нуждите на образование, на ДГ №17 „Д-р П. Берон", която е в съседство. В момента 



се извършва основен ремонт на сградата, в която ще се разположат 4 градински 
групи. Имотът и нормативните показатели позволяват строителство на нов корпус за 
З градински групи, обединен с ремонтираната сграда чрез топла връзка. 

С изграждането на новата сграда се постига частично разрешаване на проблема с 
недостига на места в район „Приморски"и се осигурява достъп до предучилищно 
образование на още 72 деца от района. В новата сграда ще бъдат разположени З 
градински групи с физкултурен салон. Отоплението е решено с природен газ. 
Проектното решение е икономически целесъобразно и гарантира минимални 
експлоатационни разходи. 

5. Нов корпус към ДГ N039 „Приказка", гр. Варна за 4 градински групи в УПИ

XI „за детска градина" с идентификатор 10135.4505.62, кв. 9, по плана на

II-pи м. р., кв. ,,Владислав Варненчик", гр. Варна

Индикативна стойност до 1 800 000 лв., в т. ч. 800 000 лв. от централния бюджет и 1 
000 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Проектът ще се реализира в квартал „Кайсиева градина". Там съществува само една 
детска градина с една яслена група. Районът е активно застроен и заселен. 
Продължава застрояването му, което създава необходимост от нови места за 
предучилищно образование. ( 
Новият корпус предвижда обособяване на помещения за 4 градински групи, 
физкултурен салон с прилежащи помещения за занимания, сервизни помещения, 
медицински кабинет, методически кабинет с битово помещение и кухненски бокс за 
педагозите, санитарен възел с общ достъп, съобразен за хора с увреждания. В двора 
на детската градина са предвидени нови 4 площадки за игра на открито. 

Отоплението на детската градина е с централизирано топлоснабдяване. 

С изграждането на нов корпус към детска градина "Приказка" се постига частично 
разрешаване на проблема с недостига на места в кв. ,,Кайсиева градина" и се 
осигурява достъп до предучилищно образование на още 100 деца от района. В 
близост до сградата няма паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи 
околната среда, което е благоприятно за здравословното развитие на децата. 
Проектното решение е икономически целесъобразно и гарантира минимални 
експлоатационни разходи. 

6. Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска

ясла N07 „Роза" - УПИ 1 „за детски дом и ясли", кв. 14, 25 м. р., гр. Варна

Индикативна стойност до 600 000 лв., от централния бюджет 

В район „Приморски" има четири общински детски ясли, отдалечени на голямо 
разстояние една от друга. Поради активното строителство в района и предимно 
младото население, съществува недостиг на места в детските ясли, където се 
отглеждат деца от 1 г. до З г. Новият корпус е за 2 яслени групи за 50 деца. В 
близост до сградата на детската ясла „Роза" няма паркинги и промишлени 
предприятия, замърсяващи околната среда, което е благоприятно за здравословното 
развитие на децата. Проектното решение е икономически целесъобразно и 
гарантира минимални експлоатационни разходи. С реализирането на 
инвестиционния проект ще се осигурят допълнително 50 места за децата от 
прилежащия район, в който демографският ръст е много висок и преобладават млади 
семейства с малки деца. 



7. Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 "за

училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м. р.

гр. Варна, ул. "Царевец" NOl

Индикативна стойност до 2 000 000 лв., от централния бюджет. 

С промените в Закона за предучилищното и училищното образование приоритетно е 

необходимо разрешаване на проблема с недостига на учебните площи за въвеждане 

на едносменен режим на обучение. Целта е провеждане на качествен образователен 

процес и свеждане до минимум на преждевременното напускане на училище. VIICY 

„Найден Геров" е разположено в район „Приморски", който е най-големият и един от 

най-гъсто населените райони в град Варна. Активното строителство на жилища го 

прави притегателен център за млади семейства с малки деца и ученици. В този 

район съществува недостиг на места както за детски градини, така и за училища. В 

настоящата учебна година в училището се обучават 1 312 ученици, разпределени в 

49 паралелки от I-ви до ХП-ти клас. От пети клас е въведено разширено изучаване 

на математика, а в гимназиялния етап се провежда профилирано обучение по 

софтуерни и хардуерни науки и компютърна анимация. 

В съществуващата сграда е осигурено целодневно обучение само за 27% от 

учениците в liачален етап на обучение. За 22 деца със СОП е назначен екип за 

подкрепа за личностно развитие. Това налага създаването на подходяща среда за 

обучение, пригодена към специфичните потребности на децата. В училището има 2 

подготвителни групи за общо 50 деца. Поради недостиг на класни стаи и 

необходимостта от поетапно въвеждане на целодневен образователен процес, за 

учебната 2020/2021 г. приемът в първи клас е намален с 2 паралелки, от б на 4. 

Това обстоятелство води до риск, подлежащите ученици на прием в първи клас, да 

получат началното си образование в далечни от местоживеенето им училища. 

В новия корпус ще се обособят следните помещения и зони: 

14 бр. класни стаи с капацитет 26 ученика всяка; 

Зала за извънкласни дейности със съблекални за момичета и отделно за момчета, 

снабдени със санитарни възли, склад за инвентар и гримьорна към залата; 

Спомагателни помещения и зони (санитарни възли, комуникационни площи, 

помещения за чистач); 

Топла връзка към съществуващата сграда на училището; 

Отоплението на новия корпус, както и на цялата сграда, е с природен газ. 

С реализирането на проекта се постига увеличаване на учебните помещения с 14 

класни стаи за 364 ученици и зала за извънкласни дейности с прилежащите към нея 

помещения. Предвиден е асансьор с необходимата свободна площ за осигуряване на 

достъпна среда за хора с увреждания. Залата за извънкласни дейности ще разреши 

проблема с недостига на общи помещения за провеждане на всякакъв тип 

мероприятия, празници и упражняването на различни занимания по интереси. Целта 

е да се осигури целодневна организация на учебния ден и извънкласни дейности, 

както и създаване на приобщаваща среда за деца със СОП. 

8. Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски", находящо

се в УПИ II - 1023, 422, 617, 1022 „за училище", кв. 38 по плана на 8-ми м.

р. на гр. Варна

Индикативна стойност до 2 000 000 лв., от централния бюджет 

СУ „Св. Климент Охридски" е разположено в район „Одесос", който е един от най

гъсто населените райони в град Варна. В този район съществува недостиг на места 



както за детски градини, така и за училища. За обезпечаване на учебния процес се 

използват пригодени помещения, които не отговарят на нормативните изисквания за 

физическа среда за образование. Училището се помещава както в училищна сграда, 

така и в други помещения, за да осигури условия за целодневна заетост с класни и 

извънкласни занимания. 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища на територията на Община Варна" Модернизирането на сградния 

фонд на образователните институции е свързано и с подобряване на условията за 

провеждане на извънкласни занимания по интереси и участия в програми и проекти, 

които позволяват децата и учениците да участват в мероприятия в съвременна, 

удобна и сигурна среда. Училището не разполага с условия за провеждане на такива 

ангажираности. С изграждането на актова зала ще бъдат създадени условия за 

подобряване на културната активност на учениците и за качествено провеждане на 

учебновъзпитателния процес. 

Проектът предвижда модернизация, обновяване и увеличаване капацитета на 

съществуващата сграда на СУ „Св. Климент Охридски" чрез реконструкция и 

надстрояване. Предвидено е изграждане на достъпна архитектурна среда: достъпен 

маршрут при входовете чрез рампа и инвалиден подемник, достъпен асансьор и 

достьпни санитарни помещения за хора с увреждания на първи и на трети етаж. 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища на територията на Община Варна" Целта на инвестиционния 

проект е допълване във функционално отношение нуждите на училището и 

изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в частта 

въвеждане на полудневна организация на учебния ден преди обяд. 

В учебната сграда на СУ „Св. Климент Охридски" се обучават 1 423 ученици (за 

учебната 2019/2020 година) от първи до дванадесети клас на две смени. 

Предвижда се новият корпус да е на четири етажа, с разгъната застроена площ 532 

кв. м. с обособяване на следните помещения и зони: 

6 бр. класни стаи с капацитет 28 ученици всяка или общо 168 ученици от 

първи до четвърти клас; 

З бр. кабинети; 

актова зала с капацитет около 150 места с допълнителен евакуационен изход; 

кухня, зала за хранене, битово помещение със санитарен възел, стълбище с 

вход за зареждане. 

С реализирането на проекта се постига увеличаване на учебните помещения с 6 

класни стаи с нови 168 места за целодневна организация на учебния ден, 3 

кабинета, Актова зала с капацитет около 150 места, кухня и зона за хранене и 

съпътстващи коридори и помещения. Предвиден е асансьор с необходимата 

свободна площ за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, достъпни 

санитарни помещения и входове. Новопроектираната част ще поеме заниманията на 

учениците от 1 до 4 клас. Целта е да се осигури целодневна организация на учебния 

ден, възможности за извънкласни дейности, въвеждането на организация на 

учебното време преди обяд, постигане на условия за приобщаващо образование. 

Актовата зала ще разреши проблема с недостига на помещения за провеждане на 

всякакъв тип мероприятия, празници и упражняването на различни занимания по 

интереси. 

( 

( 



9. Разширение на училище ОУ „Васил Друмев", пристройка към

съществуваща сграда в УПИ „за училище", ПИ 10135.2560.221, кв. 23, по

плана на 18-ти м. р., район „Приморски", rp. Варна

Индикативна стойност до 2 000 000 лв., от централния бюджет 

ОУ „Васил Друмев" е разположено в район „Приморски", който е най-големият и един 

от най-гъсто населените райони в град Варна. Активното строителство на жилища го 

прави притегателен център за млади семейства с малки деца и ученици. В този 

район съществува недостиг на места както за детски градини, така и за училища. ОУ 

„ Васил Друмев" се помещава както в училищна сграда, така и в подблокови 

помещения, за да осигури условия за целодневна заетост с класни и извънкласни 

занимания на 34% от учениците в училището, предимно в I и II клас. В училището 

има 15 деца със СОП и назначен екип за подкрепа за личностно развитие. 

Това налага създаването на подходяща среда за обучение, пригодена към 

специфичните потребности на децата. 

Модернизирането на сградния фонд на образователните институции е свързано и с 

подобряване на условията за провеждане на спорт и дейности на открито, които 

позволяват децата и учениците да играят и да участват в спортни занимания в 

съвременна, удобна и сигурна среда. Съществуващият физкултурен салон е 

недостатъчен за изпълнението на тези цели и е свръхнатоварен. С изграждането на 

допълнителен физкултурен салон в ОУ „Васил Друмев" ще бъдат създадени условия 

за подобряване на физическата активност на учениците и за качествено провеждане 

на спортните дейности. 

Обект на инвестиционния проект е разширяване на съществуващата сграда на 

училището чрез пристрояване, като се обособят следните помещения и зони: 

12 нови класни стаи за ученици от първи до четвърти клас; 

Стаи за обучение на ученици със СОП; 

Многофункционална зала/физкултурен салон; 

Спомагателни административни помещения (учителска стая, канцеларии); 

Допълнителни помещения (помещение за охрана, стая за помощния персонал, 

тоалетни, складови помещения); 

Технически помещения (котелно, бойлерно помещение); 

Новият корпус е на три етажа, всеки от които съдържа 4 броя класни стаи, с 

капацитет 24 места всяка. За учебните зали е предвидено съвременно оборудване и 

е осигурена възможност за използване на дигитални средства за преподаване. 

С реализирането на проекта се постига увеличаване на учебните помещения с 12 

класни стаи, 2 класни стаи за обучение на деца със СОП, 1 компютърен кабинет и 

многофункционална спортна зала. Новият корпус включва също административни 

помещения, сектор за библиотечно-информационно обслужване и сервизни 

помещения и многофункционална спортна зала. Предвиден е асансьор с 

необходимата свободна площ за осигуряване на достъпна среда за хора с 

увреждания. Новопроектираната част ще поеме заниманията на учениците от 1-ви до 

IV-ти клас без увеличаване на общия брой на учащите. Целта е да се осигури

целодневна организация на учебния ден и извънкласни дейности, както и създаване

на приобщаваща среда за деца със СОП. Многофункционалната спортна зала ще

разреши проблема с недостига на спортни помещения за провеждане на качествено

обучение по физическо възпитание. С реализиране на проекта в ОУ „Васил Друмев"



ще се открият нови 90 места за целодневна организация на учебния ден, условия за 

приобщаващо образование и многофункционална спортна зала. 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища на територията на Община Варна" 

10. Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа

гимназия (III ПМГ „Акад.Методий Попов") в имот УПИ II-110 за „учебно

заведение", кв. 518 по плана на 13-ти м. р., с административен адрес: бул.

„Сливница" N0113, гр. Варна

Индикативна стойност до 5 203 000 лв., в т. ч. 5 000 000 лв. от централния бюджет и 

203 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Един от сериозните проблеми в образованието в гр.Варна е пребиваването на две 

училища в една сграда. Това създава трудности при стопанисване на сградата и 

изграждането на индивидуалния облик на отделните училища, както и изпълнението 

на държавните образователни изисквания за физическа среда. III ПМГ "Акад. 

Методий Попов" и ОУ "П.Славейков" стопанисват една сграда, постороена през 1958 

г. с разгъната застроена площ 6 136 кв. м. 

През учебната 2019/2020 г. в нея се обучават общо 1 693 ученика при двусменен 

режим на обучение. За основното училище съществува проблем за целодневна 

организация на учебния ден. Едва за 12% от учениците са осигурени условия за 

целодневна заетост. В гимназията липсват помещения за специализирани кабинети и 

хранилища, които да отговарят на профилираното обучение по природни науки. 

Тази обстановка налага разделяне на двойката училища и обособяването им в 

самостоятелни сгради. 

Модернизирането на сградния фонд на образователните институции е свързано и с 

подобряване на условията за провеждане на спорт и дейности на открито, които 

позволяват децата и учениците да играят и да участват в спортни занимания в 

съвременна, удобна и сигурна среда. Съществуващият физкултурен салон е 

недостатъчен за изпълнението на тези цели и е свръхнатоварен. 

С изграждането на нова сграда за гимназията се осигурява нов физкултурен салон с 

условия за подобряване на физическата активност на учениците спрямо 

възрастовата им специфика и за качествено провеждане на спортните дейности. 

Проектът предвижда изграждане на нова сграда за ПI-та природоматематическа 

гимназия „Акад. Методий Попов". Предвиждат се 26 класни стаи, 3 броя кабинети 

(физика, химия и биология), 1 физкултурен салон, 9 компютърни кабинета, кабинет 

на директора, учителска стая, архив, канцеларии за главен счетоводител и каса, 

лекарски кабинет, стая за охрана, тоалетни и съблекални. 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища на територията на Община Варна" След реализиране на проекта 

съществуващата III ПМГ „Акад. Методий Попов" ще се премести в нова сграда, която 

ще отговаря на държавните образователни изисквания за физическа среда. Класните 

стаи се запазват като брой 26 за 676 ученици, но паралелно ще бъдат осигурени 

предпоставки за развитие на училището в профилирано обучение по природни 

науки, чрез създаване на специализирани кабинети по физика, химия и биология, 

със спомагателни помещения с цел постигане на по-високо качество на 

образователния процес по природоматематически профили, които са приоритетни за 

пазара на труда. С тази инвестиция окончателно ще се разреши проблемът с 

разделянето на двойките училища в район „Одесос" и ще се създадат условия за 

провеждане на държавната образователна политика в основното и средното 

образование. 

( 

( 



11. Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до IV-ти клас с 2
подготвителни групи в имот с идиентификатор 10135.2564.1132 с
административен адрес: ул. "28-ма" N028, гр. Варна

Индикативна стойност до 5 000 000 лв., от централния бюджет. 

Районът, в който ще се построи началното училище, се разраства с бързи темпове. 
Най-близко е основното училище в кв. Виница, чиято сграда не може да поеме 
децата по местоживеене от района на местностите „Св. Никола", ж. к. "Бриз", 
,,Траката", ,,Евксиноград", к. к. ,,Св. Св. Константин и Елена", ,,Манастирски рид", 
„Ваялар", ,,Сотира", ,.Акчелар" и др. Всичко това поставя на дневен ред откриването 
на ново училище в поземления имот, в който е разположена сградата на закритото 
през 2015 г. Оздравително училище. 

Обект на инвестиционния проект е изграждане на ново Начално училище за ученици 
от !-ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи. Предвижда се сградата да е на четири 
етажа, всеки от които съдържа минимум 4 броя класни стаи, с капацитет 24 места 
всяка. За учебните зали е предвидено съвременно оборудване и е осигурена 
възможност за използване на дигитални средства за преподаване. 

С реализирането на проекта се постига съвременна, комфортна, функционално и 
технологично обвързана с планирания учебен процес база - сгради и околно 
пространство, за обучението на учениците, отговаряща на съвременните 
педагогически, технически и енергийни изисквания, спазвайки нормативната уредба 
за този вид строежи. 

С изграждане на начално училище с подготвителни групи в гъсто населения район 
на гр. Варна ще се разреши проблемът със свръхнатоварената база на прилежащите 
училища, ще се създадат условия за едносменен образователен процес и целодневна 
организация на учебния ден. Едновременно с това ще се съкрати времето за 
ежедневно придвижване на най-малките ученици до училище. 

12. Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди езици
„Йоан Екзарх" в ПИ 10135.3517.3 с административен адрес: бул . .,Владислав
Варненчик" N0225, 15 м. р., гр. Варна

Индикативна стойност до 10 000 000 лв., в т. ч. 5 000 000 лв. от централния бюджет 
и 5 000 000 лв. съфинансиране от Община Варна. 

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" се помещава в една сграда и в един двор с ОУ „Георги Раковски" 
с общо 1 853 ученици от 1-ви клас до 12-ти клас. 

Свръхнатоварената база сериозно затруднява образователния процес и води до 
невъзможност за изпълнение на нормативните изисквания за провеждане на учебния 
процес в различните образователни степени. Изискванията за видове помещения, 
тяхната големина, специфика на залите и оборудването в кабинетите и други са 
различни за учениците от 1 до 7 клас и от 8 до 12 клас. 

За разрешаване на проблема с разделяне на двойките училища Община Варна 
предприема действия по преместване на гимназията в друг поземлен имот, също 
отреден за училище. Имотът се намира на границата между два големи 
административни района, а именно район „Младост" и район „Одесос", в близост 
преминават два булеварда със спирки на градския транспорт, което прави 
комуникационната връзка много добра. До имота има изграден парк с много хубава, 
широколистна дървесна растителност, и обособен кът за отдих и почивка, което 
позволява да се намали шумът от двата булеварда и да се отдели един спокоен кът 
за отдих. На границата на имота има отделен парцел за трафопост, което ще 
допринесе за по - бързото реализиране на външните ел. връзки. В близост има 



прокарана и газ, което също ще улесни захранването на имота и сградата, по 
отношение на отоплението. 

Проектът за ново училище предвижда изграждане на нова модерна, съвременна 
сграда с предназначение за училище за изучаване на чужди езици. Тя ще е на 4 
учебни етажа, като администрацията и ръководството може да е в отделно крило. В 
училищната сграда се предвижда да има най - малко 35 класни стаи, за около 1 000 
ученици, 7 броя специализирани кабинети за биология, химия, физика, рисуване, 
музика, опазване на околната следа, домашен бит и техника, технологии и 
предприемачество и др. науки, 4 броя кабинета за компютърни науки с интернет 
мрежи, зона за отдих (рекреация), хранилища за технически средства и материали, 
лаборатории, места за самостоятелна работа с ученици, библиотека, читалня, 
книгохранилище, малък и голям физкултурен салон с необходимите към тях 
спомагателни помещения, помещение за учители, санитарни възли и актова зала. В 
двора на училището се предвиждат спортни площадки и площадки за отдих. 

Целта на инвестиционното намерение е проектиране и изграждане на една нова и 
модерна сграда за образование - профилирана гимназия за изучаване на чужди 
езици. С реализирането на проекта ползите ще са двустранни, както за гимназията, 
така и за ОУ „Г. Раковски", тъй като в момента двете образователни институции 
управляват и стопанисват един имот. Чрез разделяне на двойката училища ще се 
изпълни задачата за поетапно преминаване на основното училище на едносменен 
режим на обучение и ще се осигури съвременна и атрактивна база за учениците от 
гимназиален етап на обучение. Разделянето на училищата ще доведе до изграждане 
на индивидуалния облик и развитие на основното училище и гимназията. 

Финансиране със заем от финансова или кредитна институция -

индикативни параметри 

За осигуряване на съфинансирането за реализацията на проект „Изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 
училища на територията на Община Варна" Община Варна има намерение да 
използва общински дълг в размер до 10 000 000 лв. 

Г-жа Стефка Господинова ще представи икономическите характеристики на 
дългосрочният кредит, който ще търсим. 

Стефка Господинова: Добър ден и от мен. Както каза г-н Иванов за тези проекти 

( 

ще е необходимо дългово финансиране, като за първите два проекта за ( 
благоустрояване на междублокови пространства и благоустрояване на 
междублоковото пространство във Възраждане ще бъдат необходими до 40 000 000 
лв. заем. За третият проект за основен ремонт на улична мрежа ще бъдат 
необходими средства с поемане на общински дълг в размер до 30 000 000 лв., а за 
съфинансирането на проекта за дванадесетте обекта на образователната 
инфраструктура ще бъде необходим дългов инструмент в размер до 10 000 000 лв. 
Всички тези размери на заемите, необходими за следните проекти са представени в 
слайдовете и в материалите в сайта на Община Варна, предварително с отправената 
покана към всички граждани за това публично обсъждане. Всеки може да се 
запознае, а подробно отново с тези проекти, с необходимостта, с целите, с ефекта, 
който ще се постигне и съответно с индикативните условия по които възнамеряваме 
да поемем общински дълг. по-долу е представен дълга до 10 000 000 лв. за 
последният проект, който г-н Иванов представи за образователната инфраструктура 
за съфинансиране на дванадесетте проекта, който е в размер до 10 000 000 лв. 

Максимален размер на дълга: до 10 000 000 лв. 

Валута: лева 



Срок на заема: до 12 години (до 4 години гратисен период за главницата и до 8 

години погасяване). 

Максимален годишен лихвен процент: фиксиран лихвен процент/плаващ лихвен 

процент формиран от: лихвен индекс/ОЛП + надбавка до 2,6% годишно. 

Такси: такса управление/комисионна - до 0,5% върху размера на заема и други 

такси (ангажимент). 

Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на 

Община Варна. 

Погасяване: по погасителен план на равни/нарастващи вноски в срока на 

погасяване (месечни/3-месечни/6-месечни). 

Срокове и начини за усвояване на заема: 

Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на проекта, срокът 

за усвояване е до 4 г. от сключване на договора за заем/до приключване на проекта. 

Според възможните източници за осигуряване на финансов ресурс за конкретен 

проект или частично осигуряване на финансов ресурс от различни финансови 

институции, Община Варна може да използва комбинирано финансиране от 

Регионалния фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД, Фонд ФЛАГ ЕАД, други 

финансови или кредитни институции. 

При възможност за използване на комбинирано финансиране, с цел постигане на 

оптимални условия за Община Варна (финансови параметри, по-дълъг срок на заема 

и др.) проектите могат да се реализират чрез комбиниране на конкретни обекти в 

лотове по даден проект, според размера на фиансирането. 

При използване на финансиране от Регионалния фонд за градско развитие АД и 

Банка ДСК АД/Фонд ФЛАГ ЕАД разходите за обслужване на дълга не се включват в 

ограничението по чл. 32 от ЗПФ. 

Обезпечението е учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни 

дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" 

от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог. 

Дългово финансиране - финансови параметри - влияние на дълговото 

финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета 

През годините Община Варна поддържа стабилно и устойчиво финансово състояние, 

характеризиращо се с нарастващи темпове на бюджетите и собствените приходи, 

което дава увереност за възможностите на общината да поема и обслужва общински 

дълг. 

Община Варна провежда гъвкава кредитна политика целяща минимизиране на 

разходите за обслужване на дълга чрез използване на различни иновативни форми и 

дългови инструменти. 

Разходите за обслужване на дълга не надвишават през годините 10%, при допустими 

15%, което е показател за финансова стабилност и устойчивост. 

Поемането на общински дълг е форма на допълнително привлечено финансиране, 

което дава възможност за нови инвестиции в градската среда, повишава показателя 



за инвестиционна активност на Община Варна и води до успешното развитие на град 
Варна и утвърждаването му като проспериращ европейски град. 

Отчет % на разх. за 
Година Бюджет към 31.12. обслуж. на дълга 

(чл.32 от ЗПФ) 
�--- ·----·
2013 210 927 000 209 707 629 8.34% 

2014 222 070 000 220 272 324 9.96% 

2015 258 700 000 237 683 937 9.43% 

2016 243 700 000 237139 28! 9.67% 

2017 ··-· 270 700 000 270 530 340 9.04% 
···· ···· ···········-··-.··-··-·········· .. ·•· ····------·-···-······ .. ··········-·· ········-··------__;,.,;

2018 393 700 000 322 592 766 8.34% 

?019 406 700 000 368 929 393 7.96% 

За последните 7 г. бюджетът на Община Варна нараства в почти двоен размер, 
собствените приходи бележат устойчива тенденция на нарастване с близо два пъти, 
при запазване на данъчната тежест за гражданите, в т. ч. нарастване бележат ( 
данъчните и неданъчните приходи. 

През годините Община Варна няма просрочени задължения, което е един от 
основните показатели за устойчивост на финансите. 

Община Варна изпълнява всички финансови показатели по Закона за публичните 
финанси /чл. 94/, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските 
финанси при публичност и прозрачност на дейностите и извършване на разходите и 
е сред общините с най-добри параметри по тези показатели в страната. 

в т. ч. по години 
ПРИХОДИ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. ВСИЧКО
ИМУЩЕСТВЕН
ии

НЕДАНЪЧНИ 
ПРИХОllИ 116 733 169 121 720 891 123 353 207 140 759 956 143 068 364 143 868 211 

в т.ч. 

ИМУЩЕСТВЕНИ 
И LIP.LIAHЪUИ 61 961 000 70 045 641 65 862 260 81 379 820 82 348 196 83 265 292 

НЕДАНЪЧНИ 
ПРИХОДИ 54 772 169 51 675 250 57 490 947 59 380 136 60 720 168 60 609 919 

II.ОБЩА
ИЗРАВНИТ.СУ
БСИЛИЯ 2 131 100 2 307 700 2 329 000 2 334 700 2 337 400 2 350 100 

III. 
НЕДАНЪЧНИ 
ПРИХОДИ ЗА 
ДЪРЖ.ДЕЙНО 
сти 873 996 735 044 650 608 812 779 907 996 

всичко 

ПРИХОДИ 
CI+II+III1: 118 864 269 124 902 587 126 417 251 143 745 264 146 218 543 147 126 307 

Темп на 
нарастване 
спрямо 
предходната 
година 6.7 5.1 1.2 13.7 1.7 0.6 

2019 

( 
152 198 57 

88 427 246 

63 771 330 

о 

864 894 

153 063 47 

4 



Потвърждение за стабилното финансово състояние на Община Варна е присъдения 

през м. юни 2018 г. по-висок кредитен рейтинг, който е потвътден през 2019 г. 

През 2020 г. бе извършен преглед на рейтинга на общината и на 28.05.2020 г. 

агенцията за кредитен рейтинг отново потвърди присъдения рейтинг: 

дългосрочен кредитен рейтинг - /ВВВ/ с перспектива: стабилна; 

Краткосрочен кредитен рейтинг /А-3/; 

Присъденият кредитен рейтинг се основава на следните параметри, посочени в 

доклада на рейтинговата агенция; 

Населението на Община Варна търпи незначителен спад на годишна база, за 

разлика от страната, за която тенденцията е в намаление на населението е с 

значително по-високи темпове; 

Община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в трудоспособна 

възраст спрямо средния за страната; 

Гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната за 

страната и е почти без промяна спрямо предходната година; 

Собствените приходи на общината бележат ръст от 5,8% на годишна база; 

Община Варна няма просрочени задължения; 

Финансовата прогноза за периода 2020 г. - 2022 г. на рейтинговата агенция показва, 

че община Варна ще реализира положителен оперативен резултат през целия 

прогнозен период /2020 г. - 2022 г./; 

Кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с много добра 

кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план. 

Членовете на рейтинговия комитет разгледаха доклада за кредитен рейтинг на 

община Варна и обсъдиха факторите, определящи кредитния рейтинг. Отбелязано бе 

положителното финансово развитие на общината, мащабната капиталова програма, 

подчертана бе липсата на просрочени задължения, сравнително високата 

събираемост на основните данъчни пера, както и благоприятното позоциониране на 

общината в сравнителен план. 

Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от рейтинга на България, 

благоприятно влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на 

държавния рейтинг. 

Във връзка с кризисната ситуация поради COVID-19 през м. ноември 2020 г. отново 

бе извършен преглед на рейтинга на общината. Членовете на рейтинговия комитет 

разгледаха финансовото състояние на община Варна. Отбелязано е, че общинското 

ръководство успява да поддържа адекватно функциониране на общинската 

администрация в критичните обстоятелства и да запази много добро финансово 

състояние. Агенцията за кредитен рейтинг отново потвърди присъдения на 

28.05.2020 г. рейтинг на Община Варна - /ВВВ/ с перспектива: стабилна. 

Стабилната перспектива към рейтингите на Община Варна изразява мнението на 

кредитната агенция, че въпреки неблагоприятната макроикономическа обстановка 

общината ще запази устойчиво финансово състояние. 

Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в 

общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са 



правилно планирани и бюджетно разчетени, така че да не са в противоречие с 

фискалното правило по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от 3ПФ, а именно: 

Годишните разходи за обслужване на поетия дълг от Община Варна не надвишават и 

няма да надвишават през годините с усвояването на общинския дълг за тези проекти 

стойността на ограничението на чл. 32, ал. 1 от ЗПФ (Годишният размер на 

плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може 

да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата 

изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от 

годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината). 

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩОТО ОБСЪЖДАНЕ, ПИШЕТЕ НА 

e-mail: pavdimova@varna.bg, пjotovska@varna.bg

Христо Иванов: Да благодарим на г-жа Господинова за изчитането на финансовата 

част и преминаваме към следващата част от публичното обсъждане, а това са 

въпроси и мнения чрез онлайн платформата. 

Има ли въпроси и мнения? Да поканя отново за въпроси и мнения по публичното 

обсъждане на проектите, за които община Варна има намерение да поеме 

дългосрочен дълг . 

М, Иванова, Г Димитрова, П 

С Павлов, А I Павлова и Н 

участие и които ние ги виждаме, че 

Павлов, В Николова, Р: Славова, 

Георгиев. Това са лицата, които са заявили 

са се включили. Може да пускате писмени 

предложения и запитвания, за да може да съберем колкото се може повече мнения и 

виждания за правилни инвестиции, чрез дългосрочния дълг. В писмена форма има 

ли пристигнало нещо? 

Има предложение от К, Калудов, което е пристигнало и е по два въпроса. 

Единият е за ул." Народен юмрук", гр.Варна, квартал „Левски" � асфалтиране по 

цялата дължина, изграждане на паркоместа. В момента само половината улица е 

асфалтирана, другата част въобще не е правена и тревните площи, където масово се 

паркира носят постоянно кал. През лятото се вдигат облаци от прах , застрашаващи 

здравето на всички живущи там, което е в пълен разрез с изискванията за 

намаляване нивото на фини прахови частици. Това е единият от въпросите. Вторият 

въпрос е квартал „Изгрев" , ,,Стойко Пеев", вилна зона „Франга Дере" над 

околовръстното шосе , улица „Бадем", квартал източно от улица „Мирен", бившия 

Бетонов възел Раденков. Изграждане на канализация поне за дъждовна вода, района 

е населен, а няма нито един асфалтиран път. Хората сами поставят бетони, чакъли, 

фрезован асфалт, но всичко се отмива при дъжд. При всеки дъжд огромни кални 

реки заливат по-горните места и после се стичат по улица „Невен", като причиняват 

наводнение по околовръстното „Христо Смирненски". Няколко колектора биха 

спомогнали да се отведе водата, да не забравяме, че района е свлачищен. 

Христо Иванов: Това са въпроси, които касаят Бюджета на Общината. Ние в 

квартал „Изгрев" имаме експерименталните блокчета, заделена сума за инвестиция, 

за да може там да бъдат извършени ремонти на междублоковото пространство, а в 

този квартал проблема е, че не е приложена уличната регулация, което 

възпрепятства съответно и инвестиции. Отбелязвам също така, че в квартал „Изгрев" 

ще има изграждане на ВиК инфраструктура по проекта по ОП на ВиК Варна, която в 

момента приключва тръжните процедури, може да се запознаете там по кои улици 

ще има съответно и инвестиции за битови канализации. 

Други ... Отново да помолим, виждаме, че има участие в нашата онлайн презентация 

-Mi Иванова, Г Димитрова, Пс I Павлов, Л Николова, Р Славова, 

( 

( 



с Павлов, Я I Павлова и Н1 i Георгиев с молба, ако имат виждания, 

предложения да ги споделят. 

Cl ___ Павлов: Ало. Здравейте ... /прекъсната връзка/ 

П I Павлов: Здравейте. Чуваме ли се? 

Христо Иванов: Да чуваме ви, да слушаме ви. 

П; Павлов: Здравейте. Интересува ме какво става с улица „Акация", в 

плановете на Общината тази година все пак ще се случи ли нещо вече? 

Христо Иванов: За улица „Акация" още миналата година беше включена в 

Бюджета, имаме осигурено финансиране, имаме разработен технически проект. Там 

част от улицата всъщност е собственост на единият от блоковете, където тази част от 

улицата има идеална съсобственост и в момента се решава, т.е. са предприети 

действия за ликвидиране на тази съсобственост и освобождаване улицата да стане 

изцяло общинска. Още един път повтарям, че улицата е била включена в миналия 

Бюджет и ще бъде включена и в Бюджета за 2021 r. Имаме готовност за започване 

на строителни дейности. Въпросът е, да се изчисти правно съсобствеността, която 

има в една малка част като имотче на територията на улицата. Имаме договор със 

строител, имаме договор за Строителен надзор, така че чисто административна 

процедура, която предполагам съвсем бързо и скоро ще приключи, за да може да 

влезем и работим и действително тази улица да бъде реновирана и да се махне това 

кално пространство, което в момента е там. 

П Павлов: Разбрах. Има много време. Има ли някакви срокове? Тази улица е 

непроходима в момента. 

Христо Иванов: Да, знаем, че е непроходима, поради тази причина се предприеха 

тези действия, които са извършени през миналата година - направен проект, избран 

изпълнител, избран Строителен надзор. Въпросът е чисто административно там да се 

приключи процедурата с изчистване на частната собственост, която е на територията 

на улицата. Предполагам, че колегите от Общинска собственост и район Приморски 

работят активно по темата, идентифицирани са собствениците и в една значителна 

част от тях имаме съгласието им да бъде ликвидирана тази съсобственост. 

Предполагам, че в най-скоро време ще приключи самия процес по изчистване на 

собствеността, за да може да издадем Разрешително за строеж и да започнем да 

работим. Така че, въпрос предполагам на много кратко време да приключи тази 

административна процедура. 

П Павлов: Наистина ще очакваме това да се случи възможно най-скоро. Също 

така и не знаем какво се случва с ул. Подвие и с мостчето. 

Христо Иванов: С ул. ,,Подвие" и с мостчето, то е включено като обект в Бюджета 

на Община Варна, който ще бъде обсъждан в 16,30 ч. Там е като поименен обект и 

след приемането на Бюджета, ще бъде възложено проектиране за това мостче и 

реализирано през тази година, за да може действително да се реши този въпрос, 

който от доста време стои. 

П, Павлов: Да разбирам, че тази година този проблем ще бъде решен? 

Христо Иванов: Да, през миналата година направихме подход към мостчето, така 

че тази година трябва да решим въпроса и със самото мостче, за да приключим тази 

задача, но пак ви уверявам, като поименен обект е включен в Бюджета на Община 

Варна. Не в кредита, а в Бюджета, като поименен обект. 

Пё Павлов: Добре, разбирам. Имайте предвид, че ще следим отблизо какво се 

случва с тези места, защото наистина вече не се търпи това. 



Христо Иванов: Да, ние също знаем, че това са болни проблеми и поради тази 
причина са включени за инвестиции от страна на Общината. Но така или иначе 
трябва да бъдат изцяло решени административните процедури. Няма как да тръгнем 
да правим неща, които не са законосъобразни. Благодарим за въпросите, така че ще 
бъдем коректни и ще изпълним ангажиментите, които сме включили в нашата 
програма. 

Благодаря Ви още един път за включването и отделеното време. 

Има включване от Лора Николова. Заповядайте. Технически проблем ли има или ... 

Л� Николова: Здравейте. 

Христо Иванов: Здравейте. Чувам ви, да. 

Л · 1 Николова: Два въпроса имам. Първият е какви мерки планирате, за да се 
спре масовото паркиране на коли по тротоарите и вторият ми въпрос е планира ли 
Общината да извършва озеленяване и да сади дървета и ще има ли нови паркове? 

Христо Иванов: По първият въпрос за паркирането по тротоарите, този въпрос е 
както на Общината, така и на гражданите. Тъй като виждате, всички инвестиции, 
които ние правим е навсякъде извършваме ремонти на тротоарните настилки, 
правим достъпна среда и за голямо съжаление виждаме, че тези обновени тротоари ( 
се използват от недобросъвестни шофьори да паркират и да бъдат ползвани не по 
предназначение. Естествено органите на реда и Общинска полиция предприемат 
съответните действия да санкционират тези водачи, но в крайна сметка няма как по 
всички тротоари да наслагаме паркинг колчета с цел да не се паркират 
автомобилите. Някак си трябва тези инвестиции, които се правят от страна на 
Общината да бъдат оценявани от гражданите и да се повиши културата и 
отношението към това, че нещо когато е създадено и инвестирано със средства на 
гражданите на града, то трябва да бъде пазено. Имаме много снимки, които идват 
като сигнали от граждани на спрени автомобили, микробуси по чисто нови тротоари, 
което е изключително неприятно и буди гняв, както в нас като общински служители 
и хора които сме се постарали да подредим един район, така и смятам е на всички 
останали. Така, че санкциите трябва да бъдат изключително активни от една страна 
и от друга страна може би ще трябва да се помисли в един по-глобален аспект да 
бъдат с много по-големи стойности, защото в крайна сметка, когато се разруши един 
тротоар чисто нов или се наранят бордюрите имат стойност, която е значително 
много по-голяма от санкцията 20-30 лв., която в момента се налага и която е ( 
определена нормативно. 

Относно озеленяването и на темата тротоари, през последните години доста 
инвестиции направихме в тази насока. Гледаме по всички улици, където се 
извършва рехабилитация да се направят ремонти на тротоарите и да се направи 
достьпна среда. През миналата година на много знакови кръстовища, определящи 
града, бяха направени инвестиции за достьпна среда, както с бюджета на Община 
Варна, така и по Оперативни програми. Всички инвестиции, които ще извършваме 
напред отново ще включват и тези елементи за решаване на въпроса с достьпната 
среда и тротоарните настилки, и да се надяваме, че по-малко недобросъвестни 
шофьори ще паркират по новоизградените тротоари. По въпросът с озеленяваното 
във всички обекти, които са цитирани в инвестиционната програма, те ще бъдат с 
Разрешително за строеж и озеленяването като елемент на тези обекти ще бъде 
включено в инвестиционните проекти. През 2020 г. бяха извършени инвестиции за 
засаждане на над 2 000 дръвчета от Бюджета на Община Варна. Виждате покрай 
булеварди, зони за отдих тези дръвчета се виждат със съответните укрепвания, 
които са направени. Отделно имаме над 1 000 дръвчета, които са засадени по 
компенсационни програми. Отделно имаме 4 500 малки дръвчета, които съвместно 
със сайта Gorata.bg, бяха получени безвъзмездно и съвместно с граждани и 



граждански организации те бяха насадени в двата района - Аспарухово и Владислав 
Варненчик. Там ще продължим това сътрудничество с Gorata.bg, за да може 
действително и други зони, които има възможност да бъдат засадени с тези 
дръвчета, които имат характер за горски територии, за да може да се облагородяват 
тези зони и 
територията 
поддръжката 

всъщност да стават действително малки горички в града и около 
на града. Изключително рестриктивна политика водим, относно 
на системата. През миналата година всички дръвчета, които бяха 

засети и за тези които се констатира, че са в недобро състояние по основните 
булеварди и проекти, които бяха изпълнени през миналата година, наложихме на 
фирмите-изпълнители за тяхна сметка да ги подменят и това нещо беше изпълнено в 
рамките на годината. И през тази също ще продължаваме да следим състоянието на 
дръвчетата по компенсационни програми по обекти, които са изградени съгласно 
договори с Общината, за състоянието на зелената система. 

Това е, което мога да кажа по тези двата въпроса. 

Л< Николова: Благодаря. 

Христо Иванов: Въпросите на следващия- Н1 Георгиев са в писмен вид„ 

Н Георгиев: Аз съм рибар и имам два въпроса по темата. Кога ще бъде 
направен ремонта на моста на Родопа, който е под Аспарухов мост и за самия 
Аспарухов мост искам да попитам кога ще има основен ремонт и кога ще оправите 
осветлението? 

Христо Иванов: По първият въпрос мостът, който е Поповият мост, който е входа на 
Южна промишлена зона. За него миналата година беше разработен инвестиционен 
проект и е наличен. В края на годината избрахме изпълнител на ремонта и в съвсем 
скоро време предстои започването на ремонта на това мостово съоръжение, тъй като 
то действително е в много тежко състояние и възпрепятства нормалното движение на 
леки автомобили, товарни автомобили в посока Южна промишлена зона. Така, че в 
съвсем скоро време ще започне ремонта. Знаете той е малко по-сложен, т. к. има и 
преминаване на жп линия, която жп линия е на Петрол, съвместно с поддържащата 
фирма на жп линията сме стиковали съответни,:е дейности, които ще бъдат 
извършени, така че да бъде сравнително бързо извършен ремонта. 

По Аспаруховият мост, знаете че той е държавен и се поддържа от АПИ. От миналата 
година има разпореждане на АПИ, да бъде направено задание за проектиране за 
ремонта на Аспаруховия мост. В момента Агенцията формулира на базата на 
огледите, които бяха направени преди нова година от комисия и дефинирали 
проблемите, които има по моста за техния ремонт и отстраняване, а Общината като 
ползвател на тротоарната конзола на моста се опитваме да дефинираме нашето 
искане, което да бъде представено и включено в заданието за проектиране на 
Аспарухов мост. Направихме среща с Камарите на архитектите, на строителите, на 
инженерите в инвестиционното проектиране, за да може да направим една дискусия 
по темата и в момента формулираме и нашите искания за тротоарната конзола на 
Аспаруховия мост. 

По въпросът с осветлението на Аспаруховият мост, там периодично се извършват 
набези и кражби на кабели. В момента отново сме в една такава ситуация, и т.к. 
попада към ангажимента на застрахователната компания, която трябва да 
възстанови осветлението, в момента сме в процедура, в която приключват 
дейностите по направата на организация, за да може по най-бързия начин да бъде 
възстановено уличното осветление по Аспаруховия мост. Пак казвам, възстановено, 
съгласно наша застраховка, която ние имаме за това съоръжение. 

Дойдоха още въпроси в писмен вид ... 



Ж I Павлова: Живея в Кайсиева градина, но с мъжът ми работим в центъра. 
Много по-удобно е за нас да водим децата си на детска градина някъде в центъра. 
Затова искам да попитам дали Кмета ще строи детски градини някъде в по
централните части на града? Иначе какъв е смисъла от нови детски градини, ако 
хората трябва да обикалят по различни далечни места? 

Христо Иванов: В презентацията, която направихме на дълга, доста обстойно е 
коментирано проблемите, които съществуват в централната част на града, в район 
„Одесос". Там в общи линии няма общински имоти и, за да може да бъдат осигурени 
максимално места в детски градини. Общината ползва под наем два имота, които са 
частни и заплащаме наем ежемесечно, за да можем да организираме детски градини. 
Много трудно е, т.к. просто няма общински и държавни имоти, които са със 
съответната площ и които да могат да послужат за изграждане на детски градини. В 
програмата имаме включена една детска градина, която е в район 11Одесос". Това е 
ул. 11Хъшове" N02, където ще бъде изградена 4-групна детска градина. Това е, което 
е залегнало в Инвестиционната програма. Имаме и нова детска градина, която е 
11 Слънчогледи", в район „Приморски", която е 6-групна и 3-групна пристройка към 
„Петьр Берон". Това е в централната част в „Одесос" и „Приморски", което ще бъде 
инвестирано съвместно с парите, които ще постъпят от Държавния Бюджет, 
осигурени от МОН. 

М Иванова: Облагородяването на междублоковите пространства в квартал ( 
„Трошево" е хубаво, но защо запушиха новия изход от стария паркинг пред бл.42 с 
тези кошчета. В целият квартал няма кьораво кошче по улиците, но там пляснаха 
цели 5. И изобщо района има нужда от сериозно внимание, улиците "Вярност", 
„Нежност" и „Младежка" имат нужда от цялостна рехабилитация и тротоари. На 
улиците „Усмивка" и „Елин Пелин" висят кабели от всевъзможни стълбове. Кога 
районното кметство ще разпореди премахването им? На ул."Радост" хубаво се 
издигнаха нови комплекси, улицата е разбита, няма паркоместа, няма тротоари. 
Положението с ул."Вяра" не е по-различно. Кога районното кметство ще им обърне 
внимание? Искам да знам и ул."Никола Ваnцаров" ще бъде ли ремонтирана и кога? 

Христо Иванов: Започваме отначало. До бл.42 беше изграден нов паркинг и по 
разпореждане на кмета бе извършено свързване със стария паркинг, за да може по-
добра комуникация и хората, които паркират, ако не могат да намерят място на 
стария паркинг да паркират в новия паркинг. А защо е запушено с кошчета, сега ще 
изпратим колегите от район „Младост" да проверят и видят на място защо са 
сложени кошчетата по този начин. И естествено, ако са препречили комуникацията 

( между стария и новия паркинг да бъдат разместени, и да бъдат сложени на 
съответните подходящи места или на други места в района, т.к. видимо в тази част 
пред този блок сме прекалили с поставянето на кошчета. В район „Младост" през 
миналата година много инвестиции бяха направени, естествено нуждата е голяма, 
така че имаме отново включени в Инвестиционната програма обекти, които са от 
района и предполагам, че ще продължим инвестициите в това направление. 
Положението с ул."Вяра" не е по-различно. Ул."Вяра" е в обсега на 
новопроектирания булевард „Цар Освободител", където ще бъде с някакъв вид 
мостово съоръжение. В момента се прави предпроектно проучване за електрическото 
влакче, като устройствена схема на целия булевард, така че ул."Вяра" ще бъде 
елемент от бул."Цар Освободител". Когато се изясни по какъв начин ще бъде 
мостовото съоръжение, тя ще бъде включена и в реализацията на булеварда. За 
ул."Никола Вапцаров", в момента тя е в неприятно състояние, знаете там в момента 
се извършва едно строителство на един голям обект, където постоянно вървят 
бетоновози, камиони и поради тази причина в сега не посягаме към нея. Ако 
направим инвестиция, има опасност това, което направим ние като обновяване да 
бъде разрушено от строителната техника. Но тя ще бъде едно естествено 
продължение на инвестициите, които правим в момента по ул."Железкова" и смятам, 
че в съвсем скоро време след като приключат основните строителни дейности по 



тази сграда, която в момента се изгражда, ще бъде направена инвестиция на 
ул."Никола Вапцаров". Защото там трябва и тротоара да се направи, да стане с 
нормално преминаване и да се ремонтира и пътната част. За "Кайсиева градина", го 
казахме. 

С Павnов: В района на Колхозния пазар всички улици са разбити. Кога ще 
бъдат ремонтирани? В близост до магазин Билла има големи дупки. 

Христо Иванов: В презентацията на район „Одесос" са обхванати всички улици 
около Колхозния пазар, и обърнете на стр.74 от презентацията, тук са включени 
ул."Иван Срацимир", ,,Ивайло", "Беласица", ,,Хан Маламир" от „Ангел Кънчев", ,,Стара 
планина", ,,Начо Начев", ,,Никола Бацаров" и естествено и „Д-р Пюскюлиев". Това са 
улици около Колхозния пазар. Там съществува и павирана настилка, която е с 
големи дупки в момента. Доста интезивно строителство беше извършено през 
последните години и улиците са много разбити. Поради тази причина сме ги 
включили и в кредита за направата на проекти и последващи ремонти. 

Другият въпрос е от Я Павnова: Искам да попитам за проекта за „Кайсиева 
градина" какво ще включва. Какво значи този етап 1, етап 2, позиция 2 и т.н.? Ще 
има ли зелени площи, защото квартала е много застроен? 

Христо Иванов: Когато за „Кайсиева градина" през миналата година беше 
разработен инвестиционен проект, както направихме и съответната инвестиция, 
която смятам, че е удачна, за 4 микрорайон във Владиславова. Там бяха изцяло 
ремонтирани алеите и улиците в района, създадени паркоместа, уличното 
осветление, зони за отдих, осветление, подходи към всички жилищни блокове и този 
микрорайон изцяло придоби нов вид. По същият начин разработихме и проект за 
„Кайсиева градина", които беше разделен на два етапа, за да можем да търсим 
финансиране, което да бъде в рамките на около 10 млн. лв. за отделна част. В 
момента получихме финансиране за частта, която е заключена между улиците „Асен 
Разцветников", ,,Петър Дертлиев" и „Емил Станчев" и училището, т.е. от долната 
страна на 2 микрорайон. В момента приключваме процедурата за избор на 
изпълнител и съвсем скоро ще започне реалното изпълнение на обекта. А за горната 
част, т.е. първият етап очакваме, че отново ще осигурим финансиране пак чрез 
Републиканския бюджет, за да може да бъде изпълнен и изцяло „Кайсиева градина" 
да придобие нов облик. Като зелените площи ще бъдат ремонтирани, ще бъдат 
изградени кътове за отдих, спортни, детски площадки и ще придобие нов облик 
квартала. Надяваме се това в съвсем скоро време да се случи, защото вече имаме 
финансиране пак казвам за етап 2. 

Въпрос от С Павnов: Знае ли се кога ще бъде готово качването на АМ „Хемус", 
това е пробива на ул."Атанас Москов"? 

Христо Иванов: Да. Работи се по него в момента и предполагам до началото на 
летния сезон ще бъде приключено и въведено в експлоатация и ще започне да се 
ползва, т.к. това ще бъде една нова добра, пряка връзка между кварталите и АМ 
,,Хемус". 

М, Иванова: Да разбираме ли, че ул."Младежка" няма да стане тази .година, 
т.к. не я споменахте по-рано? 

Христо Иванов: Ул. пМладежка" не е включена в кредита и за нея в момента 
нямаме осигурено финансиране. Но така или иначе ще започне подготовка за 
задание за проектиране, за да може през следващ период да бъде направен проекта 
за ремонт. 



Имаме въпрос от С1 1 Сипвиоэ: Видях, че има предвидени пари за нова детска 
градина на ул."Хъшове", къде точно ще е тази градина, за колко групи, кога ще е 
готова? 

Христо Иванов: Детската градина е с административен адрес ул."Хъшове" N02. ДГ е 
4-групна и през м.Февруари ще бъде обявена тръжната процедура за избор на
изпълнител, като броя на децата, които ще могат да я ползват е 100. Тази година е
избор на изпълнител и започване на строителство, догодина приключване на
строителството и въвеждане в експлоатация. Това е програмата, която имаме.

Още един mall има: Защо трябва да теглите заем, в условия на криза. 

Христо Иванов: Животът продължава и да, има криза, ние в Бюджета сме 
залегнали достатъчно финансови средства, с които да подпомогнем бизнеса и 
гражданите, и всички необходимости-санитарни и здравни, които предполагаме, че 
ще бъдат необходими на Община Варна . Но така или иначе живота продължава и 
градът трябва да става все по-добър, все по-приветливо място за живеене, да 
привличаме повече туристи, да развиваме икономиката му. Да привличаме млади 
хора, да живеят тук, а ние да осигуряваме детски ясли, детски градини. Работим до 
по този начин да създаваме нови работни места и града да може да се развива. Не 
на последно място, покрай големите обекти и инфраструктури, по които работихме 
през последните години, действително малко на заден план останаха 
междублоковите пространства, малките улички, паркоместата. И сега усилията и 
вниманието ни и насочването на финансовите средства е именно към този проблем. 
Всеки един човек край неговия дом да бъде пипнато, да бъде оправена съответната 
тротоарна настилка, подход към жилище, улицата на която живее да има нормално 
място за паркиране и уличното осветление да бъде оправено. Естествено нуждите на 
града са големи. С този кредит частично ще решим определени проблеми, но така 
или иначе единствено, чрез инвестиции могат да бъдат решени тези проблеми. 

Има ли други въпроси? ........... Няма. 

Закривам публичното обсъждане. 

Благодаря за вниманието и участието в обсъждането, което направихме! 

Протокол и рали: 

Павлина Димова: ..... ...1..::: ...... 
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ПРО ТОКОЛ 

ОТНОСНО: Проведено публично обсъждане на проекти. за които Община Варна има 

намерение да използва дългосрочен дълг 

Днес, 14.11.2018 г. от 15,30 ч. на основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за 

общинския дълг и чл. 44, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна се проведе 

публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва 

дългосрочен дълг. Публичното обсъждане бе открито от инж. Христо Иванов, 

заместник-кмет на Община Варна. 

инж. Христо Иванов: Добър ден. Съгласно определеното време в поканата, 
публичното обсъждане ще протече от 15,30 ч. до 17,30 ч. в следния дневен ред: 
I. Представяне на проектите.
II. Даване думата на присъстващите за мнения, въпроси, предложения и становища.

Протоколчици на публичното обс�;�<дане са: Павлина Димова - гл.инспектор
,,Общински дълг" и Велич1<а Шабова -· ·гл.инспектор „Контрол собствени приходи". 
Проектите, по които Община Варна има намерение да поеме дълг са: 

1. Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината", местност „Карантината", район „Аспарухово", община
Варна".

2. Проект „Реконструкция на улица от бул. ,,Първи май" към рибарско
пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Кара1пината, р-н
Аспарухово, гр. Варна".

3. Проект „Многофункционален · спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за
стадион", кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к • .,Владислав Варненчик", гр.
Bapt1a /ПИ 10135.4502.344 по !<К/ с адрес ж.к. ,,Владислав Варненчик", гр.
Варна",

4. Проект „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс", 1<в.
3б по плана на кв. ,,Виница", гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по J<K/ с адрес
ул. ,,Албатрос", кв. ,,Виница", гр. Варна" .

5. Проект „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен
терен", кв. 3б по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ
10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. ,,Студентска", гр. Варна".

б. Проект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и 
фитнес площадки на открито в училищата на територията на община Варна". 

7. Проект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито
и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна".

8. Проект „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията
на община Варна".

9. Проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна".

10. Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна".

11. Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ
- Варна".

12. Проект „Модернизация на културна инфрастру1пура в град Варна - НЧ
"Петко Рачев Славейков 1928".
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13. Проект „Реставрация, консервация и социализация на туристически
обекти в община Варна".

Давам думата на г-н Гърбузов, директор на дирекция 11 Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване" по т. Проект 1 „Модернизация и реконструкция на рибарско 

пристанище „Карантината", местност „Карантината", район „Аспарухово", 

община Варна". 

Инж. Петър Гърбузов: Добър ден. Първият проект, който ще представим е 

,,Модернизация и реконструкция на рибарс1<0 пристанище „Карантината", 

местност „Карантината", район „Аспарухово", община Варна" по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на 

проекти: BG14MFOP001-l.008 11 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 

борси и по1<рити лодкостоянки", Сектор 11 Инвестиции в съществуващи рибарски 

пристанища" на ПМДР 2014-2020 на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 

2014-2020 гад. чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.) Целите на 

проекта са реализация на утвърдения морски облик на град Варна; устойчивото 

развитие на риболовната дейност на територията на общината; запазване на занаята 

рибарство и поминъка на рибарите в региона; създаване на нови работни места. 

Основната обща цел на проекта е модернизиране и реконструкция на съществуващо 

рибарско пристанище, чрез което ще се осигури възможност за ефективно, 

регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и 

спедиция на уловите от риба и водни .организми. Идентифицираните специфични 
подцели са: 

• повишаване на енергийната ефективност;
• опазване на 01<олната среда;

• подобряване на безопасноспа и условията на труд.

Социално-икономически анализ 11а очакваните резултати: 

• Създаване на заетост в се1пора на рибарството или допълнителните дейности.

• Брой на проектите за добавена стойност, качество,· използване на нежелания улов и

рибарските пристанища.

• Запазена заетост в сектора на рибарството или допълнителните дейности.

Ще дам думата на инж. Гороломова, която е ръководител на проекта да ви представи

по-подробно проекта.

Инж. Румяна Гороломова: Понеже презентацията е доста обемна, около 50
слайда, ще се опитам в малко по-сы<ратен вариант да ви представя проекта. Най
важните очаквани резултати от този проект, понеже инж. Гърбузов представи
целите, ще започна в резюме от резултатите.

• Създаване на полезни за обществото услуги и придобивки. Мащабната инвестиция
на Община Варна е водена от желанието за възраждане на района на
пристанището, инвестиране в нова инфраструктура. 

• Модернизацията на пристанището ще го превърне в най-модерно пристанище на
Северното Черноморие, което ще засили потенциала за развитие на рибарството и

туризма. Голям положителен ефект върху икономиката и населението на Община 
Варна ще окаже създаването на модерни и хигиенни условия за продажба на 
улова, при спазване на всички законови изисквания, данъчно и счетоводно 
изсветляване на цялата верига от улова до продажбата на дребно, възможността за 
увеличаване на консумацията на прясна . риба и рибни продукти на глава от 
населението. 

• С реализацията на проекта, като допълнителен ефект за обществото ще се създаде
ново пространство за отдих, спорт и разходки. Очаква се модернизацията на

2 

( 



пристанището да доведе и до допълнителни последващи инвестиции за развитие на 
района на местност „Карантината". 

Проектна готовност на обекта: За строежа има на 7 август 2017 г. влезли 
(влязоха) в сила ПУП-ПРЗ „за рибарско пристанище" и ПУП - Парцеларен план за 
строителството в акваторията на Черно море. На 16.06.2016 г. беше проведено 
обществено представяне и обсъждане на проекта за модернизация и реконструкция 
на рибарско пристанище „Карантината". Има одобрен проект, издадено разрешение 
за строеж от 30 август 2017 г., което влезе в сила на 20 септември 2017 г. С 
решение на Министерски съвет се учреди на Община Варна безвъзмездно право на 
строеж върху имот, представляващ част от морското дъно на Черно море за 
изграждане · на хидротехническите съоръжения и има подписан Договор 
№311/28.09.2017 г. между Кмета на Община Варна и Областният управител за 
учредяване на това право. 

Местоположение 
. Съществуващото рибарско пристанище „Карантината" е разположено в поземлени 
имоти: на територията 10135.5506.461 (суша) и този мостик, който е съществуващия 
в акваторията на Черно море. 

• Теренът на приста1Jището е със сравнително малък фронт към морето - 120 м, от
запад граничи с Аспарухов парк и плажа на район Аспарухово, а о.т изток граничи с
дере, зад .кое;rо се намира имот на Министерството на отбраната. От ЮЖl;!ёjТа страна
имотът граничи с уличната мрежа. :,· 

• Разширението на пристанището обхваща имоти обхваща следните поземJ.1.ени имоти:
ПИ •10135,5506.461, ПИ 10135.5506.462, ПИ 10135.5506.479, местност
„Карантината", район Аспарухово, град Варна. За имотите, държавна собственост, на
основание.Решение №103-2 на Общинския съвет - Варна (Протокол 5 от заседание,
проведено. на 27.0.1.2016 г.) е сключен Договор за предоставяне безвъзмездно за
упрамение на имоти - публична държаsна собственост №287/25.10.2016 г, (за ПИ с

· ид. №10135.5506.462, №10135.5506.479, №10135.5506.461, №10135.5510.89).
Сега . технико-икономическата обосновка. Смятам да сложа една 

визуализация, върху която ще обясня. Така ще изглежда пристанището след 
изпълнение на проекта. То се състои от пристанищна територия с площ 19 373 кв.м. 
or · УПИ. 1•461,462 с площ 2223 кв.м. и поземлен имот 10135.5506.979, който е в 
морето с площ· 17 150 кв.м. За което казах, Ч() им.а. отредено право за строителство в 
акваторията на Черно море. Проектът включва изграждане на хидротехнически 
сЪQръжения в акваторията, територията с подходите, инфраструктура с 
необходимите·· съ.оръжения и част от основната сграда (първи и втори етажи), 
отнасяща се пряко към рибарското пристанище. Предвидено е и трети етаж на 
сградата, където ще има заведение за хранене, покрив-амфитеатър и кула
стълбище. Най-важната част от новия проект е изграждането на хидротехническите 
съоръжения. Избрано е класическо решение за създаване на защитена от вълнение, 
течения и наноси акватория с два сходящи се мола. Този източния Г-образен 
ограден мол, който завършва с противодифракционна шпора с номинална дължина 
130 м и крило с номинална дължина 140 м. Западният ограден мол е праволинеен с 
номинална дължина 150 м. Конструкцията на кея в тила на пристанището е 
наклонена (слип) с дължина 15 м. и денивелация 2 м. Предвидено е също така и 
хелинг, осигуряващ пускането на вода на плавателните съдове, както и тяхното 
изваждане на сушата за съхранение или за извършване на ремонтни дейности. 
Предвидени са понтони за домуване на лодките във вода. Те са закотвени с мъртви 
котви и по принцип е възможно тяхното преместване при необходимост. В зоните за 
швартоване, ето тези зони, където ще се разполагат лодките, са предвидени 16 
колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. 
Предвидени са два Г-образни крана за лесно изваждане на улова, както и място за 
подход на мобилна цистерна за зареждане на лодките с гориво. Пристанището има 
обходен път по кейовете с ширина 6 м от всички страни, позволяващ достъп и 
временно спиране на транспорт, и 1 м за ивица, която ще се разположи 
инфраструктура - колонки за ток, вода, изпомпване на вода и отпадни води, 
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пожарни хидранти, осветителни стълбове и др. подобни. Още една картинка ще 
покажа. Това е най-най-кратко описанието на проекта. Ето тук има една 
визуализация, в която се вижда слипът и хелингът на пристанището. Проектният 
капацитет на пристанището е общо 116 плавателни съда, в т.ч. това е по проектното 
предложение - 103 лодки, разпределени по категории, 8 места за кораби с дължина 
18-24 м. и 5 места за кораби над 24 м. Това тук го разказахме. По Западният мол на 
съоръжението се осигурява пешеходна алея с дължина около 100 м и с ширина 5 м
на кота 2 м над водата, която ще е достъпна от плажа на квартал Аспарухово, която
ще отделя зоната на рибарите с висок ограден парапет. Това е зоната, където всички
граждани, които желаят да се разходят в тази част могат да направят това. На тези
две визуализации също така са дадени зоните за обществен пешеходен достъп.
Източният мол е достъпен само, че на кота 4 м над водата. Там се предвижда алея с
обща дължина 260 м, с ширина 4 м, с пейки и охранителни парапети и са
предвидени две панорамни площадки - на чупката между тялото и крилото на 
източния мол, и ротондата накрая при главата на източния мол. Ис1<ам само да
добавя,· че Източният мол има допълнителни пространства за сух док, сушене на
мрежи, складове за рибарите. Въпрос от залата не се чува ясно: ,,Кога е крайният

,.срок"?(въпрос от Даниела Стойнова, радио „Варна") Отговор Договорът е сключен на
·· 18 май 2018 г. и срокът по административният договор е две години, т.е. ако всичко

( . върви нормално би трябвало на 18 май 2020 г. проектьтда пр'и1<лючи., В момента сме
в процедура на избор на изпълнители за СМР, доставки,. над�ор и. т.н. Казах, че за 
i�'ристанището има предвидена триетажна сграда с модерен архитсi{rурен силует със 
смесено предназначение - обществени, търговски площи. На фу,а на сградата -- ето 
това·,� ·е проектирана едноетажна самостоятелна сграда с ПJiосък гiокрив за 
ремонтна работилница - сервиз на лодки. Тя е предназначена за ремонт на малки 
плавателни съдове - ремонти по корпуса, двигатели и др. На изток от нея е 

·. ,·разположена и външна работна площадка. За сградата: На първия етаж на сградата
се ·поместват помещения, пряко свързани с дейността, на. рибарите; първата

. обработка, временно съхранение и продажба на риба, както и с-rая за 11очив1<а. ПQ.!1 
П!,ШШiа обm1ботка на рибата са предвидени помещения, в които ·ще се:· 

- разтоварва улова. Ще има площадка с малък кран за изваждане на лондите
и пренасяне с помощта fla 1<0лич1<и; 

... приемане на рибата - помещение с 6 броя работни места на общ плот за 
изсипване, почистване от замърсявания, водорасли, медузи и др.;. 

- вани за измиване на улова, поставяне в чисти лонди;
- хладилно помещение за отпадъци;
- три къта за лонди - мръсни лонди, миене, чисти лонди;
- ще има ледегенератор, помещение за люспест лед;
- хладилни камери с различен температурен режим за улова;
- помещение за опаковъчно фолио;
- помещение за отговорни�< от ИАРА по приемането, регистрирането,

хигиенния контрол; 
- помещение за ветеринарен лекар с помещение за лаборатория;
- санитарно-битови помещения за помощния персонал и посетители;
- помещение за почивка на рибарите и т.н.
Пазарът за рибни продукти има:
- пряка връзка с помещенията за първа обработка и пряк самостоятелен

външен достъп за граждани, извън пристанището, така, че всеки един гражданин, 
1<ойто отиде на пристанището да може да си купи прясна риба без да влиза на 
територията на пристанището. 

На втория етаж на сградата са предвидени офиси за администрацията (на
пристанището, свързана с организацията на дейността му), заседателна зала - клуб 
на рибаря, работна зала за договаряне на рибен пазар и други помещения. (слайд 
36) 

На третия етаж е заведението за хранене, специализиран ресторант за риба, 
който ще бъде с по-ниска категория така, че да бъде достъпен за всички, оразмерен 
за 140 човека. Ресторантът има връзка с две покрив-тераси над рибния пазар и над 
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сервиза. Покривът на триетажната сграда е оформен като амфитеатър с прекрасен 
изглед ю,м морето и сушата. Подходящ е за организация на обществени събития. 
Предвидена е също така Кула. Ето я кулата с вита стълба с височина 18,26 м., която 
осигурява достъп до заведението, до амфитеатъра на покрива и по-нагоре до 
изгледната площадка. Кулата също е елемент от евакуацията на третия етаж и 
покрива. 

Така, значи само набързо: Има .към пристанището и съответната техническа 
инфраструктура: трафопост с дизел-генератор, площадкови вик мрежи, районно 
осветление е предвидено, интернет за цялата територия на пристанището, видео
наблюдение, пропу,;:кателна система за административната сграда и т.н. 

Няколко думи само ще кажа за достъпност и безопасност при експлоатация. 
Осигурен е свободен достъп на гражданите до целия обект на територията и в 
акваторията, без това да пречи на дейността на рибарите. За това допълнително 
спомага и разработеният проект за охрана, контрол на достъпа и видеонаблюдение. 
Сградата, както и по оградните молове, пешеходните алеи, и кейовете, е осигурена 
достъпност на средата, съгласно Наредба 4 от 2009 г. за изискванията за достъпна 
среда на населението, включително и за хората с увреждания. Минахме достъпната 
среда. 

Обща стойност на проекта:- до 16 500 482 лв. с ддс. Казвам до, защото 
все още не са приключили общес.твенит.е. поръчки и нямаме крайната стойност. 

Източници на финансиране: 
• Безвъзмездна финансова помощ. Това, което е осигурила Общината е до
7 997 546 лв. без ДДС; разходи за възстановимо ДДС в размер до 1 599 509

лв. - авансово финансиране отДържавен ·фонд земеделие или собствени средства от 
бюджета на Общин;:� Варна. 

• Собствено финансиране на Община Варна до 5 419 206 лв. без ДДС -
дългово финансиране - заем отРегионален фонд за градско развитие (финансов 
посредник на „Фонд мениджър на ф11нансови инструменти в България" ЕАД) или заем 
от друга финансова или кредитна институ.ция,. или облигационен заем; разходи за 
възстановимо ДДС в размер до 1 0.83 .841 лв. - финансиране със заем от Регионален 

. фонд за градско развитие (финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България" ЕАД) или собс.твени средства от бюджета на Община Варна 

Общински съвет - Варна с решение № 866-1/21/27.09.2017 г. даде съгласие 
ЗiJ собств.ено участие и определи. изтоу1;1иците за . финансиране на . с99ственото 
участие, включително възможността за използване на кредит. 

• Собствено финансиране от бюджета на Община Варна до 333 650 лв. без
ДДС (400 380 лв. с ДДС) 

. 

• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването -им от
Управляващия· орган в размер до 2 665 946 лв. - дългово финансиране - заем от 
"Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД или заем от 
друга финансова или кредитна институция. 

D Очаквани срокове за реализация (това, за което ме попитахте, тук го има 
записано): 24 месеца (от 18.05.2018 год. до 18.05.2020 год.). 

Срокове и начини на усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според необходимостта на проекта, 

срокът на усвояване е до приключване на проекта. И това е като финал. Значи 
смятаме, че с реализацията на този проект Варна ще има най-модерното по 
Северното Черноморие, пък ми се иска да кажа по цялото Черноморие, пристанище. 
Тук сме дали едни картинки как е било в миналото, настоящия момент и очакванията 
ни. С този проект Община Варна смята да реализира и реконструкция на улицата,. 
която стига до рибарското пристанище. 

Проектът се казва „Реконструкция на улица от бул. ,,Първи май" към 
рибарско пристанище, включително обръщач, по ·плана на м-ст 
Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна". _За съжаление няма_ме визуализация на 
този проект, той още не е готов. В момента се изработва инвестиционния проект. 
Затова на тази картинка (слайд 45). Между другото искам да благодаря за 
визуализациите на арх. Росица Пеева, която е проектант по част „Архитектура", 
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l<оято ни предостави тези визуализации. Сега за улицата. Искам тогава само да 
1<ажа съществуващото положение е описано какво е. Улицата не е ремонтирана от 
много години. Това, което предвиждаме с проектът: Предвидени са интервенции, 
чрез които ще бъдат постигнати целите, включват реконструкция на улицата в 
съществуващия обхват, с постоянна ширина на пътната настилка, като стриктно се 
спазват геометричното решение и влязлата в сила улична регулация. Тази улица е 
важна както за достъп до рибарското пристанище, така тя обслужва и плажът, 
Аспарухов парк и военното поделение, и жилищни сгради, които се намират там. 
Дължината на улицата е 640 м., ширина на платното 7 м., 1<ато е предвидено да има 
обръщач там ще бъде различна ширината, с цел осигуряване на преминаване на 
големи превозни средства - автобуси на МГГ и тов·арни автомобили, автомобили с 
колесари. Ще бъде изградена дъждовна кан·ализ.ация за отводняване на платното. 
Предвижда се велоалея, която ще свързва (ще излиза от) Аспарухов пар1< и ще може 
по нея да се стига до рибарското пристанище. В този проект сме предвидили и 
обновяване на пространството 01<0110 паметника на · граничаря. От лявата страна в 
посока на рибарското пристанище по.цялата дължина на улицата са предвидени 182 
броя паркоместа, включително за инвалиди., като ·8 от тях в близост до пристанището 
са предвидени за автомобили· с колесари. С реализирането на проектът се 
предвижда създаването на регулирана зона· -з.а платено и безплатно паркиране и 
централизирана сис1·ема за плащане·на услугата.· 

Това е вече ефектът от . .: реализаqията на · проекта: ще допринесе за 
повишаване качеството на жи,вот; ···ьсиrуряване на· достъп до основни услуги на 
населението, подобряване на екологичната: среда ·и за развитието на целия район. 

Стойност на 111,оекта/ това> е индик.�тивна стойност: 1 586 687 лв. с 
ддс. 

Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране.· в, р·�змер· до. 1. 294 128 лв. без ДДС - заем

отРегионален фонд за r·радско развити·е·-(финансов посредник на „Фонд мениджър на 
финансови инструменти В Българйя"' ЕАД}- ил·и заем от друга финансова или 
кредитна институция/облигационен з.аем; разходи за възстановим о ДДС в размер до 
258 825 лв. - заем отРегионален фонд·за г·радско развитие (финансов посредник на 
„Фонд мениджър на финансови ин:струменти в България" ЕАД) или собствени 
средства от бюджета на Община Варна:. · · 

.. • Финансиране от бюджета На Общйна Варна J'J размер до 33 734 лв. с ддс.

инж. Христо Иванов: Да благодар,и'м ··на ,г 0 .жа Тороломова. Давам думата на г-н 
Димитров пот. 3 проектите за спортните комплекси. 

Въпрос от залата: Кога ще обсъждаме·г1рое1(тите? 

июк. Христо Иванов: Първа (!) точка правим презентация на всички проекти, след 
което вече минаваме към въпроси. 

Кристиан Димитров: Варна ще бъде ·Европейски град на спорта през 2019 г. това 
вече е факт. На 4 декември чак.аме официално титлата да я връчат в Брюксел. За 
новата година наистина очакваме да има повече активност и повече спортни 
комплекси. Естествено, за да има· активност трябва да има бази, без бази няма как
да има възможност за физическа активност на деца, възрастни, масов спорт. Има 
много нови проекти, които са заложени за 2019 г. Имаше петчленна комисия, която 
оцени много добре, при възможни 100 точ1<и, ние имахме 84,5 т. Разходихме ги из 
спортните комплекси на града ни, показахме им спортната инфраструктура, 
спортния календар. Направихме една добра презентация на това, което в.арна прави 
за спорта и възможностите за спорт и спортни активности в училищата, по спортните 
площадки. От всички градове, които бяха кандидати град Варна беше оценен с най
висока оценка 84,5 т. от комисията. Взеха много бързо решението, за една седмица. 
Очакваме да получим титлата, която ще се връчи от ACES EUROPE (Асоциацията на 
европейските столици и градове на спорта). Имаме нова стратегия, която е на 
спорта. Във връзка с тази стратегия и интегрирания план на Община Варна, които са 
съгласувани, имаме намерение за ползване на дългов инструмент, за да се 
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осъществят проектите. Предстои реализацията на три проекта за изграждане на 
спортни съоръжения в гр. Варна: 

Многофункционален спортен комплекс в ж.к . .,Владислав Варненчик" 
Това е много голям район, в който наистина има нужда от спортна инфраструктура. 
Към момента там няма възможност за спорт. Спортните площадки между блоковете 
са в много тежко състояние. Надяваме се този многофункционален спортен 
комплекс, който е едно уникално красиво бижу да се изгради. 

Парк и спортни съоръжения в кв . .,Виница", Това е точно на влизане във 
Виница, от дясната страна. В момента там е празен незастроен терен, на площ от б 
дка ще бъде изграден съвременен парков спортен комплекс за практикуване на 
различн.и видове масов спорт. 

Спортен комплекс и благоустрояване на ул . .,Студентска", по-известна 
сред варненци като ул. ,,Жечка Карамфилова". Там имаше стадион, предстои 
изграждането на съвременен спортен комплекс за практикуване на различни видове 
масов спорт на жителите на кв. ,,Левски" на терена на съществуващия районен 
стадион·. Районът ще бъде благоустроен. Целта на проекта е бъде създаден спортен 
комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт 
за живущите в района, който да осигурява безопасност и достъпност за всички 
ползватели, включително и за ползвателите с увреждания. 

Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и· фитнес 
площадки на открито в училищата на територията на община Варна. Това е 
1:1ещо, което. го предприехме като приоритет за спортни площадки в училищата е 
привеждане на съществуващите спортни площадки в училищните дворове в 
съответствие с нормативите за отделните видове спорт, създаване на условия за 
спорт на учениците и населението и пълноценно използване на свободното време на 
младите хорс1, подобряване на инфраструктурата в училищните дворове. Благодаря. 

Инж. Петьр Гърбузов:· Както г-н Димитров каза предвидили сме три спортни 
комплекса, на които да започнем изграждането през 2019 г. Основен проблем nри 
·ползването на спортните обекти е прекалената натовареност на спортните зали,
тенис кортовете· и липсата на общински футболен терен. Настоящото е продиктувано
от желанието за едновременното им ползване, както от спортните клубове, така и от
гражд·аните: Въпреки, ·че са въведени план-графици, точно за тези видове'сriортни
бази, желаещите са повече от капацитета им. ( Спортните съоръжения имат голяма
натовареност, въпреки nлан-гарифиците, които се правят има прекалено много
желаещи за ползване на съществуващите спортни комплекси и площадки.) Единият
от спортните комплекси, които предвиждаме е „Многофункционален спортен
комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион", кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к.
,,Владислав Варненчик", гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к.
„Владислав Варненчик", гр. Варна". В миналото на територията на имота е
функционирал стадион. Предвидено е да се изгради една многофункционална
спортна зала, с външен паркинг и подземен паркинг, който ще се обслужва от
страната на бул. ,,Света Елена". Имотът е с обща площ 30 244 кв. м. Спортната зала
ще бъде на две нива, като на второ ниво ще има малко кафене, което да се ползва
от посетителите, които не спортуват. В зоната за спорт на открито са предвидени:

• игрище за футбол с размери 50/70 м. с изкуствена трева;

• две игрища за футбол на малки врати, с размери18/47м. с изкуствена трева;

• два тенис корта (едно от които е комбинирано с волейбол), с. размери 11/24 м. с
настилка от клей;

• две баскетболни игрища съчетани с волейбол, с размери 15/18 м. с акрилна
настилка;

• скейт парк - подходящ както за скейт бордове така и за ролери и велосипеди, с
площ от 810 кв.м. от този изглед не се вижда;
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• външно кафе-бар с площ 17 кв.м., от задната страна има събле1<ални, за
посетителите, които ще ползват външните игрища.

Спортната зала се състои от три етажа, също има съблекални със санитарен 
възел. Полувкопаният етаж се състои от паркинг за 45 бр. автомобили, 4 от които са 
обособени за хора в неравностойно положение. Целия спортен комплекс е 
предвиден да може да се ползва от хора в неравностойно положение, навсякъде има 
достъпна среда. Има детска площадка на открито в тази част и писта за крос бягане 
около парка, със състезателен участък до 100 м .. В тази част е обособен кът за 
отдих, има и сцена за театрални изяви, която ще ползва като амфитеатър. 
Стойност на проекта: 7 512 691 лв. с ддс. Като дълговато финансиране е в 
размер до 7 250 000 лв. Другите средства ще бъдат осигурени от бюджета на 
Общината в размер до 262 691 лв. с ддс. Миналата година (2017) беше разработен 
проектът и е готов за издаване разрешение за строеж, след като осигурим 
финансиране. 

Следващия проект е „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен
комплекс", кв. 36 по плана на кв. ,,Виница", rp. Варна /ПИ 10135.2575.433 
по КК/ с адрес ул. ,,Албатрос", кв. ,,Виница", rp. Варна". В квартал Виница 

·паркът се намира на улица „Албатрос". Това е като се тръгне от центъра (на i3иница) ( 
в посока Аладжа манастир. Тук има една зона, която в момента е· Доста
неприветлива. Това е снимка от Гуrъл, това представлява паркът. В момента не се
използва за ·нищо. Предвидено е да се изгради спортен комплекс със места за отдих,
предвиден паркинг за 20 автомобила, от които две инвалидни. Има две сгради в·
червено са отбелязани, които ще бъдат съблекални със санитарни възли.Ще има
изградено многофункционално игрище за футбол, за баскетбол, за волейбол, детски
кът, кът за отдих за майки с деца, предвиден е за ползване от хора на всякаква
възраст. Ще има две детски площадки според възрастта на децата: от О до над 3 г. и
над 6 г. Предвидено да може да се ползва от хора в неравностойно положение, като

· е осигурен достъп.
Стойност на проекта: до 1 762 807 лв. с ДДС. Като Дългово финансиране

до 1 655 659 лв. и до 107 148 лв. финансиране от бюджета на Община Варна.
Очакван срок на реализация - до 12 м., като също за него имаме одобрена проектна
документация.

Другият спортен комплекс е на ул. ,,студенстка", бивша „}Кечка
Карамфилова". Там в момента има един стадион, който е неизползваем,
неподдържан от години. Това е в задната му част. Ще бъдат изгр<1дени нови открити
спортни площадки за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за 1 (_ 
волейбол и тенис на корт), фитнес, тенис на маса и детска площадка. Проектирана е
нова едноетажна сграда, в която са обособени съблекални, ка.бинети, заведение за 
хранене с покривна терасата. Покривна тераса с кафене, ситуирана така, че да има
обзорен поглед към игрищата. Ще има фитнес на открито. Предвидената стойност на
обектът е 2 187 267 лв. с ДДС. Като до 2 063 571 лв. ще бъдат дългово финансиране
и до 123 696 лв. финансиране от бюджета на Община Варна. Това е за спортните
обекти.
инж. Христо Иванов: Проектите 6 и 7, за „Изграждане, основен ремонт и
реконструкция на спортни и фитнес площадки на открито в училищата на
територията на община Варна" и „Основен ремонт и реконструкция на площадки за
игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община
Варна" ще бъдат представени от г-жа Кенарова.
Елена Кенарова: Предназначението на проектът е привеждане на съществуващите
спортни площадки в училищните дворове в съответствие с нормативите за отделните
видове спорт, създаване на условия за спорт на учениците и населението и
пълноценно използване на свободното време на младите хора, подобряване на
инфраструктурата в училищните дворове. Стойност на проекта: 5 334 000 лв. с ДДС.
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Начин на финансиране и обезпечаване: Дългово финансиране до 5 334 000 лв. -
заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем. 

Срокове: Заемът ще се усвоява на няколко транша, според необходимостта на 
проекта, срокът на усвояване е до приключване на проекта. Очакван срок за 
реализация на този проект за площадките е до 12 м. 

Усилията на Общин_а Варна по отношение на развитие на спортната инфраструктура 
в училищата вече са факт. Целта е чрез създаването на спортни площадки да се 
създадат условия за физическото развитие на учениците и младите хора, да се 
поддържат стабилни конструктивни отношения с училищните ръководства и чрез 
тази обща работа да работим не само за подобряване на материалната спортна база, 
но също така за привличане на учениците в организираните от Община Варна 
предстоящи спортни събития. Във връзка с това, което се каза за определяне на 
град Варна като столица на спорта през 2019 г. Внасяне на иновативни методи в 
организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и състезателна 
дейност. Известно е на всички, че развитието на спорта е вид превенция срещу 
агресията, срещу наркоманията и други прояви. По отношение на политиката, която 
следва Община Варна през следващите години тя е обвързана с ремонт и 
_реконструкция на тези площадки. Целта е ползване на площадките и съоръженията 
от максимален брой ученици в рамките на работното време на училището и млади и 
възрастни хора извън рамките на учебното време. През 2017 г. стартира процес на 
преустро�ство на 10 спортни площадки. Те вече са факт. Десет училища вече имат и 
ползват такива спортни площадки. Мисля, '!е. това_ е известно на варненската 
общественост. Какви са мотивите, незнам дали да ги чета, всички са наясно. Това са 
Варна спортна столица през 2019 г., подобряване на инфраструктурата в 
-училищните дворове .

. Какво всъщност предвижда проектът: предвижда изграждането на спортни площадки 
на открито в 14 училища и обособяване на фитнес-площадки в други 4 училищни 
дворове. Това е съобразено с площите на училищните дворове. Общата стойност на 
площадките е 4 940 000 лв., а на фитнес площадките в четирите училища общата 
стойност е 394 000 лв. Проектът -предвижда изграждане на обособени спортни 
игрища за футбол, баскетбол, фитнес площадки на открито, състоящо се от пейки, 
успоредки, лостове за набиране и комбинирани съоръжения. Предвидено е 
обособяване на· паркови ·площи със съответната паркова r�ебел и озеленяване. По 
отношение на социално-икономическите. резултати, които очакваме при изпълнение 
на проекта осигуряваме безопасни _условия за спорт в учебните заведения и 
повишаване качеството на жизнената среда на 10 430 ученици. Изпълняваме 
едновременно с това стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта 
в Община Варна за периода 2018-2022 с поредица от комплексни задачи. Мисля, че 
обществеността е наясно с· комплексните задачи, които изпълнява този проект: 
образователна функция; здравеопазващя; културна и възстановителна. 

Необходимият финансов ресурс за изграждане на спортни площадки на 
открито в 14 училища и обособяване на фитнес-площадки в други 4 училищни 
дворове е в размер до 5 334 000 лв. Казахме, че срокът за реализация, който 
очакваме е 12 месеца. 

Следващият проект е „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра
на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на 
община Варна". Мотивът за този проект е привеждане на съществуващите 
площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли в съответствие 
с изискванията на нормативната уредба за осигуряване на безопасни условия за 
игра на открито и повишаване качеството на жизнената среда за децата, 
подобряване на инфраструктурата в прилежащите дворове. 

Стойност на проекта: 4 401 912 лв. с ддс.
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Начин на финансиране и обезпечаване: Дългово финансиране в размер до 4 356 000 
лв. - заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем. Финансиране 
от бюджета на Община Варна до 45 912 лв. 
Условията на усвояване на заема са същите както и при площадките в училищата, на 
няколко транша, според необходимостта на проекта, срокът на усвояване е до 
приключване на проекта. Очакван срок на реализация - до 12 м. 
Мотивите са на основание извършено 2009 г. обследване, при което бе установено, 
че в Община Варна са налице площадки в детските градини и ясли, които не 
отговарят на действащите нормативни изисквания - изискванията на Наредба 
№1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за 
игра на МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето, БДС EN-1176 и БДС 
EN-1177 или еквивалентни на тях стандарти и европейс1<и изисквания за 
безопасност и здраве. В резултат на това са предприети действия, съгласно 
нормативните уредби за привеждане остарелите морално площадки и съоръжения, 
подмяната им и изграждане на нови площадки. Вие виждате снимки на сегашното 
състояние на площадките, всички са ги виждал.и в детските градини и ясли. 
Целта на проектът е съществуващите детски площадки да се реконструират изцяло, 
като се осигурят места за игра на децата с висока игрова стойност. За всяка група е ( необходимо да се· обособи отделна площадка. Към мо.мента от общо 352 броя 
площадки за игра, отговарят на наредбата 128 броя площадки (36 на сто). 
Останалите 224 броя площадки (64 на сто) се нуждаят от ремонт. Виждате списък на 
всички детски площадки, които съществуват от 51 детски градини. 128 бр. площадки 
отговарят, 224 бр. предстои да бъдат ремонтирани. 
На територията на Община Варна има и 12 общински детски ясли с 67 яслени групи. 
При тях само в две: №6 „Мечо Пух" и Детска ясла №11 „Иглика", площадките 12 на 
брой, отговарят на изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и 
реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Десет общински 
детски ясли, с 55 яслени групи имат площадки за игра на открито, които трябва да 
бъдат приведени в съответствие с Наредба №1 от 12.01.2009 г. Виждате списък на 
детските ясли. 
Финансовият ресурс, който е необходим за. реализацията на основния ремонт и 
реконструкцията на 66 площадки за игра на открито и спорт в 13 детски градини е в 
размер до 2 436 000 лв. От тези площадки ще се възползват 2 868 деца. 
Финансовият ресурс, необходим за и·зготвяне на проекти и реализация на основен 
ремонт и реконструкция на 37 детски площадки в 7 детски ясли е в размер на 1 920 ( 000 лв., от които 70 000 лв. за изготвяне на проекти и 1 850 000 лв. за реализация 
на основен ремонт и реконструкция. 
За реконструкцията на площадките има изработени технически проекти, които са 
финансирани от бюджета на Община Варна, поради, което не виждате числа в 
проектите за детските градини. 
Технико-икономическа обосновка: 

- Обособяване на ново функционално зониране на площадките така, че да
бъдат осигурени места за игра на децата с висока игрова стойност от всяка група; 

- Покриване на минималните изисквания за брой и видове занимания
/пързаляне, клатушкане, люлеене, въртене, катерене, общуване - колективни игри/ 
за всяка площадка съобразно възрастовата група /деца от 1 до 3 годишна възраст/ и 
деца от 2 до 7 годишна възраст 

- Изпълнение на минималните изисквания за площ на площадката, съобразно
броя на очакваните посетители и предназначението й съгласно Наредба №1, за 
която вече споменахме. 
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- Предвижда се Смяна изцяло на оборудването, като за всяка площадка да
бъдат спазени минимално изискуемите съоръжения за игра и паркова мебел според 
възрасто13ата група и предназначението и, съгласно Наредба №1/12.01.2009 г. 

- Jlредвижда се цялостна подмяна на настилките на площадките и алеите
водещи към тях с бетонови плочи или бетонови павета, а в зоните на безопасност 
/площ на удар/ около детските съоръжения за игра ще бъде изпълнена 
ударопоглъщаща синтетична настилка. 

В зависимост от дворните площи в част от проектите е включено изграждане на 
спортни площадка. Предвижда се изграждане на градинки и осигуряване на 
достъпна среда. Община Варна предвижда поетапна реконструкция на площадките 
за игра в детските градини и детски ясли. 

Какво точно се включва, конкретните параметри: 

• извърщване на ремонт на 66 площадки за игра детските градини.

• На ремонтираните детски площадки ще играят 2 868 деца на възраст от 2 до 7 г. в
13 детски градини.

• Предстои изготвяне на проекти и реализация на основен ремонт и реконструкция
на 37 детски площадки в 7 детски ясли.

Това са визуализациите на новите съоръжения. 

инж. Христо Иванов: По проект „Рехабилитация/основен ремонт на улична

мрежа на територията на община Варна" ще ви запознае инж. Гърбузов. 

Инж. Петър Гърбузов: Рехабилитацията и основният ремонт на улична мрежа на 
., територи�та на община Варна, както ние всички добре знаем, в последните години 

общинат<'I насочи усилията си да обнови, реконструира и изгради нови булеварди, и 
реконструира такива главни артерии, които бяха в изключително недобро състояние. 
Част от обектите се изграждат, както всички знаете бул. ,,Левски", който е с 
изключително голямо значение и смисълът на булеварда е да разтовари основното 
движение от града и да го прехвърли транзитно към частите от града, където са се 
насочили хората, без да влизат в малките артерии и малките улици (за облекчаване 
на основния ·трафик и да го прехвърли транзитно). Това доведе до няколко 
проблема. Пър�6 от една страна ние изключително ударно в последните няколко 
години извършваме строителство и ремонт на булевардите. От друга страна във 
връзка с развитието на града се строят доста голям брой комплекси, блокове. Като 
тежката механизация, която се движи в момента по по-малките улиците и 
вътрешните артерии на кварталните пространства доведе до голяма степен на 
амортизиране на кварталните улици, което от своя страна провокира нуждата от

влагане на нови средства и поетапно рехабилиция и основен ремонт на по-малките 
улици в града. От друга страна тротоарите до много скоро много голяма част от тях 
нерагламентирано С!с'! използваха за паркинги, с което мисля, че вече до голяма 
степен се справихме. След премахване на колите същност се установи, че 
тротоарите са в изключително лошо състояние. Няма място за майките с колички, 
хората в неравностойно положение почти не могат да ги използват. Нашата идея е 
сумата, която ще вложим от догодина да бъде в размер до 20 000 000 лв., като З 
млн. лв. са собствено финансиране за следващ етап. Това ня.ма да удовлетвори 
всички нужди в този град, но ще стигне за около 25 км вътрешно квартална мрежа и 
улици с по-нисък клас на движение. Като в тези 25 км ще се включат всички 
дейности, които е необходимо да бъдат извършени: като подсилване конструкцията 
на пътя, нови бордюри, нови тротоари, рехабилитиране на асфалтовата настилка, 
два слоя асфалт, както е по норми, така че улиците да не бъдат кърпени на парче. 
Виждаме, че в много близък период време не е най-удачното нещо, което може да се 
направи, но в крайна сметка съобразно средствата, които имаме досега работим по 
този начин. Надяваме се, от всичките райони сме събрали информация - 5-те района 
и 5 села, които са към град Варна. Събраната информация е доста обширна, 
започнали сме отсяването съобразно средствата, които ще вземем като заем да 
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изработим проекти и да ги рехабилитираме из основи тези улици. Срокът, който сме 
си поставили е 12 месеца, считано от догодина. Надяваме се всичко да върви по 
план. Благодаря. 

инж. Христо Ива·нов: Проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк 
Варна" ще представи г-н Тодор Иванов. 

Тодор Иванов: Ще помоля за помощ при слайдовете, а пък ще си говоря от тук. 
Чува ли се? Моята задача е да представя проект за „Реконструкция и модернизация 
на Зоопарк Варна". Ще си позволя да разчупя малко строго официалната 
презентация, като споделя с вас разговорът си с една дама, който проведох тази 
сутрин. Според нея Община Варна трябва да разкара всички животни от града, да 
ги изпрати в гората, а този, който иска да ходи при животните там, в гората. Най
вече трябва да махнете кучето на съседа отгоре, защото лае. Той и съседа. отдолу 
има куче, ама но то става. Кое става, кучето или съседа? А, не бе,не, съседа, него 
няма да го закачате. Община Варна има много ясна политика по отношение на 
животните и тя е заложена и в този проект. Предназначението на проекта е 
модернизиране и реконструкция на зоопарка в съответствие на нормативните 
изисквания и стандарти, и съответно превръщането му в привлекателно място за 
отдих и развлечение за гражданите и гостите _на града. 

Началото на Варненския зоопарк, вероятно знаете е поставено през 1961 г. 
Разположен е на . площ от 23 декара, разполага с експонати за 60 вида от 
животинския свят и около 400 броя такива. Текущо се стопанисва от общинс1<0 
предприятие "Зоопарк - Спасителен център". 

Ежегодно, Зоопаркът се посещава от над 150 000 човека, като броят всяка година 
нараства приблизително с около 10 000 на година. 

Зоопарк Варна помага за запазване на генофонда на дивите животни, особено на 
редки и застрашени видове, включени в Международния съюз за опазване на 
природата и в Червената книга на Република България. 

Текущите условия за отглеждане на животни, които Зоопарк Варна предлага, не 
съответстват на европейските и национални норми за съжаление, така е в момента. 
Амортизирана инфраструктурата, въпреки периодичните ремонти, не позволява да 
се предложи качествена, съвремененна услуга на посетителите. и адекватна грижа 
1<ъм животните. 

Потенциалът на Зоопарк Варна е огромен - привлекателна лоt<ация в паркова среда, 
която след подходящо обновяване, може да се превърне в любимо място за 
развлечение. 

Целта на проекта е да подобри състоянието на цялата зона на зоопарка и по този 
начин да го направи по-привлекателен за посетителите и отговарящ на съответните 
стандарти за отглеждане на животни. Ще се създаде един съвременен парк, 
съчетаващ в себе си различни зони за образование, отдих, научно-изследователска 
дейност и атракции. Чрез реализацията на проекта, обновената среда в зоопарка 
ще позволи на животните да се чувстват удобно в новите местообитания, които 
максимално съответстват и са най-подходящи за техните нужди. 

Описание на проекта: Инвестиционното намерение включва мерки по обновяване на 
средата, която да създаде красив, чист, просторен зоопарк, където животните 
живеят спокойни и получават грижа съответстваща на нормативите. Реконструкцията 
цели да промени остарялата концепция на бетона и асфалта, използвана в 
строителството на клетките в зоопарковете през 60-те и 80-те години на миналия 
век и ще създаде условия, които удовлетворяват етологичните нужди на животните. 
Сигурно знаете Етологията е наука, която се занимава с поведението на животните. 
Администрацията на Община варна мисли и за това. Това ще осйгури не само 
комфорт за отглеждането на животните, но и възможност за тяхното размножаване. 
А защо искаме да размножаваме животните, защото имаме интереси да разменяме с 
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други зоопаркове, където да речем ние вече нямаме кенгуру, там ние искаме да си 
вземем(има животни, които ние нямаме). Давам го като пример. 

Зоологическа градина „Зоопарк-Спасителен център - Варна" има издаден лиценз от 
Министерството на околната среда и водите с № 19/25.08.2014 г. със срок на 
валидност 25.08.2019 г. и с определени условия, неразделна част от него. Едно от 
важните условия по лиценза и основен фокус на проекта е реконструкцията и 
ремонта на сектор маймуни и сектор хищници - местообитания на тигри, вълци, 
лъвове. 

Предвижда се обно.вяване на входната зона на зоопарка; ще бъде реконструирана 
съществуващата каса, ще бъдат изградени павилион за продажба на напитки с 
открита зона, павилион за продажба за сувенири и храна за животните. 

Ще бъде изграден развлекателен център и зона за отдих и рекреация. Аз не 
харесвам тези чужди думи, но рекреацията означава възстановяване на човешките 
сили, изразходени в резултат на трудовата дейност на човека. Администрацията 
мисли и за почивката на хората. Не, че не знаете какво е рекреация, но да го кажа, 
защото има чуждица в проекта. Съществуващата детска площадка ще се разшири и 
обособи с декоративна дървена ограда. Предвижда се и подходящо озеленяване 
около нея. 

На цялата територия на зоопарка ще бъдат приложени мерки за достъпна среда; 
.подходящо озеленяване, енергоефективно парково осветление, ще бъдат подмени 
пейки и кошчета за отпадъци. 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 

Зоопарк Варна е от изключителен обществен интерес; емблематично и атрактивно 
място за деца, възрастни и туристи на града. Реконструкцията и модернизацията на 
Зоопарк-Варна ще допринесе за съхранението на редки и изчезващи видове диви 
животни и естествена агитация и възпитание на младото поколение към внимателно 
отношение към живата природа на фона на нарастващата екологична криза. 

Подобряване на екологичните характеристики на територията - за паркоустройство 
и благоустройство възможностите на зоопарка са напълно уникални и носят 
отговорност за запазване на бъдещата връзка на човека с дивата природа. 

Обновяването и изграждането на съвременен развлекателен център ще доведе до 
увеличение броя на посетители и приходите в обществения бюджет. 

Технико-икономическа обосновка: 

• Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на Варна, в
историческото ядро на Морската градина - едно от най-посещаваните места в града
ни. Реализацията му кореспондира с приетата програма за реализация на 
общинския план за развитие на града; 

• Дейностите по проекта са насочени към създаване на модерна среда за обитаване на
животните, максимално близка до естественото местообитание на видовете.
Клетките на избрани видове обитатели ще бъдат реконструирани, така че да 
отговарят поне на минималните размери на клетките и загражденията са посочени 
в НАРЕДБА № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за 
отглеждане . на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и 
размножаване на защитени видове животни; 

• Реализирането на Проекта ще допринесе за повишаване качеството на услугата,
която Зоопарка предоставя на посетителите; ще бъдат създадени по-добри условия
за провеждане на образователни инициативи и работа с деца в т.ч. такива в риск; 
ще бъдат създадени възможности за реализиране на по-високи приходи в 
общинския бюджет и намаляване на разходите по текущи ремонти; 

• Ще бъда обновена инфраструктура, която привлича туристи и развива този
приоритетен отрасъл за региона.
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Индикативна стойност на проекта: до 1 200 000 лв. сДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 

Финансиране със заем отРегионален фонд за градско развитие (финансов посредник 
на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) до 1 200 000 лв. 
Срокове и начини за усвояване на заема: на траншове в зависимост от нуждите на 
проекта, срокът на усвояване е до 18 месеца; 
До 18 месеца са очакваните срокове за реализация. 
Благодаря. 
инж. Христо Иванов: Да благодаря на г-н Тодор Иванов. Давам думата на Ани 
Николова, директор на дирекция „ЕНОП" за доклад по проект 10 „Подобряване на
социалната инфраструктура в гр. Варна" и по проекти 11 „Ре!"lонт,
реконструкция и !"lодернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна", 12
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев
Славейков 1928" и 13 „Реставрация, консервация и социализация на 
туристически обекти в община Варна". Заповядайте. 
Ани Николова: Уважаеми госпожи и господа, имам удоволствието да .ви представя ( информация по отношение на четири от европейските проекти на Община Варна. Те ·.
са в социалната сфера, културната сфера и в туристическата инфраструктура. По 
отношение на проекта за подобряване социална инфраструктура на град Варна 
индикативната стой.ност на проекта е 2 473 741 лв. 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
- Безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за
допустими разходи в размер до 1 924 619 лв.
- Дофинансиране на недопустими разходи от Община Варна до 549 122 лв. в т.ч.;
дългово финансиране до 500 935 лв. - заем от "Фонд за органите на местно
самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД)/заем от финансова или l<рсдитна
институция/облигационен заем.
- Финансиране от бюджета на Община Варна до 48 187 лв.

Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от
Управляващия орган в размер до 384 924 лв. 
Очаквани срокове за реализация: 30 месеца от датата на подписва.не на 
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ. 
Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, срокът за усвояване е до приключване i( 
на проекта.
- Заемът за собствено финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, сро1<ы за усвояване е до при1<лючване
на проекта.
Цели:

- Осигуряване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални
услуги в общността - ,,Кризисен център за деца" и „Приют за временно настаняване
на бездомни и социално слаби лица".
- Подобряване на материалната база и създаване на защитена и подкрепяща среда
за деца в риск;
- Осигуряване на подслон на бездомни и социално слаби лица и повишаване
качеството им на живот чрез подобряване на условията за предоставяне на
социалната услуга „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби
лица''
Технико-икономическа обосновка:
Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица и кризисния
център за деца се намират в общежитие, което условно е разделено на блок А, блок
Б и фоайе на ул. "Петко Стайнов" № 7 в гр. Варна. Приютът заема пететажната
сграда - общежитие, блок А, а кризисният център е разположен на 3-я етаж от
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общежитие, блок Б на сградата. С цел постигане на съответствие с изискванията на 
Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 гад., а именно 
прилагане на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда и постигане на клас 
на енергийна ефективност минимум клас „С" е необходимо, частта от сградата - блок 
Б - lви, 2ри, 4ти и 5ти етаж да бъдат ремонтирани със средства на бенефициента 
Община Варна. Помещенията на посочените четири етажа ще бъдат използвани за 
предоставяне на други социални услуги в общността. Към настоящия момент, за 
сградата е изготвен технически паспорт и доклад за обследване за енергийна 
ефективност. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени всички з_адължителни мерки 
посочени в техническия паспорт и доклада от обследване за енергийна ефективност 
и ще бъде постигнат клас на енергийна ефективност минимум „С". 
Имате презентацията, тя е качена на сайта, няма да изпадам в подробности и 
детайли, за да не отегчавам присъстващите на публичното обсъждане. 

По отношение на проекта за „Ремонт, реконструкция .и модернизация на сграда 
филиал ТМПЦ - Варна" индикативната стойност на проекта е 7 163 218 лв. Като 
безвъзмездната финансова помощ, която идва от страна на ОП „Региони в растеж" 
2014-2020 за допустими разходи в размер до 5 730 574 лв. 
Финансиране със заем от Регионален фонд за градско развитие (финансов посредник 
на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер до 1 432 
644 лв. 
Като Мос:;товото финансиране на допустимите разходи до възстановяването им от 
Управляващия орган в размер до 573 057 лв. 
Очаквани. срокове за реализация: 30 месеца от датата на подписване на 
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 
Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на прое1<та, срокът за усвояване е до приключване
на проекта ..
- Заемът за собствено финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, срокът за усвояване е до приключване
на проекта.
Цели:
Основна . цел на проекта е модернизация на културната инфраструктура и
подобряване условията за достъп до културен живот чрез реконструкция,
обновяване и обзавеждане на сградата на филиал ТМПЦ-Варна, като по този начин
ще се допринесе и за изпълнението на ИПГВР на Община Варна.
Специфични цели:
• Реконструиране на сградния фонд на Театрално-музикален продуцентски център
чрез реализиране на СМР;
• Подобряване енергийните характеристики на сградата, чрез изпълнение на пълния
пакет мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигане до минимален клас „С" на
енергопотребление;
• Подобряване на микроклимата на работещите творчески колективи в сградата на
филиал ТМПЦ-Варна, гастролиращите актьори, зрители и гости на гр. Варна;
• Подобряване на достъпа за хора в с увреждания.
• Подобряване условията за достъп до културен живот.
Технико-икономическа обосновка:
В рамките на проекта се предвижда цялостна реконструкция, обновяване и
обзавеждане на сградата на филиал ТМПЦ-Варна в т.ч.:
- Преустройство и реконструкция на зрителната зала, балкона, главното фоайе,
камерната зала, репетиционните зали, клуба на актьора и кафенето до служебния
вход;
- Възстановяване на котелното;
- Топло и хидроизолира·не на северозападната стена на сутерена;
- Обособяване на санитарен възел за инвалиди;
- Подмяна на сценична долна и горна механизация на сцената и оркестрината;
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- Изцяло подновяване на таванът на залата; Подновяване на столовете в залата и
балкона, декори, завеси и драперии;
- Изграждане на две гримьорни със самостоятелен санитарен възел и душ;
- Възстановяване на 64 места на балкона; Реставрация на съществуващите фасади;
Подмяна на дограма, улуци и водосточни тръби.
С изпълнението на проектът ще се подобрят условия за достъп до културен живот
на жителите, гостите и туристите на град Варна и условията за труд на работещите
творчески колективи и гастролиращите такива в филиал ТМПЦ-Варна, както и ще се
подобрят условията за достъп до културния живот на град Варна.
По отношение на проекта за „Модернизация на културна инфраструктура в
град Варна - НЧ "Петко ,Рачев Славейков 1928" стойността на прое1(та е 593 
060 лв. Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за 
допустими разходи в размер до 473 011 лв. 
Финансиране със заем от Регионален фонд за градско развитие (финансов посредник 
на „Фонд мениджър на финансови инструменти· в България" ЕАД) в размер до 83 473 
лв. 
Дофинансиране на недопустими разходи от бюджета на Община Варна до Эб 576 лв. 
Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от 
Управляващия орган в размер до 94 602 лв. ( Прое1<тът, насочен към туристическата инфра,структура за „Реставрация, 
.1<онсервация и социализация на туристически обекти. в община Варна" е на стойност 
9 779 150 лв. с ддс.

, , 

Начинът на финансиране е с безвъзмездна финансова помощ, 50% от стойността на 
проекта и е от ОП „Региони в ·растеж" 2014-2020· за допустими разходи в размер до 4 
889 575 лв. 
С финансови инструменти също ще се финансират 50% от стойността на прое1(та до 
4 889 575 ЛВ, 
Мостовото финансиране на допустимите разходи · до възстановяването им от 
Управляващия орган в размер до 977 915 лв. Обезпечаването на дългът: при заем от 
"Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, учредяване 
на залоr· върху вземанията на Община Варна по договорът за безвъзмездна помощ, 
сключен с управляващия орган на ОП „Региони в растеж" 2014-2020. 
Очакваните срокове за реализация е 30 месеца ·от датата на подписване на 
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 
Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, срокът ·за усвояване е до приключване
на прое1(Та. ( 
- Заемът за собствено финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко 
транша според необходимостта на проекта, срокът за усвояване е до приключване 
на проекта. 
Цели: Модернизация на културната инфраструктура на град Варна и подобряване на 
условията за достъп до културен живот. , 
Специфични цели: Подобряване на условията за достъп до културния, живот чрез 
ремонт и модернизация на Народно читалище "П. Р. Славейков 1928". Подобряване 
на микро1<лимата за работещите творчески колективи, зрителите и посетителите на 
читалището. Подозряване на достъпа за хора с увреждания до сградата. 
Технико-икономическа обосновка: В рамките на проект „Модернизация на 
културната инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928", са 
предвидени мерки за ремонт и модернизация на сградата на Народно читалище "П. 
Р. Славейков 1928". 
Всички слайдове от презентацията са на сайта, няма да изпадам в подробности и 
детайли, за да не отегчавам присъстващите на публичното обсъждане. 
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Проект: ,,Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти 
в община Варна" 

Обекти: Археологически обект „Римски терми на Одесос" и Манастирски комплекс 
.. Аладжа манастир" 

Индикативна стойност на проекта: 9 779 150 лв. с ДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж" 2014-2020 за допустими
разходи в размер до 4 889 575 лв.;·
• Финансиране със заем от Регионален фонд за градско развитие (финансов
посредник на Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в размер
до 4 889 575 лв.

• Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от
Управляващия орган в размер до 977 915 лв. :-. авансово финансиране по реда на
ДДС 6 от 2011 г,/заем от "Фонд за органите на местно самоуправление в България -
ФЛАГ" ЕАД/заем от друга финансова или кредитна институция.
Очаквани срокове за реализация: 2 г. от датата на подписване на Административен
договор за безвъзмездна финансова помощ.
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, срокът за усвояване е до приключване
на проекта.
- Заемът за собствено финансиране ще се усвоява еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, сро1<ът за усвояване е до приключване
на проекта.

Цели: Опазване и популяризиране на културното наследство и подобряване на 
конкурентноспособността на българския културен туризъм, чрез развитието на 
регионалния туризъм. 
Специфични цели: Съхраняване на ценностните характеристики на манастирски 
комплекс „Аладжа манастир" и археологически обект „Римски терми на Одесос"; 
Укрепване и· реставриране на основните скални подобекти на манастирския 
комплекс. и на Археологически обект „Римски терми на Одесос"; Подкрепа и 
развитие на конкурентоспособна туристическа атракция, способна да привлече 
значителен брой посетители и. др.

Технико-икономическа обосновка: Проектът е насочен към реставрация, 
консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез 
развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими 
културни ценности с категория „национално значение". Подобряването и 
популяризирането на двата обекта ще осигури условия за облекчаване на сезонния 
натиск върху черноморското крайбрежие, като чрез устойчиво управление, реклама 
и развитие на обектите ще се увеличи броят на посещения от туристи в региона. 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 
• Основният резултат е опазване и развитие на културното наследство и
подобряване на конкурентоспособността на българския и в частност регионалния
туризъм, засилване на стопанската дейност и местните бизнес инициативи в региона.
• С подобряване на условията и създаване на възможности за достъпност на двата
обекта за всички граждани и гости на града, създаване на нови експозиции и
атракции, ще се увеличи посещаемостта и конкурентоспособността на дестинацията
на вътрешния и на световния пазар;
• Утвърждаване на позитивен имидж на българския туризъм и повишаване на
разпознаваемостта на България като привлекателна целогодишна дестинация с
характерна национална идентичност, запазени културни традиции и съхранена
природа.

инж. Христо Иванов: Да благодарим на г-жа Ани Николова. Да довършим 
слайдовете и ще преминем към т. II. 
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Стеф1<а Господинова: Длъжна съм да кажа няколко думи за индикативните 
разчети, параметри влиянието на дълга върху бюдже_та и разходите за обслужване 
на дълга по дълговато финансиране, което тук по всички проекти стана ясно, че 
имаме намерение да използваме. Разбира се то е напълно индикативно. Същото ще 
бъде детайлно уточнено с конкретни параметри при внасянето на предложенията за 
решения в Общински съвет за поемане на дълг, както е съгласно Закона за 
общинския дълг. Община Варна, както казахме, има намерение да осигури дълговато 
финансиране за посочените проекти чрез няколко дългови инструмента. Това е заем 
от „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, заеми от 
Регионален фонд за градско развитие, ка1по казахме финансовия посредник за 
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Предполагам тук в 
залата повечето от вас сте чули тази нова модерна европейска форма за дългове 
финансиране, която я чакаме от доста дълго време, по създаването на този фонд на 
фондовете, 1<акто го наричаме по-съкратено. Това е държавно еднолично 
акционерно дружество, което ще поеме тази функция/роля по реализация на 
европейските проекти и проекти с възвръщаема стойност. Разбира се заем от 
финансова или кредитна институция, като опция или опция облигационен заем, в 
зависимост от това към момента кое е по-изгодно_ за Община_ Варна като дългов 
инструмент. Предназначението на фонд ФЛАГ е да предоставя мостово финансиране 
и съфинансиране на проектите. Вси_чки знаем какво е мостово финансиране. Това е 
временно финансиране към даден проект, който след разплащането на определени 
разходи, ние искаме верификация от Управляващия орган. Това _е изискване на 
Управляващия орган и след като ни бъдат в_ерифицирани и възстановени средствата 
ние погасяваме заема. Т.е. той има така да се каже почти ·незначително отражение 
върху бюджета на Община Варна, тъй като до три месеца по новите правила 
средствата се възстановяват и ние възстановяваме тов;з дългове финансиране. 
Общите проценти са достъпни на сайта на фонд ФЛАГ, -ви>1<дат се какви са им 
ма1<сималните индикативни параметри, обезпечаването, таксите и т.н. ФЛАГ също е 
акционерно дружество, в регистъра_ на фирмите за държавно управление. Новото е 
както казах „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Основната 
дейност на фонда на фондовете е управление на финансови инструменти. Тук 
няколко пъти споменахме - финансов инструмент,Регионален фонд за градско 
развитие. Финансовите инструменти са такива алтернативни начини на финансиране 
на безвъзмездн_ата помощ, като придобиват все по-�ажна роля в бюджета на ЕС. re
представляват финансиращи схеми и целят по-ефективно ·използване на публичният 
ресурс за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти. Това са проект_и 
с реализиране на приходи,. къдет_о има или е налице възвръщаемост на 
инвестицията. Обръщам внимание тук, че тези проекти, които споменахме, че ще 
бъдат финансирани чрез финансовите посредн1,щи ,на фонда на фондовете или „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България", тези проекти сами по себе си 
възвръщат своята инвестиция чрез реализиране на приходи, които ще служат за 
изплащане на тези заеми. Така, че това е влиянието върху бюджета, което те ще 
оказват. Те се състоят от две кредитни линии: кредитна линия „А", кредитна линия 
„Б". Специално за_ фонда на фондовете посредникът, който е избран за Северна 
България това е регионалния фонд за градско развитие, той работи с кредитна 
линия „Б" - ,,Сосиете Женерал Експресбанк" АД. Съответно тук са показани 
различните параметри като индикативен разчет за лихви, срокове на погасяване, 
начин на обезпечение, съответните такси и лихви при непогасяване в срок. също 
така (е показан) начина на възвръщане до 10 години, до 15 години за различните 
проекти, които упоменахме с този финансов инструмент. Хубаво и важно е да се 
каже, че при неусвояване на целият размер на поетият дълг чрез заеми в резултат, 
което ще бъде от отпадане необходимостта от финансиране на даден проект или 
разходи на даден проект, или постигната икономия при изпълнение на проектите, с 
Решение на Общински съвет неусвоената част от заемите да може да се пренасочи 
за финансиране и съфинансиране на други проекти или обекти. Тази възможност ще 
касае както предстоящите за поемане дълг по сега обсъжданите проекти, така и 
дългът, който вече е поет с Решение на Общински съвет. Или образно казано да 
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имаме възможност поетия вече дълг при икономия да бъде пренасочен за 
необход1-1мостта за реализация на други проекти или обекти, Тук е важно да се каже1 

че като влияние върху бюджета годишните разходи за обслужване на поетия дълг не 
надвишщ1ат и тези, които в момента обсъдихме не надвишават стойността на 
ограниченията по чл.32 от Закона за публичните финанси или не надвишават 15 на 
сто от средногодишния размер на собствените приходи и общо изравнителна 
субсидия на Община Варна, Влияние на дълговато финансиране от фонд ФЛАГ както 
казахме, то не се включва в тези изисквания по чл. 32 на Закона и затова 
фактически не оказва съществено влияние върху бюджета, тъй като казахме, че 
усвояването на такъв дългов инструмент ще бъде веднага почти погасявано от 
възстановените средства от европейското финансиране от Управляващия орган. 

Какво влияние има на дълговато финансиране регионалния фонд за градско 
развитие? Почти така сходно като ФЛАГ, затова се насочваме и да се възползваме от 
тези финансови инструменти, както видяхте за няколко проекта от тука 
обсъжданите. Защото той също, по същия начин не оказва съществено влияние 
върху бюджета, Хубаво е това да се знае от всички, че няма как да утежним толкова 
много бюджета или гражданите, съответно с публичните ресурси от данъци или от 
такси, или от цени на услуги, които получаваме, защото точно тези финансови 
инструмеr�ти се използват за финансиране на проекти, генериращи приходи, които 
ще се използват за възстановяване на дълговият инструмент. Налице е 
възвръщаемост на инвестицията. Тука е показано нагледно, ако се използват 
всичките _тези кредитни инструменти - за поемане на общинския дълг . по така . 
изчетените проекти какво ще бъде отразяването по години като процентно 
съотношение по изискванията на чл.32 от Закона за публичните финанси. виждаме, 
че само в три от показа ните години, процентът на разходите за обслужване на дълга 
е около 12 % 1 а_ във всички останали о под 9%. Т.е. какво влияние ще се окажа на 
бюджета като съответни разходи по обслужването на дълга. И още веднъж като 
заключение годишните разходи за обслужване на поетия дълг не надвишават 15% от 
средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 
последните три години, съгласно изискванията на чл.32 от Закона за публичните 
финанси. Аз също благодаря. в заключение искам да посоча e-mal! адресът, на който 
може да поставяте вашите въпроси, свързани с настоящото публично обсъждане по 
тези проекти, изписан е и на интернет страницата на сайта на Общината. Благодаря
за внимание. Г"'Н Иванов. 

· · 

инж. Христо Иванов: Аз също да благодаря на колегите за обстойните, подробни 
презентации, които направиха на проектите. Да преминем към втора точка като 
молбата ми е всички мнения, въпроси, предложения и становища, които са се 
породили на базата на презентациите да бъдат единствено и само за тези проекrи, 
които в момента ние презентирахме пред вас, за да може пълноценно да направим 
обсъждането. За по-сериозни предложения или коментари очакваме на e-mall адреса 
или в писмена форма да ги получим. Като ние сме си създали съответната 
организация максимално бързо да бъдат синтезирани, обработени и да се получи 
съответния отговор на направеното предложение. Предварително благодаря за 
активността на всички, които сте в залата. Давам думата като регламента е да се 
представи този 1 който се изказва. Молбата ми е да бъде максимално кратко, 
конструктивно., предложението. Няма да влизаме а диалози, защото срещата е 
всъщност да направим тази презентация и да чуем мненията. Пак повтарям за по� 
сериозни предложе.ния , м нения нека да ги получим в писмена форма. Започваме. 
Микрофонът е ваш. Заповядайте. 

А. Лиманов: Чува ли се. А Лиманов се казвам за протокола. 
Първо поздравления. Постарали сте този път наистина да презентирате добре 
прое1пите, с детайли, визуализации и т.н. Първият ми въпрос е: Колко от тези 
проекти са включени в · интегрирания план - за- градско развитие, защото той е 
стратегическия план за развитие на Община Варна? 
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Вторият ми въпрос е: Живот и здраве, когато стане nристанище-rо на Карантината, 
това мисля беше точка 1 1 (за) собствеността общинско ли ще бъде, държавно или 
публично-частна собственост? 
инж. Христо Иванов: Общинска веднага отговарям. 
А. . Лиманов: общинска публична собственост, така ли? 
инж. Христо Иванов: Да. 
AJ лиманов: Добре. Значи по първия въпрос чакам тогава отговор. 
инж. Христо Иванов: Ами тези проек-rи 1 1<оито са по оперативниrе програми са 
включени в интегрирания план за градско развитие, включително и 
Многофункционалния спортен комплекс във Владиславова. 
AJ _ Лиманов: Добре. Само като уточнение. В интегрирания план за 
развитие има и закрит плувен басейн в Аспарухово, което също е спортно 
съоръжение, а ние сме столица на спорта. Защо той не е включен в тези проекти 
например? Как са подбирани проектите? 
инж. Христо Иванов: Тези проекти, кои-rо презентирахме бяха включени в 
бюджета за 2017 -2018 г. 1 

които са разработени. Вече за тази година ще включим ( бюджета да кажем обекти1 които ще бъдат реализирани през последващата година. 
Няма как на един път да бъдат всички проекти да бъдат направени и реализирани. 
Още повече, че в Аспарухово има изключително много инвестиции, които се правят 
в момента. Така че следващите инвестиции ще бъдат на обещания закрит плувен 
басейн и спортен парк (в Аспарухово) 1 който имаме като ангажимент и за който 
работим по направата на тези проекти. Благодаря. Следващи въпроси, мнения, 
коментари. 
От залата: Може ли въпрос? 
инж. Христо Иванов: Може. 
AJ Лиманов: Учудва ме 1 че няма а1<тивност1 пълна зала, пък няма 
въпроси. Добре. 
инж. Христо Иванов: Според мен е най-добре1 нали знаете 1 когато човек седне на 
спокойствие вкъщи или в офиса и прегледа презентацията в детайли; те ;·оFава най
вероятно ще възникнат въпросите. Пак казвам очакваме в писмена форма да бъдат 
споделени мнения, въпроси, коментари. 
А Лиманов: Това е обсъждане. Аз обсъждането го приемам като диалог, ( , не като монолог-презентация. Според мен, нали. Може би аз не разбирам. 
инж. Христо Иванов: Ето Вие ми зададохте въпроси, веднага отговарям. 
А. Лиманов: Добре директно Ви задавам въпрос тогава. Втора точка 
беше пътя за рибарско пристанище Карантината, То е в лошо състояние, заради 
мегаломанските строежи на Карантината, вие ги знаете. Сега защо ние от джоба си 
трябва да платим милион и половина за ремонт, не трябва ли да платят тези, които 
са ги построили тез_и строежи и съответно тежката механизация е счупила пътя? 
инж. Христо Иванов: Този проект е във връзка с реализацията на рибарското 

пристанище, Знаете, че там улицата трябва да отговаря на определени изисквания, 
тъй като -rам ще върви съответната тежкотоварна техника както за закарване на 
лодки и въобще на обслужване на дейността на пристанището - гориво и т.н., трябва 
да има съо-rветните якостни характеристики и цялата тази зона да бъде 
облагородена и тя да стане като един естествен завършек на проекта, който е за 
парка, включително и с паркоместа, обръщач, с възможност за паркиране на 
автомобили на хора, които-ще си пускат съответните плавателни средства-(на-вода) 
чрез рибарското пристанище. Така че това не е само една улица, коя-rо от т.А до т.Б 
- до входа на рибарското пристанище ще осигури необходимия трафик, а това е ще
бъде едно допълнение към рибарското пристанище, за да може хората, които
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ползват рибарското пристанище и тези, които ползват парка да имат възможност за 
един нормален достъп, за нормално паркиране на автомобили и за нормална дейност 
на пристанището. Така, че ние не коментираме само, че това е една улица, която ще 
свърже една точка с друга точка 1 а говорим 1 че това е една транспортна връзка 
между съществуващият булевард „1-ви май" и пристанището. 

Като гледам няма повече желаещи за въпроси и мнения. Да qлагодаря на всички, 
които отделихте това време и пак казвам, Имаме създадена организация за 
разглеждане на мнения, предложения, очакваме на e-mail-a и в писмена форма. 
Благодаря ви за вниманието. Закривам публичното обсъждане. 

Приложение: Презентация с подробно описание на проектите на публичното 
обсъждане, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг -
217 стр. 

Протоколчици: 

'\ 

П. Димова, гл. инспектор „ОД1 отдел 11ФАК" . 

_/ / /) 
. ' 

В. Шабова
1 гл. инспектор „КСП", отдел ,1 ФАК" 
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