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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

ИПГВР на гр. Варна може да се определи като стратегически планов инструмент 

за пространствена и времева координация, и интеграция на политически усилия и 

стратегически цели, приоритети и конкретни мерки и проекти, насочени към 

устойчиво подобряване условията за живот и бизнес в рамките на гр. Варна, като 

същевременно способства за утвърждаването на града като център с регионално и 

надрегионално значение за развитието на Северозападния район и страната като 

цяло. Чрез неговото прилагане се търси постигането на осезаеми позитивни резултати 

в развитието, основани на конкретна и пространствено обусловена система от 

стратегически цели, приоритети и мерки (проекти). 

ИПГВР е разработен в рамките на проект „Подкрепа за разработване на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна“, финансиран по 

ДБФП BG161PO/1.4-07/2010/003 на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., схема 

BG161PO/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие“. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие – град Варна е 

одобрен с Решение №1232-3 от Протокол №26/13,14.12.2013 г. на Общински съвет – 

Варна. 

През 2019 г., ИПГВР на град Варна е изменен, в съответствие с Методическите 

насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие (Заповед № РД-02-36-340 от 13.03.2019 г. на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството). Измененият план е одобрен от 

Общински съвет-Варна с Решение №66-3 от Протокол №3/27.12.2019 г.  

 

1. Зони на въздействие на ИПГВР на Община Варна 

В ИПГВР са определени три типа целеви Зони за въздействие, върху които се 

очаква приоритетно да се осъществи пространствената проекция на Визията за 

развитие на града и цялостната стратегическа рамка на Интегрираният план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Варна през периода 2014-2020 г. (фиг. 1).  
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Фигура 2 - Зони за въздействие към ИПГВР на гр. Варна  

 

Определени са следните зони за въздействие от ИПГВР на град Варна:  

1. Зона с преобладаващ социален характер;  

2. Зона с публични функции с висока обществена значимост;  

3. Зона с потенциал за икономическо развитие.  

Зоната с преобладаващ социален характер (ЗВI) включва ЖК „Владислав 

Варненчик“, С.О. „Планова“, „Младост“ - 1-ви и 2-ри микрорайон, „Възраждане“ – 1-

ри,2-ри и 3-ти микрорайон, 26-ти подрайон (без гробищния парк и терена на MALL 

VARNA).  

В тези си граници, зоната със социален характер покрива голяма част от 

крайните квартали на гр. Варна,  където преобладаващия сграден фонд е строен по 

индустриален способ, с недостатъчно облагородени и изградени публични 

пространства, в които живее най-голям брой население, немалка част от което е със 

сериозни проблеми от социален характер. По-конкретно мотивите за определянето на 

тази зона са:  

- Зоната покрива максимално количество от трите групи критерии за определяне 

на Зона с преобладаващ социален характер;  

- Същата включва разнообразно като етнически състав и социални 

характеристики население, както и хора в неравностойно положение, компактна 

територия в източната периферия на зоната; 

- Над 90% от сградния фонд е продукт на строителството по индустриален 

способ, което не отговаря на съвременните изисквания по отношение на енергийната 

ефективност. Същият в не малка част от зоната е остарял и в недобро състояние;  

- Като цяло, районът има сериозни проблеми по отношение на облагородяването 

на междублоковите пространства, особено в неговата западна част, кв. „Владислав 

Варненчик“, където почти половината от междублоковите пространства са частна 

собственост, което е сериозен ограничител за тяхното облагородяване; 

- Макар и без големи проблеми по отношение осигуреността на зоната с 

необходимите елементи на МОПТ, същата е значително отдалечена от градския 

център, което неминуемо се отразява на качеството на живот на нейните обитатели; 

- Източната периферия е с недостатъчна като капацитет улична мрежа по 

отношение на градският транспорт, което създава пречки и предпоставки за 

затруднени комуникации, особено в пиковите часове на денонощието. 

Зоната с публични функции, с висока обществена значимост (ЗВII) представлява 

компактна от географска гледна точка територия, разположена в субмеридионална 

посока, формирана северно и южно от историческия градски център, заемаща 

територии в непосредствена близост до контактната зона между урбанизираната 

територия и бреговата линия на Варненския залив. Северната периферия на зоната се 

формира от изключително важните локализации на Техническия университет, 
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разположените в непосредствена близост до него други учебни заведения, Военната 

болница и др. изключително важни не само от гледна точка на града институции и 

публични учреждения. В южна посока зоната преминава през историческия и 

административен център на града, достига до пристанищния комплекс, където прави 

връзка с морето. Южната периферия на зоната включва западната част на острова, 

крайбрежната част на кв. „Аспарухово“ и крайбрежната част на Варненското езеро, 

непосредствено западно от Аспаруховия мост, до Военното летище. Тази южна част е 

в съответствие с предвижданията на ОУП, който разглежда именно това направление 

като приоритетно за устойчивото развитие на града и повишаване на качеството на 

урбанизираната среда. На основата на задълбочен анализ, както и вследствие на 

проведените широки обществени консултации в рамките на дейността по 

формулиране на зоните за въздействие към ИПГВР на гр. Варна, беше взето решение 

в рамките на тази зона за въздействие да се включи и квартал „Максуда“, който е 

развит в непосредствена близост до историческия и административен градски център 

и включва части от 16-ти подрайон юг, 15-ти микрорайон, 12-ти подрайон и 9-ти 

подрайон.  

Зоната с потенциал за икономическо развитие (ЗВIII) включва Западна 

промишлена зона (ЗПЗ), Зона „Метро“, предвидения терен за интермодален терминал 

и новите предвидени терени с производствени функции, съгласно приетия ОУП на гр. 

Варна, отстоящи в западна посока от ЗПЗ, с изключение на територията за обитаване 

на с. Тополи. На практика тази зона съвпада с предвижданията на ОУП за развитието 

на ЗПЗ и териториите отстоящи западно от нея. Така дефинираната зона отговаря на 

по-голямата част от критериите, залегнали в Методическите указания за разработване 

и прилагане на ИПГВР. Зоната отговаря на следните критерии: концентрация на 

икономически дейности; наличие на инвестиционен интерес; наличие на свободни 

(неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната; наличие на техническа 

инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, рехабилитация или реконструкция; 

предвидени терени („на зелено" - в смисъла на усвояването на нови терени за 

стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 

функции за развитие на производства и предприятия. Не малка част от зоната 

съвпада със Западна промишлена зона, която е формирана в продължителен период и 

се нуждае от сериозно обновяване и модернизация. Зоната е с изключително 

благоприятно местоположение от географска и геостратегическа гледна точка - 

непосредствено се обслужва от ЖП линията, както и бул. „Девня“, чрез който се 

включва директно в Републиканската пътна мрежа.  

 Зоните за въздействие от ИПГВР Варна са одобрени с Писмо от на УО на 

ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. №99-00-6-9487/02.01.2013 г. и с 

Решение № 636-3 от 19.09.2012г. на Общинския съвет - Варна, с което е 

гарантирано, че те няма да бъдат променяни за период от 10 години.  
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2. Изменение и допълнение на ИПГВР на гр. Варна през 2019 г. 

Съгласно Методическите насоки на МРРБ за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, през 2019 г. Община 

Варна проведе процедура по изменение на ИПГВР, която се наложи поради 

необходимостта от включване на проекти, които са идентифицирани към момента на 

изменението на плана, а именно : 

 Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса на 

актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г.; 

 Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 

– 2020 г., за които Междинното звено е издало положително становище за 

съответствие с ИПГВР; 

 Други нови проекти, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР до 

момента на изменението на плана, в т.ч. идентифицираните такива в хода на 

обществените обсъждания по т.4.6.1. от Методическите насоки и които 

допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР. 

Документът за изменение на ИПГВР – гр. Варна е допълнение на част II 

„Стратегия и цели на плана“ и на част III „Управление на реализацията/ прилагането 

на плана“, както и като допълнение на приложенията (Приложение № 2 „Матрица-

бюджет на индикативния списък на проектите“ и Приложение № 3 „Програма за 

реализация на зона за въздействие“) на одобрените ИПГВР. Нови таблични 

приложения са специално предназначени за допълнителните проекти за 

функционални връзки (Приложение №2а „Матрица-бюджет на индикативния списък 

на проектите (функционални връзки)“ и Приложение №3а „Програма за реализация 

(функционални връзки) с таблици“. 

В контекста на изменението са направени допълнения в следните програми за 

реализация на ИПГВР на гр.Варна, както следва: 

1. Допълнение към Програма за реализация на Зона с преобладаващ социален 

характер (ЗВI) с включени следните нови проекти: 

1.1 „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон („Кайсиева 

градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“; 

1.2 „Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон“ в кв. 

„Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“); 

1.3 „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв. 6 по 

плана на жк „Възраждане“ ІІ; 

1.4 „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни 

форми на деменция и техните семейства“; 
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1.5 „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“; 

1.6 „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно 

положение на територията на гр. Варна“; 

1.7 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура 

на Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов“  и на Професионална гимназия 

по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“; 

1.8 „Подобряване на енергийната ефективност на административната 

сграда на Район „Владислав Варненчик“. 

2. Допълнение към Програма за реализация на Зона с публични функции с висока 

обществена значимост (ЗВII), с включени следните нови проекти: 

2.1 „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“; 

2.2 „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“; 

2.3 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“; 

2.4 „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, Район „Аспарухово“, Община 

Варна“; 

2.5 „Експониране и интегриране на нови археологически находки на ул. 

„Цар Симеон I“ в градската среда“; 

2.6 Изграждане на закрит плувен басейн в кв. Аспарухово; 

2.7 „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“ 

2.8 „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното 

пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“; 

2.9 „Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна 

зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център 

– ВАРНА, сграда „Основна сцена“; 

2.10 „Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и 

прилежащото пространство“; 

2.11 „Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на 

споделени пространства“. 

3. Допълнение към Програма за реализация на проекти за насърчаване на 

устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна 

ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града, единствено в 

частта енергийна ефективност на жилищни сгради, с включени следните 

проекти: 
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3.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр.Варна – 24 сгради. 

4. Разработване на Програма за реализация на проекти за проекти, извън 

одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на 

града с неговата периферия, с включени следните проекти: 

4.1. "Център за временно настаняване (с капацитет 60 места във военните 

поделения до хипермаркет "Алати"). 

Горепосочените проекти в ИПГВР са допълнение към приоритетите и 

дефинираните мерките на Плана, като се разширява и обхвата на тяхното 

реализиране. 

Фигура 1. Връзка между приоритетите, мерките към тях, групите проекти и новите 

проекти при изменение на ИПГВР на гр.Варна 

 

3.  Стратегическа рамка за развитие на гр. Варна, чрез прилагането на 

ИПГВР 

Стратегическата рамка за развитие на гр. Варна, чрез прилагането на ИПГВР, за 

периода 2014-2020 г. се структурира в система от стратегически цели, които са 

насочени към:  

 Развитието на територията на града като интегрирана система, състояща се от 

отделни, но взаимосвързани и взаимообусловени функционално-пространствени 

компоненти;  

 Усвояването на наличните стратегически предимства на територията;  

 Решаването/смекчаването на най-сериозните проблеми на отделните 

функционално-пространствени подсистеми в рамките на урбанизираната територия.  
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Определената Визия за развитие гр. Варна през периода 2014-2020 г. ще се 

осъществява чрез постигането на 3 стратегически цели и 4 приоритетни области:  

1. Стратегическа цел 1: Варна – притегателно място за живот, образование и 

туризъм: Утвърждаване на гр. Варна като привлекателно място за живот, 

международна културна и туристическа дестинация. 

2. Стратегическа цел 2: Варна – град на растежа, срещащ наука и бизнес: 

Постигане на устойчив икономически растеж, базиран на симбиозата между местните 

власти, науката и бизнеса. 

3. Стратегическа цел 3: Варна – град с грижа към всеки свой жител: 

Преодоляване на вътрешноградските диспаритети в социално-икономическото 

развитие и общественото обслужване. 

 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот  

Приоритетът съдържа мерки за подобряване на градската среда и публичните 

пространства, голяма част от които са насочени към преодоляване на 

вътрешноградските диспаритети: 

Мярка Обхват на 

приложение 

1.1.Подобряване на градската среда чрез осигуряване на 

качествени и атрактивни публични пространства  

ЗВІ, ЗВІІ, ЗВІІІ  

 

1.2.Доизграждане, усъвършенстване и технологично 

обновление на инфраструктурата  

ЗВІ, ЗВІІ, ЗВІІІ  

 

1.3.Подобряване на контакта на града с морето  ЗВІІ  

1.4.Интегрирани мерки за подобряване на градския транспорт, 

включително стимулиране на екологосъобразен транспорт  

Цялата територия 

на града  

1.5.Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на 

вътрешноградските диспаритети  

ЗВІ, ЗВІІ  

 

1.6.Подобряване енергийната ефективност в жилищните сгради  Цялата територия 

на града  

 

Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и 

административно обслужване  

Приоритетът съдържа мерки за подобряване и изграждане на обществена 

инфраструктура, с акцент към преодоляване на вътрешноградските диспаритети и 

проблеми: 

Мярка Обхват на 

приложение 

2.1.Подобряване енергийната ефективност на административни 

сгради  

ЗВІІ  

 

2.2.Подобряване и изграждане на социална инфраструктура  ЗВІ, ЗВІІ 

 

2.3.Подобряване и изграждане на образователна 

инфраструктура  

ЗВІ, ЗВІІ 

 

2.4.Подобряване и изграждане на здравна инфраструктура  ЗВІ, ЗВІІ 

 

2.5.Подобряване и изграждане на културна инфраструктура с 

градско значение  

ЗВІ, ЗВІІ 
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Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 

дестинация  

Приоритетът съдържа мерки за капитализиране на културния и туристически 

потенциал на града, включително чрез изграждане на разпознаваем и уникален 

имидж на града и неговите символи: 

Мярка Обхват на 

приложение 

3.1.Развитие на културна и спортна инфраструктура, 

способстваща за утвърждаване на града като център на 

мащабни международни културни и спортни прояви  

ЗВІІ  

 

3.2.Капитализиране потенциала на богатото културно-

историческо наследство чрез изграждане, реставрация, 

консервация, социализация и експониране на културно-

исторически обекти 

ЗВІІ 

 

3.3.Развитие на обекти и атракции с висок рекреационен и 

туристически потенциал 

ЗВІІ 

 

 

 

Приоритет 4: Подобряване на бизнес средата и повишаване на 

инвестиционната активност в сектори с висока добавена стойност 

Мярка Обхват на 

приложение 

4.1. Създаване на връзки между науката и бизнеса за 

изграждане на високотехнологична инфраструктура 

ЗВІІ  

 

4.1.Подобряване и изграждане на техническата инфраструктура 

в зоната с потенциал за икономическо развитие 

ЗВІІІ 

 

4.2.Рехабилитация и развитие на територии от зоната с 

потенциал за икономическо развитие чрез изпълнение на мерки 

за подобряване на градската среда 

ЗВІІІ 

 

4.3.Внедряване на екологосъобразни практики в ЗВ ІІІ ЗВІІІ 

 

Съставна част на ИПГВР на гр.Варна са проектите, които е предвидено да се 

реализират през програмен период 2014 – 2020 година. Формираният окончателен 

списък от проекти в ИПГВР, съдържа: 

1) Основен списък със 186 проекта(вкл. един хоризонтален проект за енергийна 

ефективност на територията на целия град, който съдържа 24 проекта/обекта на 

интервенция), на обща стойност 846 590 503 лв. с ДДС. 

2) Резервен списък с 40 проекта, на обща стойност 442 686 789 лв. с ДДС. 

Проектните предложения са идентифицирани в следните области: 

 подобряване и ревитализация на градската среда;  

 спортна инфраструктура;  

 изграждане реконструкция и обновяване на общинска образователна 

инфраструктура;  

 изграждане, реконструкция и обновяване на общинска социална 

инфраструктура;  

 изграждане, реконструкция и обновяване на общинска здравна 

инфраструктура;  
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 икономическо развитие;  

 изграждане, реконструкция и обновяване на общинска културна 

инфраструктура;  

 обновяване на многофамилни жилищни сгради и публични 

административни сгради (общински и държавни);  

 насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски 

транспорт.  

Проектните предложения в гореизброените области ще се реализират както в 

трите зони за въздействие от ИПГВР Варна, така и на територията на целия град, в 

зависимост от естеството на проекта. Следвайки логиката на одобрения през 2013 г. 

ИПГВР, в изменението на Плана през 2019 г. са включени проекти за реализация 

извън одобрените зони за въздействие, за подкрепа на функционалните връзки на 

града с неговата периферия.  

 

 

ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР НА ОБЩИНА ВАРНА 

 

1. Източници на финансиране на ИПГВР – Варна 

 

Основни съставни елементи на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР) на град Варна са отделните проекти, които ще се изпълняват през 

програмен период 2014-2020 година. Проектните предложения, включени в ИПГВР-

Варна, могат да бъдат реализирани с помощта на различни финансови източници, в 

т.ч.:  

 Финансиране от Структурните и Кохезионния фонд, чрез Оперативните 

програми за периода 2014-2020 г.;  

 Общински бюджет на Варна;  

 Републикански бюджет;  

 Национални програми;  

 Частно финансиране и публично-частни партньорства (ПЧП);  

 Финансови инженерингови инструменти;  

 Други финансови източници. 

1.1 Инвестиционна програма на Община Варна, Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Основен инструмент за реализацията на ИПГВР в програмния период 2014-2020 

г. е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

ВС16RFOР001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие", която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), по която Община Варна е конкретен бенефициент. 
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Целта на процедурата е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за 

градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване 

на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 

града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция 

за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.  

Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация 

на ИПГВР за финансовата рамка 2014-2020 г. и е ключов документ за изпълнение на 

изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР № 1301/2013.  

Със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-С01 УО на ОПРР е одобрил 

реализацията на Инвестиционната програма на Община Варна. Тя включва общ 

бюджет, разпределение на обектите по зони за въздействие и функционални връзки 

на града с неговата периферна територия, описание на процеса на избор на обектите 

на интервенция, механизъм за управление и реализация, екип за управление, 

описание на административния, технически и финансов капацитет за изпълнение на 

инвестиционната програма, описание и обосновка на интегрирания и синергичен 

подход при планирания избор на операции, индикатори, както и списък с 

индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни 

резервни проекти.  

Общ индикативен размер на средствата (БФП 100 %) за 

Община Варна 
84 107 330,04 лв. 

Размер на резерва за изпълнение спрямо етапната цел на ПО 1 

(като процент от общия размер на БФП) - 6,21 % 
5 223 798,97 лв. 

Индивидуална етапна цел за 2018 г. (верифицирани от УО на 

ОПРР средства до края на юни 2018 г.) – 20 % от общия размер 

на БФП 

16 821 466,01 лв. 

 

Списъкът с индикативни основни проекти включва 9 проекта на обща 

индикативна стойност 85 623 445,13 лв., от които 84 107 329,16 лв. индикативна 

стойност на БФП и 1 516 115,97 лв. принос от финансов инструмент.  В списъците с 

индикативни основни и с индикативни резервни проекти са включени проекти, които 

ще се реализират посредством комбинирано финансиране чрез БФП и финансови 

инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Задължително комбинирано 

финансиране се изисква при интервенции върху културна инфраструктура и 

студентски общежития. 

Инвестиционната програма включва и списък с индикативни резервни проекти. 

Общият размер на финансовия ресурс за индикативни резервни проекти за 

финансиране с БФП е до 50 % от определения общ ресурс на БФП за съответния 

конкретен бенефициент. Списъкът с индикативни резервни проекти в одобрената за 

реализация Инвестиционна програма на Община Варна включва 3 проекта на обща 

индикативна стойност 42 053 635.88 лв. разпределени в три инвестиционни 
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приоритета – „Интегриран градски транспорт“, „Градска среда“ и „Образователна 

инфраструктура“. 

Разпределение на средствата по Инвестиционни приоритети в Програмата на 

Община Варна: 

 Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни 

и жилищни сгради и студентски общежития“ – предвидени 2 766 132.24 

лв. от които 1 587 301.59 лв. за многофамилни жилищни сгради; 

 Инвестиционен приоритет „Градска среда“ – предвидени за група 

дейности „Градска среда“ - 25 231 166.90 лв.  

 Инвестиционен приоритет „Образователната инфраструктура“ – 

предвидени 16 309 436.85 лв.; 

 Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ – предвидени за 

група дейности „Социална инфраструктура“ 4 300 000.00 лв.; 

 Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ – предвидени за 

група дейности „Културна инфраструктура“ - 7 719 700.00 лв.; 

 Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“  - предвидени 

29 297 008.49 лв.  

С изменените от 10 януари 2018 година Насоки за кандидатстване по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ отпадат минималните и максималните прагове 

на предоставяната БФП (100 %) по инвестиционни приоритети. Измененията 

предвиждат сформиране на работна група за оценка на проектни фишове за 

актуализиране на ИП. 

В съответствие с въведените промени Инвестиционната програма на 

всяка община съдържа списък с индикативни проектни идеи, който се състои 

от следните елементи: 

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включени в 

одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включени в 

одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в 

съответствие с процедурата по Фаза 1 на Приложение П от изменените на 

10/01/2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“. 
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В изпълнение на изискванията на изменените Насоки за кандидатстване със 

Заповед № 0614/12.02.2018 г. е сформирана работна група за оценка на проектни 

фишове за актуализация на Инвестиционната програма. Председател на работната 

група е ръководителят на Междинното звено, а секретарят е член на същото. Групата 

се състои от 19 члена, които са заявили желание за включване след публикуване на 

публична покана на 19/01/2018 год. На 27/02/2018 г. е публикувана и Обява за 

прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната ИП на Община 

Варна по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. Набирането на фишове с проектни 

идеи приключи на 28/05/2018 год. В резултат на проведената кампания в работната 

група са постъпили 31 Фиша, от които 3 за обекти от ИП „Социална инфраструктура“, 

група дейности „Социална инфраструктура“, 2 за обекти от ИП „Социална 

инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и 2 за обекти от ИП 

„Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и студентски 

общежития“. В комисията за оценка на обектите за прилагане на  мерки за ЕЕ на МЖС 

са постъпили 27 Заявления за интерес и финансова помощ. Работна група за оценка 

на проектни фишове е удължила срока за подаване на фишове за ЕЕ на МЖС до 

28/06/2018 год., тъй като ЗИФП са приемани до крайния срок 28/05/2018 год., а след 

оценката им, Общината следва да разработи и внесе проектни фишове по 

процедурата за актуализация на Инвестиционната програма. От постъпилите 27 ЗИФП 

за енергийна ефективност на МЖС, 24 са преминали успешно оценка и за тях са 

изготвени и подадени към работната група Фишове за проектни идеи за актуализация 

на ИП. 

С Протокол от заседание проведено на 17/07/2018 г. работната група за 

предварителен подбор и оценка на проектни идеи, които да бъдат включени в 

индикативния списък на операциите на Инвестиционната програма се предлага на 

кмета на Общината да одобри списък с индикативни проектни идеи, с които да се 

актуализира програмата. Списъкът включва 32 обекта на обща стойност 30 695 602,13 

лв., от които БФП – 29 613 740,19 лв., СФ – 1 081 861,94 лв. Обектите са 

разпределени по Инвестиционни приоритети, както следва: 

Инвестиционни приоритети 
Брой 

обекти 

Обща стойност за  

съответната 

група 

дейности/инвест

иционен 

приоритет 

Обща 

стойност на 

БФП за 

съответната 

група 

дейности/инв

естиционен 

приоритет 

ИП „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни 

сгради“ 

 

  

 „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради“ 
24 6 257 702,40 6 257 702,40 

 „Енергийна ефективност в 

административни сгради“ 
2 1 343 366,39 1 343 366,39 

ИП „Градска среда“ 1 8 400 000,00 8 400 000,00 
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ИП „Социална инфраструктура“    

 Група дейности „Социална 

инфраструктура“ 
3 5 362 694,29 4 280 832,35 

 Група дейности „Културна 

инфраструктура“ 
2 9 331 839,05 9 331 839,05 

ОБЩО: 32 30 695 602,13 29 613 740,19 

 

Обектите стават част от актуализирания списък с обекти от Инвестиционната 

програма на Общината. 

При подготовката на инвестиционната програма всяка община посочва приноса, 

който Инвестиционната програма ще има към постигане на етапните цели за 2018 г. 

за Приоритетна ос 1 и крайните цели за 2023 г., по съответен показател. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и във връзка с чл.11 от 

Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-С01 до 31 юли 2016 г. Общината трябва 

да подаде за оценка проектни предложения в размер на минимум 50 % от бюджета, 

който и е определен по процедурата.  

В изпълнение на това изискване до 31 юли 2016 год. Община Варна подготви и 

подаде за оценка трите най-големи проекта включени в Инвестиционната програма, 

които са на обща индикативна стойност 72 104 279 лв. Трите подадени проектни 

предложения са одобрени за финансиране и към 19/01/2017 г. са подписани и трите 

АДБФП. През 2018 г., Община Варна подаде за оценка и проектно предложение 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата 

на ОДМВР-Варна“, за което, през отчетната година също е сключен АДБФП. През 2019 

г., Община Варна подаде за оценка 4 проектни предложения: „Подобряване на 

социалната инфраструктура в град Варна“, за което е сключен АДБФП през същата 

година, както и проекти „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал 

ТМПЦ – Варна“, „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. 

Варна“ и „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на 

територията на град Варна“, които са в процес на оценка. 

1)  „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 

град Варна“  

Проектът успешно приключи на 13.12.2019 г. - всички обекти са 

изпълнени и въведени в експлоатация. Размерът на БФП определен с Анекс 

№BG16RFOP001-1.002-0001-C02, рег.№ РД-02-37-305(1)/11.05.2018 г. е 16 171 

528.70 лв. 

С реализацията на проекта са реконструирани 10 обекта от образователната 

инфраструктура на гр.Варна (7 училища и 3 детски градини), с обща РЗП 44 897 кв.м, 
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въведени са мерки за енергийна ефективност и е постигнат минимален клас „С“ на 

енергопотребление чрез подмяна на 3 365 кв.м дограма и монтиране на 42 050 кв.м 

топлоизолация. При изпълнението на проекта са подменени ВиК и ел.инсталации, 

ремонтирани са дворни пространства и е създадена достъпна архитектурна среда. 

Обектите на интервенция, изпълнени по проектното предложение са следните: 

1. „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на І-во Основно училище, гр. Варна"; 

2. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СУ 

"Найден Геров"; 

3. „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на СУ”Димчо Дебелянов", гр.Варна"; 

4. „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна"; 

5. „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”, 

гр. Варна"; 

6. „Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Стефан Караджа“; 

7. „Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане на ДГ №1 „Светулка“; 

8. „ДГ №41 "Първи юни" (с яслена група) - ремонт, газификация и 

оборудване"; 

9. „Основен  ремонт на филиала на ДГ № 38 „Ян Бибиян“; 

10. „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 

ОУ „Никола Й. Вапцаров”. 

2)  „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“  

Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № в ИСУН BG16RFOP001-1.002-0002-С01, рег.№ РД-02-37-12/10.01.2017 г. на 

обща стойност 34 407 235,83 лв., от които 25 231 166,90 лв. представляват БФП 

(100%) и 9 176 068,93 лв. собствен принос на Община Варна.  Срокът на АДБФП е 30 

месеца, от 10/01/2017 г. до 10/07/2019 г. С Анекс №BG16RFOP001-1.002-0002-C03, 

рег.№ РД-02-37-12(2)/19.06.2019 г. /след проведени процедури за избор на 

изпълнители на дейностите по ЗОП/, размерът на БФП се определя на 23 938 611.03 

лв., а на собственото финансиране - 8 669 474,40 лв. Проектът е временно спрян, 

считано от 22.06.2019 г. до датата на издаване на акт обр. 11 за установяване 

състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени 

строежи по общия ред и предвидените в други случаи чл. 7 ал. 3 от Наредба №3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът 
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на изпълнение на проекта ще бъде удължен с период, равен на периода на 

временното спиране. 

В рамките на проекта се извършва реконструкция и рехабилитация на: 

междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително 

градско обзавеждане и озеленяване; въвеждане на енергоспестяващо улично 

осветление; изграждане на велоалеи; достъпна архитектурна среда, свързана с 

горните направления. Всички предвидени дейности следват единна концепция за 

безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда. 

Обекти на интервенция включени в проектното предложение:  

1. Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул. 

„Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на 

брега канал "Море-езеро", изграждане на детски площадки, зони за отдих, 

атракциони, спортни площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към 

специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко 

Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район 

"Аспарухово", гр.Варна; 

    2. Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав 

Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул."Янко Мустаков" в участъка от 

бул."Константин и Фружин" до ул."Св.Елена"; 

   3. Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и 

площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и 

изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. 

Реконструкция поливна система, растителност; 

      4. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос“ 1 

включващо реконструкция на ул. „Г.Бенковски" в участъка от бул. „Сливница" до 

ул. „Кракра" вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул. „Цар 

Петър", ул. „Парижка комуна", ул. „Кракра" и ул. „Г.Бенковски"; 

 5. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос“ 

2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I", вкл. Велоалея и 

пространството заключено между ул. „Козлодуй", ул. „Цар Симеон I", ул. „Цариброд" и 

ул. „Л.Заменхов"; 

       6. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос“ 2, 

включващо естетизация и модернизация на ул.„Михаил Колони" включително 

велоалея и площад „Екзарх Йосиф"; 

       7. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ 

(ж.к. „Възраждане“,Iм.р.) включващо естетизация и модернизация на 

пространството заключено между ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“, улицата 

западно от бл.17 и локално платно на бул. „Трети март“. 
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Шест от обектите на интервенция и тяхното изпълнение е възложено на 

инженеринг. Инвестиционният проект за обект ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. 

„Първи май” до бул. „Народни будители” е разработен със средства от ОП „Регионално 

развитие“ 2007-2013 г. в рамките на ДБФП №BG161PO001/5-02/2012/011, проект № 

BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 

година“, схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PО001/5-02/2012. 

Към 31.12.2019 г. в експлоатация са въведени 6 обекта. Не е въведен в  

експлоатация обект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 

„Одесос“ 2, включващо естетизация и модернизация на ул.„Михаил Колони" 

включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф". 

3) „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“  

Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № в ИСУН BG16RFOP001-1.002-0003-С01, рег.№ РД-02-37-29/19.01.2017 г. на 

обща стойност 37 233 093,69 лв., от които 29 297 008,49 лв. представляват БФП 

(100%) и 7 936 085,20 лв. собствен принос на Община Варна. Срокът на АДБФП е 48 

месеца, от 19/01/2017 г. до 19/01/2021 г. С Анекс №BG16RFOP001-1.002-0002-C03, 

рег.№ РД-02-37-12(2)/19.06.2019 г. /след проведени процедури за избор на 

изпълнители на дейностите по ЗОП/, размерът на БФП е определен на 23 938 611.03 

лв., а на собствения принос – 8 669 474.40 лв. 

Проектът предвижда: 

 Реконструкция на улична мрежа и транспортна инфраструктура към 

нея - седем улици от транспортната схема на Варна.  

 Закупуване на нови превозни средства за МГОТ – в рамките на проекта ще 

бъдат закупени нови стандартни автобуси минимум 15 броя, отговарящи на 

европейски стандарт за изгорели газове ЕВРО 6. Автобусите следва да бъдат 

оборудвани с: Устройства за видео наблюдение; Табло за информация на пътниците;  

Устройство за GPS локализация. Предвижда се да бъдат оборудвани с машини за 

продажба на билети и автомати за валидиране, които са доставени в рамките на 

изпълнения проект за интегриран градски транспорт 2012-2015 г. Тази дейност ще се 

осъществява от партньора по проекта "Градски транспорт" ЕАД. 

 Надграждане на интелигентните транспортни системи -  

прединвестиционното проучване предвижда надграждане на следните интелигентни 

транспортни системи: Интелигентни системи за преброяване на трафика и 

координирано управление на светлинно регулираните кръстовища по трасетата на 

МГОТ по бул. „Цар Освободител", бул. „Сливница", бул. „Приморски" и ул. „Дунав"; 

Надграждане на системата за информация на пътниците в реално време. В рамките на 

проекта за Интерниран градски транспорт 2012-2015 г. 84 спирки са оборудвани с 

табла за информация на пътниците в реално време. Проектът предвижда доставка и 
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монтаж на оборудването с информационни табла на още 100 спирки; Система за 

безопасност на пешеходците - обхваща изграждането на 25 бр. интелигентни 

пешеходни пътеки, които започват автоматично да светят при засичане на пешеходец, 

който е стъпил на пешеходна пътека; Доразвиване на системите за достъпност на 

пътните кръстовища –предвижда се оборудването на 50 кръстовища с по 8 бутона за 

заявка на звуково оповестяване. 

Обекти на интервенция включени в Компонент 1 на проекта: 

1.1 „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от 

ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение 

(автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос”; 

1.2 „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар Освободител" в 

обхват от бул. „Приморски" до бул. „Княз Борис I", по плана на 3 м.р. Район „Одесос"; 

1.3 „Основен ремонт на бул. „Първи май” в обхват от ул. „Мара Тасева", кръстовище 

на VAR1087-/I-9/ кв. „Аспарухово" - кв. „Галата" по плана на 29 м.р.,  район 

„Аспарухово", гр.Варна;   

1.4 „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк" в участъка от 

бул. „Васил Левски" до бул. „Христо Смирненски", вкл. основен ремонт на 

транспортно съоръжение (пътен възел „Виница"), пешеходен подлез и мероприятия за 

подобряване на достъпната среда"; 

1.5 „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски" в участъка 

от „Подвис" до  бул. „8-ми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на 

мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и 

пешеходни подлези; 

1.6 „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители" в 

участъка от ул. „Мара Тасева" до ул. „Нарва" и от ул. „Св.Св.Кирил и Методий" до ул. 

„Мара Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св.Св.Кирил и Методий"; 

1.7 „Реконструкция на улична мрежа ул. „Съборни" в участъка от бул. „Владислав 

Варненчик" до бул. „Сливница" вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на 

достъпната среда"; 

2. Компонент 2: Доставка на нови превозни средства за МГОТ; 

3. Компонент 3: Надграждане на интелигентните транспортни системи. 

Към 31.12.2019 г. са въведени в експлоатация всички обекти от Компонент 1 и е 

изпълнен Компонент 2. 

4) „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни 

сгради – сградата на ОДМВР-Варна“  
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Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № в ИСУН BG16RFOP001-1.002-0004-C01, рег.№ РД-02-37-80/03.08.2018 г. на 

обща стойност 1 461 492.82 лв., от които 1 178 675.61 лв. представляват БФП (100%),  

32 318  лв. собствен принос на Община Варна и 250 500 лв. принос на партньорите 

МВР и ДАТО. Срокът на АДБФП е 30 месеца, от 03/08/2018 г. до 03/02/2021 г. 

Проектът предвижда: 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достигане най-малко клас на 

енергопотребление "С" в административната сграда на Областна дирекция на МВР-

Варна, което ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и 

косвено до намаляване на парниковите газове. 

Инвестицията по проекта ще се извърши върху обекти на интервенция - сгради 

държавна собственост. (МВР и Държавна агенция „Технически операции" упражняват 

правата на собственост от името на държавата върху обект „Административна сграда 

на Областна дирекция на МВР - Варна с административен адрес гр. Варна, ул. „Цар 

Калоян" №2). 

През отчетния период е изготвен инвестиционния проект за обекта. 

5) „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“  

Сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № в ИСУН BG16RFOP001-1.002-005-C01, рег.№ РД-02-37-118/10.10.2019 г. на 

обща стойност 3 311 011.19  лв., от които 2 772 332.39 лв. БФП и 282 817.21 лв. 

собствен принос на Община Варна. Срокът на АДБФП е 30 месеца, от 10/10/2019 г. до 

09/04/2022 г. 

Проектът предвижда: 

Реновиране на социалната инфраструктура в град Варна, което ще създаде 

предпоставка за повишаване качеството на предлаганите социални услуги за 

населението. 

Инвестицията по проекта ще се извърши върху общинска собственост - два пет 

етажни блока - общежитие блок „А“ и блок „Б“, свързани с топла връзка. В блок „А“ е 

разкрит „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица", а на 

трети етаж от блок „Б“ се помещава единствения на територията на Община Варна 

„Кризисен център за деца". 

През отчетния период се провеждат процедурите по ЗОП за избор на 

изпълнители на дейностите по проекта. 
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1.2 Други източници на финансиране 

 

Проектите, залегнали в ИПГВР на Община Варна за периода 2014-2020 г. се 

изпълняват и чрез финансиране от общинския бюджет, други оперативни програми, 

национално финансиране и др.  

По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура 

BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ е 

сключен ДБФП по проект „Подобряване и модернизиране на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р 

Иван Богоров“ на обща стойност от 2 799 982,08 лв., което представлява 100% БФП. 

По Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“,  процедура 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания” е сключен ДБФП за проект „Изграждане на „Център 

за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за „Дневен 

център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на 

територията на община Варна" на обща стойност от 1 365 210.56 лв., от които 1 107 

416.16 лв. БФП и 257 794.40 лв. собствен принос на Община Варна. 

Изпълнението на проектите финансирани от други източници са отчетени в 

Приложение №1 към Доклада. 

 

2.  Индикатори за наблюдение и оценка на реализацията на ИПГВР – 

Варна 

 

Наблюдението на реализацията на ИПГВР Варна включва: 

-  периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; 

- разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на 

постигане на стратегията на плана; 

- установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, 

ограничители, перспективи за развитие. 

За оценката на изпълнението на ИПГВР се използват данните, предоставени от 

системата за мониторинг, включително показателите за продукт, резултати и 

въздействие. С цел осигуряване на надеждна основа за наблюдение и оценка на 

последващото изпълнение на целите и приоритетите, заложени в ИПГВР, е 

разработена система от индикатори. Основните категории индикатори, които се 

използват за наблюдение и оценка, са: 

- индикатори за продукт. Индикаторите за продукт/изпълнение са свързани 

пряко с дейностите и проектите, след реализацията на които се създава определен 

продукт. Индикаторите за продукт са израз на целта на приоритета; 
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- индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които ще се 

измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване 

качеството на живот (измерват ползите за съответната целева сфера и тематична 

област, обект на разработване и реализация от ИПГВР, напр. свързани с подобрена 

достъпност, подобрена градска среда, подобрени услуги от развитие на 

инфраструктурата и т.н.). Резултатите са свързани с подпомаганите мерки; 

- индикатори за въздействие, свързани с въздействието върху развитието на 

територията. Тези показатели измерват дългосрочните последици и ефекти за цялата 

общност и територията на града, напр. привлечени нови инвестиции, увеличени 

приходи, ново качество на услугите и др. 

2.3 Анализ на степента на изпълнение  

Системата от индикаторите, използвана за отчитане на напредъка в 

изпълнението на ИПГВР, е съобразена с тематичните области. Степента на 

постигнатия напредък се изчислява по формулата (база + постигнат резултат)/ цел 

2020.  

Анализът е извършен по тематични области.  

Тематична област: „Енергийна ефективност на административни и жилищни 

сгради" 

Степента на изпълнение се отчита въз основа на изпълнените проекти в ЗВII 

„Зона с публични функции с висока обществена значимост“ (за държавни и 

административните сгради) и за територията на целия град - за многофамилните 

жилища. Постигнатият напредък по индикаторите е показан в Приложение 2 „Степен 

на изпълнение по тематични области“  

По индикатор „Обновени административни сгради на държавната и общинската 

администрация, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление“, през 2019 г.  

по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – 

сградата на ОДМВР-Варна“ е изготвен инвестиционен проект и са сключени договори 

за избор на изпълнители за инженеринг, публичност и визуализация, строителен 

надзор, одит и геодезически услуги. 

По отношение на индикатора „Обновени многофамилни жилища, вкл. преминали 

в по-горен клас на енергопотребление“, през 2019 г. са изпълнени мерки за 

енергийна ефективност в пет сгради в рамките на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

  За останалите индикатори няма налична информация, която да служи за 

отчитане степента на изпълнение и постигнатата ефективност, предвид това, че на 

сградите с въведени мерки за ЕЕ е необходимо 1 година след въвеждане в 

експлоатация, да се изготвят доклади от обследване на ЕЕ, в които ще е налична тази 

информация. 
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Тематична област: „Подобряване и ревитализация на градската среда“  

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти във всички зони. Постигнатият напредък по индикаторите е показан в 

Приложение 2 „Степен на изпълнение по тематични области“. 

През 2019 г. се наблюдава преизпълнение по два от индикаторите. По 

отношение на индикатора „Създадени или възстановени паркови пространства, вкл. 

изграждане на алейна мрежа, площадки за игра, спортни игрища и др., реконструкция 

на съществуващата растителност, поливна система и естетизиране на средата“ 

степента на изпълнение е в рамките на 170% по отношение на площта на създадените 

или възстановени паркови пространства. При индикатора „Рехабилитация на улична 

мрежа (вкл. - тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура - 

подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране“ през 

2019 г. се отчита изпълнение от 151%. 

При индикатора „Реконструирани и изградени нови площадки за спорт и игра, 

кътове за отдих“ се отбелязва напредък, резултат от осъществена работа по 15 бр. 

площадки, с обща площ 17 401 м2. През 2019 г. не е реализиран проект за 

изграждане или обособяване на паркинги. 

При индикатора „Размер на територията с подобрена градска среда“ са отчетени 

236 016 кв.м през 2019 г. 

При индикатора „Брой група проекти за подобряване на градската среда по 

определени подзони“, чрез реализацията на проект „Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна“, финансиран по ПО 1 на ОПРР, степента на изпълнение 

преминава 100%. 

Тематична област „Общинска спортна инфраструктура“ 

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона с публични 

функции с висока обществена значимост“. Постигнатият напредък по индикаторите е 

показан в Приложение 2 „Степен на изпълнение по тематични области“. 

През 2019 г. не са реализирани проекти включени в тази тематична област на 

ИПГВР. 

По отношение на индикатора за резултат „Брой посещения на подпомогнатите 

спортни и многофункционални обекти“, няма налични данни, тъй като достоверни и 

точни данни по индикатора е трудно да бъдат събрани. 

Тематична област „Общинска здравна инфраструктура“ 

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични 

функции с висока обществена значимост“. 
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Степента на постигане на целите е представена в Приложение 2 „Степен на 

изпълнение по тематични области“.  

При индикатора „Брой лечебни заведения, подобрили качеството на услугите в 

резултат на доставено оборудване и обзавеждане на лечебни заведения“ в рамките на  

2019 г. е отчетено, че в две болнични заведения са доставени нови оборудвания 

и/или извършени частични ремонти: 

 Проект 6-2:  „МБАЛ "Света Анна-Варна"  АД  мерки за ЕЕ, реконструкция, 

модернизация, оборудване и обзавеждане“ – закупен е лазер за извършване на 

литотрипсия на камъни; 

 Проект 6-5:  „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ ЕООД“ – изградена пристройка 

за външен асансьор към съществуващата сграда на лечебното заведение, както 

и монтирана асансьорна уредба. 

При индикатора „Ремонт и разширяване (СМР) на лечебни заведения е посочено, 

че през 2019 г. е отчетено изпълнение на 100 %, като в три лечебни заведения на 

територията на община Варна са извършени ремонтни дейности: 

 Проект 6-2: „МБАЛ "Света Анна-Варна"  АД  мерки за ЕЕ, реконструкция, 

модернизация, оборудване и обзавеждане“ – извършен е ремонт на фасадите 

на Хирургичния блок на многопрофилната болница, включващ монтаж на нова 

PVC дограма – 245,14 м2, ремонтирани фасади – 4 243, 77 м2, както и други 

съпътстващи дейности; 

 Проект 6-4:  „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ "Д-р М. Марков") - мерки за 

ЕЕ и доставка на оборудване (линеен ускорител)“ – извършени са два 

аварийни частични ремонта на покрива на сградата на ДКЦ 4, въведен е в 

експлоатация нов водогреен котел в База 2 на лечебното заведение; 

 Проект 6-5:  „СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и 

подобряване на достъпа за хора с увреждания“ – през 2019 г. е извършен 

ремонт на покрива на основната сграда, както и частичен ремонт на сградата – 

нова хидроизолация на покрив (653 м2) и съпътстващи дейности, монтаж на 

нова PVC дограма (137 м2), монтаж на нови PVC врати (149 бр.), монтаж на 

нови осветителни тела (190 бр.) и други дейности по ремонта. Изградена е 

пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда на лечебното 

заведение, монтирана и асансьорна уредба. 

 

Тематична област „Общинска Социална инфраструктура“ 

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични 

функции с висока обществена значимост“. През 2019 г. е отчетено изпълнение по три 

проекта в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“: 
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 Проект 3-4 „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с деменция с капацитет 15 места и Проект 3-19Д „Ремонт 

на сграда „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 

деменция и техните семейства“. 

Двата обекта са включени в проект "Изграждане на „Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община 

Варна“, за който през отчетната 2019 г. е сключен Договор за безвъзмездна 

финансова помощ. Изграждането на Центъра ще се реализира на територията на 

район "Владислав Варненчик".  

 Проект 3-7: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р 

Железкова” . 

Обектът е включен в проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град 

Варна“, за който е сключен АДБФП през 2019 г. Проектът включва обекти „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица" - крило „А“ и „Кризисен 

център за деца" – 3-ти ет., крило „Б“ на сграда с адрес гр.Варна, ул. „Петко Стайнов“ 

№ 7. 

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

Домашен социален патронаж. 

Закупено е товарно превозно средство  2+1 места за разнос на храна за нуждите 

на Домашен социален патронаж. 

Тематична област „Общинска образователна инфраструктура“ 

Степента на изпълнение по индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични 

функции с висока обществена значимост“. 

Степента на постигане на целите е представена в Приложение 2 „Степен на 

изпълнение по тематични области“. 

При индикатора „Брой подпомогнати общински училища за ремонт на сгради и 

дворове“ през 2019 г. се отчита преизпълнение от 260%. В 13 училища са извършени 

ремонтни дейности, като 9 от тях са по проект „Модернизация на образователната 

инфраструктура“, а 4 със средства от общинския бюджет. 

Висока е степента на изпълнение през 2019 г. по индикатора „Брой общински 

училища, подобрили качеството на услугите в резултат на доставено оборудване и 

обзавеждане“ – 185%, което се дължи на реализацията на проект „Модернизация на 

образователната инфраструктура“. 

При индикатора „Извършени обследвания за енергийна ефективност и прилагане 

на енергоефективни мероприятия в общинските училища“ степента на изпълнение 

през 2019 г. е 130%, което надминава целевата стойност. 



 Годишен доклад за напредъка на ИПГВР за 2019 година 

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 

2014-2020 г 

. 

26 

Тематична област „Културна инфраструктура“ 

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа с изпълнени 

проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични 

функции с висока обществена значимост“ и е представена в Приложение 2 „Степен на 

изпълнение по тематични области“. 

При отчитането на индикатор „Реализирани „меки“ мерки в областта на 

културата за постигане на „синергичен ефект“ са отчетени следните дейности: 

 Чрез фонд „Култура“ на Община Варна се реализирани 124 бр. проекти, с 

над 100 000 посетители на събитията; 

 Проведени са Международен фестивал „Варненско лято“, включващ 62 

събития и Международен фолклорен фестивал (с 260 участници от 

Армения, Грузия, Аржентина, Словакия, Колумбия, Северен Кипър, 

Башкирия, Испания, България) с общ брой посетители над 15 000 души; 

 Реализиран е Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги 

Димитров“, в рамките на който са проведени 10 концерта с общо 3000 

посетители. 

Тематична област „Насърчаване на икономическото развитие“ 

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти в ЗВII „Зона с публични функции с висока обществена значимост“. Степента 

на постигане на целите е представена в Приложение 2 „Степен на изпълнение по 

тематични области“. 

По тази тематична област се отчита изпълнение за 2019 г. само по индикатора 

„Реализирани „меки" мерки в областта на подобряване на образованието и 

квалификацията на човешките ресурси“, който се формира от реализирани проекти по 

ОП РЧР и програми за заетост и обучения на Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ – гр. Варна и дирекция „Бюро по труда“, гр. Варна, към Агенцията по 

заетостта (общо 16 проекта и програми) и 12 проекта, реализирани в частния сектор. 

Тематична област „Интегриран градски транспорт, включително стимулиране 

на екологосъобразен транспорт“  

Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени 

проекти във всички зони. Степента на постигане на целите е представена в 

Приложение 2 „Степен на изпълнение по тематични области“. 

В процес на изпълнение е проект „Интегриран градски транспорт на Варна - 

втора фаза“, финансиран по ОПРР, който дава принос към индикатора „Улични 

артерии, свързани с оптимизация на МОПТ, включително разширяване“, където е 

отчетен напредък за 2019 г. с близо 9.88% спрямо заложената цел.  
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4. Изпълнение на проектите, залегнали в ИПГВР 

 Изпълнението на проектите включени в Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие се отчита ежегодно и с Годишния доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г., тъй като всички проекти 

залегнали в Индикативните списъци по Зони за въздействие от ИПГВР са включени в 

Програмата за реализация на ОПР. 

В съответствие с указанията и насоките на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството към процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за разработване на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие, Планът на град Варна съдържа таблица с Обобщено 

представяне на програмата за неговата реализация (таблица 15, стр. 130). 

Финансовата информация е систематизирана и представена по зони за въздействие и 

по източници на финансиране. За целите на Доклада, същата е репликирана в 

Таблица 1. 
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Таблица 1. Обобщено представяне на програмата за реализация на ИПГВР – Варна, в лева, след изменение през 2019 г.  

Зона за 
въздействие 

Общо за Зона 

за 

въздействие 

Дял 
Други средства 

от СФ, КФ 

Собствени 

средства за 

съфинансиране 

Изцяло 

собствени 

средства 

Републикански 

бюджет 

Национални 

програми 

Други 

инвестиционни 

фондове 

Частни 

инвеститори 

Други 

донори 
Дарения 

ЗВI - Зона за 

въздействие с 

преобладаващ 

социален характер 

119 355 081 14.10% 70 236 192 11 831 275 12 000 000 12 394 622 0 6 240 192 6 652 800 0 0 

ЗВII - Зона с 

публични функции с 

висока обществена 

значимост 

431 287 917 50.94% 144 525 028 35 840 629 67 700 000 24 754 566 0 65 304 466 93 163 226 0 0 

ЗВIII - Зона с 

потенциал за 

икономическо 
развитие 

52 735 200 6.23% 5 474 238 1 136 520 0 966 042 0 22 579 200 22 579 200 0 0 

Проекти за 

интегриран градски 
транспорт, енергийна 

ефективност на 

жилищни сгради на 

цялата територия на 

града 

240 384 921 28.39% 150 895 335 19 959 569 0 17 904 289 0 0 51 625 728 0 0 

Проекти извън зоните 

за въздействие, 

осигуряващи 

функционални връзки 

на града с неговата 

периферия 

(функционални 

връзки) 

2 827 384 0.33% 0 0 2 827 384 0 0 0 0 0 0 

Обща стойност на 
проектите, 
включени в ИПГВР 
- Варна 

846 590 503 100% 371 130 793 68 767 993 82 527 384 56 019 519 0 94 123 858 174 020 954 0 0 

Относителен дял 
на различните 
източници на 
финансиране, % 

- - 43.84% 8.12% 9.75% 6.62% - 11.12% 20.56% - - 
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4.1 ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ I “ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ В ГРАД 

ВАРНА 

 

Графика 1. Финансов напредък на проектите в Зона за въздействие I 

 

 

 Два обекта се изпълняват в рамките на проект „Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна“, който е на обща стойност 34 407 235,83 лв., от 

които 25 231 166,90 лв. представляват БФП (100%) – „Благоустрояване на 

междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., 

в т.ч. основен ремонт на ул."Янко Мустаков" в участъка от бул."Константин и 

Фружин" до ул."Св.Елена" и „Благоустрояване на междублокови 

пространства в подзона район „Младост“ (ж.к.Възраждане, I м.р.) 

включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между 

ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално 

платно на бул.“Трети март“. През 2019 г. са изразходвани средства в размер на 

12 166 485.00 лв. за реализацията им; 

 През 2019 г. е извършен текущ ремонт на междублокови пространства в район 

„Младост“ и реконструкция на светофарна уредба на кръстовище бул. 

„Сливница“ – бул. „Януш Хунияди“, на стойност 320 329.19 лв.; 

 В район „Владислав Варненчик“ са извършени текущ ремонт на междублокови 

пространства и проектиране, основен ремонт и строителен надзор на улична 

мрежа в м.р 1. Отчетените средства са в размер на 1 569 082.64 лв.; 

0.00 лв. 

20 000 000.00 лв. 

40 000 000.00 лв. 

60 000 000.00 лв. 

80 000 000.00 лв. 

100 000 000.00 лв. 

120 000 000.00 лв. 

Общо за зоната на 
въздействие 

Разходени средства 
до 2019 г. 

Разходени средства 
за 2019 г. 

119 355 081.00 лв. 

23 794 437.38 лв. 21 924 146.11 лв. 
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 През отчетната година е закупено товарно превозно средство 2+1 места за 

разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - второстепенен 

разпоредител с бюджет на стойност 49 380.00 лв.; 

 По проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община 

Варна“ за 2019 г. са извършени разходи в размер на 24 224.64 лв.; 

 По проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Варна“, 

който  включва обекти "Приют за временно настаняване на бездомни и 

социално слаби лица" - крило А на сградата и "Кризисен център за деца" - 3ти 

ет., крило Б на сградата, са разходени средства в размер на 2 532.49 лв.; 

 От предвидените проекти в Интегрираният план за градско възстановяване и 

развитие на град Варна /ИПГВР/ в Зона за въздействие I „Зона с преобладаващ 

социален характер“, през 2019 г. четири обекта са реализирани по проект 

BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната 

инфраструктура".  Размерът на средствата за отчетния период за строителни и 

монтажни работи са в размер на 6 637 191.00 лв.; 

 В Зона за въздействие I „Зона с преобладаващ социален характер“ при 

изменението на ИПГВР е включен проект „Подобряване и модернизиране на 

образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско 

стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална 

гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.Варна“, с финансиране по 

процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в 

Република България“ на ОПРР 2014-2020 г. Проектът е успешно  изпълнен през 

2019 г., като през отчетната година са разходени 679 972.08 лв. Допълнително 

е извършено асфалтиране на двора на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ извън мерките 

по проекта на стойност 96 679.00 лв.; 

 Извършени са проектиране и основен ремонт на спортни площадки в две 

училища – в II СОУ „Неофит Бозвели“ на стойност 322 008.00 лв. и в  СОУ „Гео 

Милев“ на стойност  9 192.00 лв.; 

 Извършено е обследване и изготвяне на енергиен одит в ДКЦ 3 на стойност 

17 940.00 лв.; 
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 В административната сграда на район „Владислав Варненчик“ е извършена 

подмяна на покривно покритие и частична подмяна на дограма на стойност 

29 130.07 лв. 

 

4.2 ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ II  „ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ, С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ“  

 

Графика 2. Финансов напредък на проектите в Зона за въздействие II  

 

 Проект „Реконструкция  на ул.”Мара Тасева” и основен ремонт на бул.”Първи 

май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно 

лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А.Марков” Варна ЕООД и 

улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с изграждане 

на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Канал „море-езеро”, 

изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни 

площадки, търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена 

зона за обществено обслужване“ е изпълнен през 2018 г. През 2019 г. са 

отчетени средства в размер на 2 018.00 лв. за за изграждане на паркоместа по 

бул. "Първи май"; 

 По проект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона 

„Аспарухово 2“ са извършени проектиране и основен ремонт на междублокови 

пространства на стойност 911 683.99 лв.; 

 В изменението на ИПГВР е включен проект „Модернизация и реконструкция на 

рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, Район 
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100 000 000.00 лв. 

150 000 000.00 лв. 

200 000 000.00 лв. 

250 000 000.00 лв. 

300 000 000.00 лв. 

350 000 000.00 лв. 

400 000 000.00 лв. 

450 000 000.00 лв. 

Общо за зоната на 
въздействие 

Разходени 
средства до 2019 г. 

Разходени 
средства за 2019 г. 

431 287 917.00 лв. 

48 541 105.53 лв. 
21 261 108.60 лв. 
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„Аспарухово“, Община Варна“. За отчетната година, по проекта са разходени 

средства в размер на 4 717 244.00 лв.; 

 Шест обекта са изпълнени по проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация 

на образователната инфраструктура". Размерът на средствата, които са 

вложени са на стойност 3 496 441.00 лв.; 

 Пет обекта от Зоната са включени в проект BG16RFOP001-1.002-0002-С01 

„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" с финансиране от 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. През 2019 г., за реализацията на 

проекта са отчетени 7 482 064.00 лв.; 

 507 393.07 лв. са отчетени за извършени  текущи ремонти и изградени детски 

площадки в детски ясли на територията на зоната; 

 За изграждане на видеонаблюдение на площад „Антон Новак“ средствата са в 

размер на 42 695.57 лв.; 

 Средствата за изготвяне на  проект за благоустрояване ул. „Парижка комуна“ – 

бул. „Вл.Варненчик“, проектиране и извършен основен ремонт на улична мрежа 

в район „Одесос“, м.р 9 и 10, благоустрояване на междублокови пространства 

са 1 145 529.12 лв.; 

 За благоустрояване на ПИ 10135.1506.35 по КК. Кв.136 7ми м.р. Юнашки 

салон, проектиране и основен ремонт на улична мрежа в район "Одесос", м.р. 

7. са вложени 1 105 612.01 лв.; 

 Извършено е проектиране и основен ремонт на спортни площадки на открито в 

СОУ „Св.Климент Охридски“ на стойност 323 686.00 лв. и в ОУ „Свети Иван 

Рилски“, на стойност 319 744.95 лв.; 

 В МБАЛ „Света Анна-Варна“ е закупена  медицинска апаратура и е извършен 

ремонт на фасадите, включващ монтаж на нова PVC дограма на Хирургичния 

блок на стойност 513 907.00 лв.; 

 Извършен е ремонт на покрива на основната сграда на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. 

Стаматов – Варна”, както и частичен ремонт на сградата на лечебното 

заведение – нова хидроизолация на покрив, монтаж на нова PVC дограма и 

други дейности. Изградена е пристройка за външен асансьор към 

съществуващата сграда на лечебното заведение, в т.ч. е монтирана асансьорна 

уредба. Извършено е обследване за енергийан ефективност и е изготвен 

енергиен одит. Отчетените разходи са в размер на 486 521.00 лв.; 

 Извършено е обследване за енергийна ефективност и е изготвен енергиен одит 

на ДКЦ 1 „Св.Климентина – Варна“ ЕООД като са разходени средства в размер 

на 17 940.00 лв.; 
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 В Държавен куклен театър са изградени ограда на летния амфитеатър, 

сенник/тенка за зрителите на сцената на Малък летен театър, нова лятна сцена 

и сценична конструкция към нея. Извършен е и ремонт на плочките на двора. 

За осъществените дейностите са отчетени 39 794.00 лв.; 

 За изпълнението на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

административни сгради – сградата на ОДМВР“ през 2019 г. година са 

разходени 29 930.00 лв.; 

 Извършени са текущи ремонти в административната сграда на район 

„Приморски“ на стойност 1 622.00 лв. и в сградата на Община Варна на 

стойност  2 696.43 лв.; 

 Размерът на средствата за основен ремонт на помещения, предоставени на 

Дирекция „Социално подпомагане“ са 79 721.27 лв.; 

 През 2019 г. е извършен ремонт на покрив и фасада на информационния 

център на ВМС (Гарнизонен матроски клуб) на стойност 34 865.19 лв. 

 

4.3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ III „ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ В 

ГРАД ВАРНА 

От предвидените проекти в ИПГВР в Зона за въздействие III „Зона с потенциал 

за икономическо развитие“ в град Варна до края на 2019 г. няма реализирани. 

 

  



 Годишен доклад за напредъка на ИПГВР за 2019 година 

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 

2014-2020 г 

. 

34 

4.4. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И ИНТЕГРИРАН 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 

ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАДА   

Графика 3. Финансов напредък на по изпълнението на проектите за насърчаване на устойчивата 

градска мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради 

на цялата територия на града   

 

 Предвидените в ИПГВР проекти за насърчаване на устойчивата градска 

мобилност и Интегриран градски транспорт се изпълняват на територията на целия 

град. 

 В процес на изпълнение е проект „Интегриран градски транспорт на Варна - 

втора фаза“. През 2019 г. вложените средства в изпълнение на проекта са на 

стойност 11 326 285.77 лв.; 

 За изграждане на участъци от бул. „В.Левски“, включително изграждане на 

автомобилен надлез на бул. „В.Левски“ при ул. „Прилеп“ са разходвани 

средства в размер на 52 115 688.93 лв.; 

 Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради на 

територията на целия град“ се изпълнява с финансиране от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. През 

2019 г. 5 сгради са въведени в експлоатация като отчетените разходи са 

1 609 320.00 лв.; 

 За подготовката на проектно предложение "Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в град Варна" – подадено за оценка към 

Междинното звено през 2019 г. са разходвани средства в размер на 18 479.64 

0.00 лв. 

50 000 000.00 лв. 

100 000 000.00 лв. 

150 000 000.00 лв. 

200 000 000.00 лв. 

250 000 000.00 лв. 

Общо за зоната на 
въздействие 

Разходени 
средства до 2019 г. 

Разходени 
средства за 2019 г. 

240 384 921.00 лв. 

203 098 013.32 лв. 

65 069 774.34 лв. 
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лв. за актуализация на технически паспорти и извършване на енергийни 

обследвания на сградите – обект на интервенция по проектното предложение 

. 

 4.5 ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ИЗВЪН 

ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ 

ВРЪЗКИ НА ГРАДА С НЕГОВАТА ПЕРИФЕРИЯ 

 

Графика 4. Финансов напредък на изпълнението на проектите извън одобрените зони за 

въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия   

 

 

 

 С цел засилване функционалните връзки между града и прилежащата 

територия е идентифициран допълнителен проект извън определените зони за 

въздействие След изменението на ИПГВР през 2019 г., в Плана е заложен проект  

„Център за временно настаняване (с капацитет 60 места, в бившите военни поделения 

до хипермаркет „Алати“), Център за временно настаняване е социална услуга, 

предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на 

календарната година, който при необходимост може да се удължи до 6 месеца. Това е 

нова услуга, която Община Варна включва в Годишния план за развитие на 

социалните услуги 2019 г. на Община Варна, като е предвидено предоставянето на 

услугата да започне през есента на 2020 г. По проекта няма отчетени разходи за 2019 

г. 

 

0.00 лв. 

500 000.00 лв. 

1 000 000.00 лв. 

1 500 000.00 лв. 

2 000 000.00 лв. 

2 500 000.00 лв. 

3 000 000.00 лв. 

Общо за 
функционални 

връзки 

Разходени средства 
до 2019 г. 

Разходени средства 
за 2019 г. 

2 827 384.00 лв. 

0.00 лв. 0.00 лв. 
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IIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 Отчет на изпълнението на проектите от ИПГВР до 31.12.2019 г. 

Приложение № 2 Степен на изпълнение по тематични области. 
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Приложение № 2 Степен на изпълнение по тематични области. 

 

Степен на изпълнение по тематична област  „Енергийна ефективност на административни и 
жилищни сгради” 

  Приключили проекти  

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие) 

Индикатор (име на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

(2022) 

Постигнат 

резултат 

до 2019 

г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнение 

до 2019г. 

Степен на 

изпълнение за 

2019г. 

Индикатор 

за продукт  

Обновени 

многофамилни 

жилища, вкл. 

преминали в по-

горен клас на 

енергопотребление 

Брой 

сгради 
115 

 

 

19 

 

 

5 16,5% 4,35% 

Индикатор 

за продукт  

Обновени 

административни 

сгради на 

държавната и 

общинската 

администрация, 

вкл. преминали в 

по-горен клас на 

енергопотребление  

Брой 

сгради 
41 3 1 7,3% 

 

 

2.44% 

Индикатор 

за резултат  

Намаляване 

потреблението на 

крайна и първична 

енергия от 

административни 

сгради на 

държавната и 

общинска 

администрация  

kWh/ 

годишно 

1 500 000 Към момента не може да се определи 

Индикатор 

за резултат  

Намаляване 

потреблението на 

крайна и първична 

енергия от 

жилищните сгради  

kWh/ 

годишно 

50% Към момента не може да се определи1 

 

 

  

                                                      

1Към момента не може да се определи степента на изпълнение, тъй като за сградите с въведени 

мерки за ЕЕ е необходимо 1 година след въвеждане в експлоатация, да се изготвят доклади от обследване 

на ЕЕ, в които ще е налична тази информация. 
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Степен на изпълнение по тематична област „Подобряване и ревитализация на градската среда” 

 Приключили проекти  

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействи

е)  

Индикатор (име на 

индикатора)  

Мерна 

единица  

Базов

а 

годин

а 2013 

Целева 

стойнос

т* 

(2022)  

Постигнат 

резултат до 

2019 г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнен

ие до 

2019г. 

Степен на 

изпълнение 

за 2019г. 

Индикатор 

за 

 продукт  

Брой интегрирани 

проекти за 

благоустрояване на 

междублокови 

пространства в 

определени подзони, 

вкл. 

брой 0 4 2 2 50% 50% 

Рехабилитация на 

улична мрежа (вкл. - 

тротоари, осветление 

и елементи на 

уличната 

инфраструктура - 

подлези, надлези, 

кръстовища, 

велоалеи, алеи, 

паркиране); 

Преасфалтиране; 

м2 0 100 000 50 130,34 151 169 50,13% 151% 

Реконструирани и 

изградени нови 

площадки за спорт и 

игра, кътове за отдих 

м2 0 70 000 

253 бр. 

63 700 м2 

15 бр. 

17 401 м2 

91% 24,8% 

Индикатор 

за  

продукт  

Брой група проекти 

за подобряване на 

градската среда по 

определени подзони:  

- Рехабилитация, 

ремонт и 

реконструкция на 

улична мрежа   

 - Реконструкция и 

изграждане на нови 

площадки за спорт и 

игра, кътове за 

отдих; 

- Реконструкция 

растителност, 

поливна система, др.   

- ВиК, 

- Подземни 

комуникации - 

газоснабдяване, бтк, 

електро и др.  

брой  

м2 
0 

8 

95 000 

4 бр. 

6 бр. 

236 016 

кв. м. 

 66% 75% 

Индикатор 

за продукт  
Създадени или 

възстановени 

паркови 

брой  

 
0 4 2 4 50% 100% 
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пространства, вкл. 

изграждане на 

алейна мрежа, 

площадки за игра, 

спортни игрища и 

др., реконструкция 

на съществуващата 

растителност, 

поливна система и 

естетизиране на 

средата  

Създадени или 

възстановени 

паркови 

пространства, вкл. 

изграждане на 

алейна мрежа, 

площадки за игра, 

спортни игрища и 

др., реконструкция 

на съществуващата 

растителност, 

поливна система и 

естетизиране на 

средата  

м2 0 50 000 23 000 кв.м 
84 847 

кв.м 
46% 170% 

Индикатор 

за резултат  

Размер на 

територията с 

подобрена градска 

среда   

м2 0 
57 649.70 

кв.м 

236 016 

кв.м. 
Н/П Н/П 

Индикатор 

за продукт  

Изградени и 

рехабилитирани 

улици, осигуряващи 

достъп до и в 

индустриални и 

бизнес зони  

метри 0 5 

1 бр. 

6200 л.м. 

4 бр. 

4 935 л.м. 

80% - 

Индикатор 

за продукт  

Изграждане на 

паркинги 
Брой 0 12 2 0 16,6% 0% 

Индикатор 

за продукт  

Подобрен  достъпа за 

хора с увреждания до 

обществени сгради    

Брой 

сгради 
0 105 Към момента не може да се определи 

Индикатор 

за резултат  

Население, ползващо 

се от 

благоустроената 

градска среда 

Брой 0 345 267 344 748 345 369 99,85% 100.03% 

Индикатор за 

въздействие 

Относителен дял на 

територията, 

придобила повишено 

качество на 

обществените 

пространства и 

работната среда 

спрямо от общата 

територия на града   

% 100 120 Към момента не може да се определи 
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Степен на изпълнение по тематична област „Общинска спортна инфраструктура” 

 Приключили проекти  

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие) 

Индикатор (име на 

индикатора) 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

(2022) 

Постигнат 

резултат 

до 2019 

г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнение 

до 2019г. 

Степен на 

изпълнение 

за 2019г. 

Индикатор 

за продукт  

Разширени, 

реконструирани 

ремонтирани, 

оборудвани и 

обзаведени сгради 

на спортната 

инфраструктура и 

мултифункционални 

спортни обекти  

Бр. 

обекти,  

Бр. 

места  

Кв. м.  

3 1       0 33.33% 0% 

Индикатор 

за продукт  

Доизградени и 

оборудвани нови 

спортни комплекси 

и обекти  

Бр. 

обекти,  

Бр. 

места  

Кв. м.  

2 1 0 50% 0% 

Индикатор 

за продукт  

Изградена 

многофункционална 

спортна зала 

(проектиране и 

изграждане)  

Бр. 

места 

РЗП  

2000, 

РЗП 5000 

кв.м. 

0 0 0% 0% 

Индикатор 

за продукт  

Модернизирани и 

ново изграждане на 

открити и закрити 

плувни басейни  

Брой 10 1 0 10% 0% 

Индикатор 

за резултат  

Брой посещения на 

подпомогнатите 

спортни и 

многофункционални 

обекти  

Брой 15 000 

 

Не може да бъде определен 
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Степен на изпълнение по тематична област „Общинска здравна инфраструктура” 

 Приключили проекти  

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие

)  

Индикатор (име 

на индикатора)  

Мерна 

единица  

Целева 

стойност* 

(2022)  

Постигнат 

резултат 

до 2019 г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнение 

до 2019г. 

Степен на 

изпълнение 

за 2019г. 

Индикатор 

за продукт  

Внедрени 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

обекти на 

здравната 

инфраструктура 

Брой 

обекти 

РЗП м2 

6 - 

2 

1035.14 

кв.м. 

- 33% 

Индикатор 

за продукт  

Ремонт и 

разширяване 

(СМР) на 

лечебни 

заведения   

Бр. 

лечебни 

заведени

я  

Бр. 

клиники 

Бр. 

кабинети 

Кв.м  

3 3 3 100% 100% 

Индикатор 

за резултат  

Брой лечебни 

заведения, 

подобрили 

качеството на 

услугите в 

резултат на 

доставено 

оборудване и 

обзавеждане на 

лечебни 

заведения   

Бр. 

лечебни 

заведени

я  

Бр. 

клиники 

Бр. 

кабинети  

3 9 2 300% 66.66% 

Индикатор 

за продукт  

Изградени 

хосписи 

Брой 

места  

1 

40  

Не е налична информация 

Индикатор 

за резултат  

Население, 

което се очаква 

да се възползва 

от подобрените 

здравни услуги  

Брой 

лица 
100% 
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Степен на изпълнение по тематична област „Общинска социална инфраструктура” 
 

 Приключили проекти 

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие)  

Индикатор (име на 

индикатора)  

Мерна 

единица  

Целева 

стойност* 

(2022) 

Постигнат 

резултат до 

2019 г. 

Постигнат 

резултат за 

2019 г. 

Степен на 

изпълнение 

до 2019г. 

Степен на 

изпълнени

е за 

2019г. 

Индикатор за 

продукт 

Новопостроени или 

възстановени социални 

жилища 

Кв.м. 250 - - - - 

Индикатор за 

продукт 

Брой лица, настанени в 

социалните жилища 

Брой 

лица 
750 - - - - 

Индикатор за 

резултат 

Изградени, 

ремонтирани, 

реконструирани, 

обновени сгради на 

защитени и 

наблюдавани жилища 

Брой 

Брой 

места 

6 

40 

- - - - 

Индикатор за 

резултат 

Деца и възрастни, 

ползващи се от 

услугите по 

деинституционализация 

Брой 

лица 
300 - - - - 

Индикатор за 

продукт 

Изградени, 

реконструирани, 

ремонтирани и 

оборудвани центрове, 

предоставящи социални 

услуги, вкл. приюти 

Брой 

Брой 

места 

12 - - - - 

Индикатор за 

продукт 

Брой социални обекти с 

доставено оборудване и 

обзавеждане на 

социални обекти, вкл. 

транспортни средства 

Брой 

обекти за 

социални 

услуги 

8 - 1 1 0% 12.5% 

Индикатор за 

резултат 

Очакван брой лица, 

ползващи се от 

подпомогнатите 

социални услуги 

Брой 

лица 
1340 Към момента не може да се определи 

Индикатор за 

продукт 

Въведени 

енергоспестяващи 

мерки в обекти, 

предоставящи социални 

услуги 

Брой 

обекти за 

социални 

услуги 

кв.м 

10 - - - - 
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 Степен на изпълнение по тематична област „Общинска образователна инфраструктура” 

 Приключили проекти 

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие)  

Индикатор (име на 

индикатора)  

Мерна 

единица  

Целева 

стойност* 

(2022) 

Постигнат 

резултат до 

2019 г. 

Постигнат 

резултат за 

2019 г. 

Степен на 

изпълнение 

до 2019г. 

Степен на 

изпълнени

е за 

2019г. 

Индикатор за 

продукт  

Брой подпомогнати 

детски градини и ясли, 

вкл. разширение, 

ремонт, оборудване, 

газификация,  

благоустрояване на 

прилежащите им 

терени  

Брой 9 11 4 122% 44,4% 

Индикатор за 

продукт  

Извършени 

обследвания за 

енергийна ефективност 

и прилагане на 

енергоефективни 

мероприятия в 

общинските училища  

Бр. 

сгради,  

РЗП  

10 14 13 140% 130% 

Индикатор за 

продукт  

Брой подпомогнати 

общински училища за 

ремонт на сгради и 

дворове  

Брой 5 14 13 280% 260% 

Индикатор за 

продукт  

Брой новоизградени 

детски градини 
Брой 3 1 0 33.33% 0% 

Индикатор за 

продукт  

Изграден детски 

образователен център  
Брой 1 0 0 0% 0% 

Индикатор за 

резултат  

Брой общински 

училища, подобрили 

качеството на услугите 

в резултат на 

доставено оборудване 

и обзавеждане 

Брой 7 2 13 28,5% 185% 

Индикатор за 

резултат  

Брой деца/ученици в 

подкрепените обекти  
Брой 2750 9 330 9 408 339% 342% 
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Степен на изпълнение и ефективност по тематична област „Културна инфраструктура” 

 Приключили проекти 

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздейств

ие)  

Индикатор (име 

на индикатора)  

Мерна 

единица 

Целева 

стойност* 

(2022) 

Постигнат 

резултат 

до 2019 г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнен

ие до 

2019г. 

Степен 

на 

изпълнен

ие за 

2019г. 

Индикатор 

за продукт  

Брой 

новоизградени/об

новени сгради на 

културни 

институции  

Брой сгради, 

РЗП, 

брой места  

13 0 0 0% 0% 

Индикатор 

за продукт  

Внедрени мерки 

за енергийна 

ефективност в 

сгради на 

културната 

инфраструктура  

Бр. сгради, 

РЗП 

kWh/годишно 

6 Не е налична информация 

Индикатор 

за продукт  

Брой 

подпомогнати 

културно 

исторически 

обекти. 

Експониране като 

четим обект 

Брой 2 1 0 50% 0 

Индикатор 

за 

резултат  

Брой посещения 

на 

подпомогнатите  

културни обекти  

Брой 12 000 72 417 - 603% - 

Индикатор 

за 

резултат  

Реализирани 

„меки" мерки в 

областта на 

културата за 

постигане на 

синергичен ефект 

Брой  

Брой лица  

8 8 3 100% 37.5% 

Индикатор 

за 

резултат  

% увеличение на 

удовлетвореностт

а на жителите от 

културния живот 

на населеното 

място  

% 75% Към момента не може да се определи  

Индикатор 

за продукт  

Реализирани 

проектантски 

работи за 

изграждане и 

реконструиране 

на културни 

обекти  

Брой 5 3 

 

0 

 

60% 0 

 

 

 



 Годишен доклад за напредъка на ИПГВР за 2019 година 

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 

2014-2020 г 

. 

45 

Степен на изпълнение и ефективност по тематична област „Насърчаване на икономическото 
развитие” 

 Приключили проекти 

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие)  

Индикатор (име на 

индикатора)  

Мерна 

единица  

Целева 

стойност* 

(2022)  

Постигнат 

резултат 

до 2019 

г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнение 

до 2019г. 

Степен на 

изпълнение 

за 2019г. 

Индикатор 

за продукт  

Брой реализирани 

проекти за 

подобряване и 

изграждане на 

техническа 

инфраструктура за 

целите на 

инвестиционни 

проекти, 

сертифицирани по 

Закона за 

насърчаване на 

инвестициите  

Брой  Няма данни за напредък 

Индикатор 

за продукт  

Изградени 

технологични 

паркове, 

технологични и 

иновационни 

центрове, офиси за 

технологичен 

трансфер  

Брой 4 2 0 50% 0% 

Индикатор 

за резултат  

Изградена 

Пречиствателна 

станция за отпадни 

води и повторното 

им използване за 

промишлени нужди 

Брой 1 Няма данни за напредък 

Индикатор 

за продукт  

Изградена 

фотоволтаична 

централа за добив 

на слънчева 

енергия за нуждите 

на бизнеса в зоната  

Брой 1 0 0 0% 0% 

Индикатор 

за продукт  

Реализирани „меки" 

мерки в областта на 

подобряване на 

образованието и 

квалификацията на 

човешките ресурси  

Брой 

Брой  

участници 

5 

12 

948 

участника 

28 мерки 

646 

участника 

240% 560% 

Индикатор 

за продукт  

Брой програми за 

обучение на 

новостартирали 

предприятия за 

адаптиране към 

промените  

Брой 

Брой  

участници 

5 Няма данни за напредък 
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Степен на изпълнение по тематична област „Интегриран градски транспорт, включително 
стимулиране на екологосъобразен транспорт“ 

  Приключили проекти  

Категория 

индикатор 

(продукт, 

резултат, 

въздействие

)  

Индикатор (име на 

индикатора)  

Мерна 

единица  

Целева 

стойност* 

(2022)  

Постигнат 

резултат до 

2019 г. 

Постигнат 

резултат 

за 2019 г. 

Степен на 

изпълнени

е до 2019г. 

Степен на 

изпълнени

е за 2019г. 

Индикатор 

за продукт  

Брой програми в 

подкрепа на 

предприятията/фир

мите при 

въвеждането на 

зелени технологии 

и адаптиране на 

производството 

към промените 

Брой 10 няма налични данни 

Индикатор 

за продукт  

Улични артерии, 

свързани с 

оптимизация на 

МОПТ, 

включително 

разширяване   

км 50 37.63 4.94 75.26% 9.88% 

Индикатор 

за продукт  

Осигурени системи 

и мерки за шумова 

защита 

Брой 

м2 
7 няма налични данни 

Индикатор 

за продукт  

Модернизирана 

диспечерска 

програма и 

развитие на 

Системата за 

видео–трафик 

преброяване  

Брой 1 1    0 100% 0% 

 

 


