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ОБЩИНА ВАРНА 



Общински план за развитие на Община Варна 

2014-2020 г.  

Изготвен през 2013 г. в съответствие с разпоредбите 

на чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие (обн. 

ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 18 

юли 2017 г.).  

 

Приет е с Решение №1124-9 от Протокол 

№23/18.09.2013 г. на Общинския съвет на община 

Варна 

 



Нормативно основание за изменение на ОПР  

• Заложените нормативни изисквания в Закона за регионалното развитие /ЗРР/ и 

ППЗРР; 

 

• Закъснялото разработване, договаряне и одобрение на Оперативните програми 

и др. донорски програми за програмния период 2014-2020 г. и липсата на 

информация за тях по време на разработването на Общинския план през 2013 г., 

което предполага известна неточност в заложената Програма за реализация; 

 

• Констатираните слабости и препоръки установени в доклада от 

извършената Междинна оценка на Общинския план за развитие на община 

Варна за периода 2014-2020 в периода октомври – декември 2017г 



ОБХВАТ  

НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 2014-

2020 

 Актуализиран анализ на икономическото и социалното развитие на община Варна – 

актуализираните данни не предполагат промени в ОПР. 

 Обединяване на специфични цели и мерки с оглед постигане на по-голяма яснота и 

възможност за отчитане на постигнатите резултати. 

 Отпадане на дейности, проекти и инициативи, нямащи отношение към постигане на целите, 

и които могат да бъдат разглеждани обичайни задължения на общината или вменени със 

закон и/или нормативен акт. 

 Ревизиране на специфични цели, дейности / проекти и инициативи (в т.ч. преформулиране), 

логически и/или тематично свързани и водещи до един резултат. 

 Включване на значими за община Варна проекти и инициативи, водещи до постигане на 

визията и стратегическите цели. 

 Включване на нови проекти и инициативи залегнали в извършената актуализация на 

ИГПВР на гр. Варна. 

 Актуализация на системата за индикатори, чрез използване на общи индикатори в областта 

на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2014-2020 г. и индикатори за резултат на ниво „специфична цел“. 

 Актуализиране на индикативната финансова таблица, съобразно актуализираната 

стратегическа част. 

 Допълване на ОПР на община Варна с нова точка „Мерки за ограничаване изменението на 

климата и за адаптацията към настъпилите промени“. 



Визия на Община Варна за периода 2014-2020 г. 

ВАРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО - 

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПРОСПЕРИРАЩ ДУХОВЕН, МОРСКИ, 

КУЛТУРЕН, АКАДЕМИЧЕН, ТРАНСПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР 

Визията на ОПР не подлежи на изменение! 

Главна цел на Община Варна за периода 2014-2020 г. 
 

ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ 

НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ, ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Главната цел на ОПР не подлежи на изменение! 



• Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на основата на 

икономика на знанието“ 

• Приоритет 1.2. „Подобряване на качеството на образованието“ 

ПО 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАСТЕЖ“ 

СЦ 1 

• Приоритет 2.1. „Осигуряване на възможности за заетост, намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“ 

• Приоритет 2.2. „Подобряване на системата на здравеопазване и превенция на 

рисковото поведение“ 

• Нов! Приоритет 2.3. „Развитие на културата, културните институции и 

спорта в община Варна“ 

• Приоритет 2.4. „Развитие на гражданското общество и подобряване на 

институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 

гражданите и бизнеса“ – предишен 2.5 

ПО 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

СЦ 2 

• Приоритет 3.1. „Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на 

съществуващата техническа инфраструктура на Общината, за подобряване 

на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда и 

достъпност до обектите за публични услуги“ – предишен 3.2 

• Нов! Приоритет 3.2.: „Опазване и съхранение на околната среда и управление 

на рискове“ 

ПО 3. „ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА“ 

СЦ 3 

• Нова формулировка! Приоритет 4.1. „Развитие на трансграничното и 

международно сътрудничество“ 

ПО 4. 
„СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

СЦ 4 



ПО 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАСТЕЖ“ 

Приоритет 1.1. „Стимулиране на 
предприемачеството на основата 

на икономика на знанието“ 

Специфична цел 1.1. „Повишаване 
на жизнеспособността и 

конкурентоспособността на МСП 

Нова формулировка! 
Специфична цел 1.2 „Създаване на 

благоприятна бизнес среда и 
подкрепа на приоритетни 

икономически сектори 

Специфична цел 1.3. „Подкрепа за 
високотехнологичните 
производства и услуги“  

Приоритет 1.2. „Подобряване на 
качеството на образованието“ 

Специфична цел 1.4 „Осигуряване на достъпно 
и качествено образование за развитие на 

личността чрез осъвременяване на системата на 
образование и осигуряване на нейната 

адаптивност спрямо потребностите на пазара на 
труда“ 



ПО 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

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

включване“ 

Специфична цел 2.1. 
„Осигуряване на 

възможности за заетост, с 
акцент на младежката 

заетост и повишаване на 
трудовите доходи“ 

Специфична цел 2.2. 
„Развитие на социалните 

услуги и социалната 
интеграция“ 

Приоритет 2.2. „Подобряване 
на системата на 

здравеопазване и превенция 
на рисковото поведение“ 

Специфична цел 2.3. 
„Повишаване на качеството 

и ефективността на 
здравните услуги“ 

Специфична цел 2.4. 
„Превенция на рисковото 
поведение сред децата и 
младите хора на града“ 

Нов! Приоритет 2.3. 
„Развитие на културата, 

културните институции и 
спорта в община Варна 

Нова формулировка! 
Специфична цел 2.5. 

„Съхранение на културното 
наследство подобряване на 
условията за развитие на 
изкуствата и културата“ 

Нова! Специфична цел 2.6. 
„Създаване на условия за 

спорт и пълноценно 
използване на свободното 

време на младите хора“ 

Приоритет 2.4. „Развитие на 
гражданското общество и 

подобряване на 
институционалната среда за по-

висока ефективност на 
публичните услуги за гражданите 

и бизнеса“ – предишен 2.5 

Нова! Специфична цел 2.7: 
„Подобрение на 

административния 
капацитет и на 

обслужването на гражданите 
и бизнеса“ 



ПО 3. „ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА“ 

Нов! Приоритет 3.2. „Опазване и съхранение 
на околната среда и управление на рискове“ 

Нова! Специфична цел 3.3. „Подобряване на ВиК 
инфраструктурата и интегрирано управление на 

крайбрежни зони“ 

Нова формулировка! Специфична цел 3.4. 
„Предотвратяване образуването на отпадъци, 

депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и 
промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени 

територии“ 

Специфична цел 3.5. „Защита от ерозионни, абразионни 
и свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с 

екстремни природни бедствия и за адаптиране на 
населението и територията на Община Варна към 

въздействията на измененията на климата“ – предишна 
3.13.  

Нова формулировка! Специфична цел 3.6. 
„Намаляване на замърсяването на въздуха и 
шумовото замърсяване“ – предишна цел 3.16.  

Приоритет 3.1. „Интегрирано изграждане на 
нова и модернизиране на съществуващата 

техническа инфраструктура на Общината, за 
подобряване на териториалната свързаност, 

благоустрояване на селищната среда и 
достъпност до обектите за публични услуги“ – 

предишен 3.2 

Специфична цел 3.1.: „Изграждане, рехабилитация и 
поддържане на пътната и уличната инфраструктури в 

Общината и адекватна на нуждите за свързаност и 
достъп до публични услуги организация на движението“ 

– предишна 3.3 

Нова формулировка! Специфична цел 3.2. „Подобряване 
на жизнената среда в населените места и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност“ 



ПО 4. 
„СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

Нова формулировка! Приоритет 
4.1. „Развитие на 

трансграничното и международно 
сътрудничество“ 

Нова формулировка! Специфична цел 4.1. 
„Разширяване на сътрудничеството с 

европейски общини и насърчаване създаването 
на международни мрежи за икономическо и 

социално развитие, основано на общи ресурси“ 



АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 



ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

 

• За наблюдението и оценката на ОПР на община Варна 2014-
2020, системата от индикатори е обновена съгласно препоръките 
и констатациите дадени в междинна оценка. 
 

• Актуализираната система от индикатори включва основно два 
типа – показатели за въздействие и индикатори за резултат (на 
ниво специфична цел). 
 

• Намален е броя на индикаторите за да се осигури по-ефективно, 
ефикасно и реалистично отчитане на постигнатите резултати 
 

• Индикаторите за въздействие са насочени към отчитане на 
цялостното изпълнение на Общинския план за развитие и по-
конкретно към стратегическите цели.  
 

• Няма извършените корекции по отношение на заложените Общи 
количествени индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


