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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изменението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Варна 2014 – 2020 г. е изготвено в съответствие с Методически насоки за разработване 

и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
1
. 

Изменението на одобрения ИПГВР е съобразено с допустимостта като допълнение на 

част ІІ. „Стратегия и цели на плана“ и на част ІІІ. „Управление на реализацията/ 

прилагането на плана“ (т.4.2. от Методическите насоки) и с цел включване на 

допълнителни проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на 

функционални връзки на града с неговата периферия (т.4.3 от Методическите насоки). 

Изменението се налага във връзка с необходимостта от включване на проекти, които са 

идентифицирани към момента на изменението на плана: 

 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. 

 

Проектът 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. Изготвени са табличните приложения, 

специално предназначени за допълнителните проекти за функционални връзки 

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

                                                           
1 Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

(изменение от 14.03.2019 г., одобрено със Заповед №РД-02-36-340 на министъра на регионалното развитие и 

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

връзки) с таблици“. 

Всички изменения са направени с широко обществено допитване. 

 

І. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ ІІ. „СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА 

ПЛАНА“ НА ИПГВР НА ГРАД ВАРНА 

 

Стратегията и целите на Плана представят стратегическата част на разработения 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие за гр. Варна. Те са основният 

инструмент за устойчиво развитие и фактор за засилване на инвестиционната 

привлекателност на града, като в същото време самият ИПГВР служи за ръководство за 

действие от страна на местните власти и заинтересованите страни в процеса на градско 

възстановяване и развитие.  

Стратегията поставя ясен и структуриран сценарий за развитието на град Варна 

като задава основните цели, приоритети и мерки в средносрочен план – програмния 

период 2014-2020 г. Стратегията е насочена към това да капитализира предимствата и 

потенциала на града и да даде насоката за справяне с основните проблеми, които 

ограничават неговото развитие.  

Визията на ИПГВР на гр. Варна за периода 2014-2020 г. е формулирана по 

следния начин:  

„През програмния период 2014-2020 г. гр. Варна ще се развива като основен 

център за растеж в рамките на националното пространство, като се създадат 

адекватни условия за устойчиво развитие на урбанизираната територия, 

намаляване на вътрешноградските диспаритети и ефективно усвояване и 

капитализиране на сравнителните предимства на града. На тази основа ще се 

повиши общата и инвестиционна атрактивност на града, като същевременно ще 

се постигнат по-добри условия за живот и бизнес на местната общност.“ 

Ако визията за развитие отразява желаното състояние на града, към което 

общността ще се стреми, то стратегическата част на ИПГВР отразява ясното разбиране 

за приоритизиране на нуждите и набелязване на цели, постигането на които е възможно 

в средносрочен план до 2020 г. В тази връзка, стратегията определя начина, по който в 

рамките на общата визия за развитието на града ще се преодолеят несъответствията и 
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изоставането на градски територии на базата на усвояване на съществуващите ресурси 

и потенциали в отговор на нуждите на местната общност. 

В тази връзка са определени три типа целеви зони за въздействие, върху които 

приоритетно се осъществява пространствената проекция на Визията за развитие на 

града и цялостната стратегическа рамка на ИПГВР на град Варна. 

 

Стратегически цели 

Представената по-горе Визия за развитието на град Варна до 2020 г. се 

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

Фигура 1. Стратегически цели на ИПГВР на гр.Варна 

 

Приоритети и мерки 

За постигането на дефинираните стратегически цели са определени 4 основни 

приоритетни области (приоритети). При определянето на приоритетните области 

акцентът е поставен върху постигане на висока степен на интегрираност в развитието 

на територията, като по-скоро се търси стратегическият ефект от развитието и с оглед 

ролята на града в рамките на националното пространство, Североизточния район от 

ниво NUTS 2 и Варненска област. 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот 

Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 

обслужване 

Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 

дестинация 

Приоритет 4: Подобряване на бизнес средата и повишаване на инвестиционната 

активност в сектори с висока добавена стойност 

Всеки един от приоритетите е обвързан с конкретни мерки и обхват на тяхното 

приложение в съответната Зона за въздействие. 
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1.1. Допълнение към т. 4.3. Приоритети за реализация на ИПГВР на 

гр. Варна   

 

В обхвата на настоящото измененине и допълнение на ИПГВР на гр. Варна към 

приоритетите и дефинираните мерки се допълват единствено проекти, както и се 

разширява обхвата на тяхното реализиране, съгласно допустимостта им от Методиката. 

По Приоритет 1. Подобряване средата и качеството на живот се допълват 4 от 

мерките с конкретни проекти, както следва: 

 Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства 

 Мярка 1.2. Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на 

инфраструктурата 

 Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на 

вътрешноградските диспаритети 

 Мярка 1.6. Подобряване енергийната ефективност в жилищните сгради 

 

По Приоритет 2. Подобряване достъпа до качествено обществено и 

административно обслужване се допълват 3 от мерките с конкретни проекти, 

както следва: 

 Мярка 2.1. Подобряване енергийната ефективност на административни сгради  

 Мярка 2.2. Подобряване и изграждане на общинска социална инфраструктура  

 Мярка 2.3. Подобряване и изграждане на общинска образователна 

инфраструктура 

 

По Приоритет 3. Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 

дестинация се допълват 4 от мерките с конкретни проекти, както следва: 

 Мярка 3.1. Развитие на културна и спортна инфраструктура, способстваща за 

утвърждаване на града като център на мащабни международни културни и 

спортни прояви 

 Мярка 3.3. Развитие на обекти и атракции с висок рекреационен и туристически 

потенциал 
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Фигура 2. Връзка между приоритетите, мерките към тях, групите проекти и новите 

проекти при изменение на ИПГВР на гр.Варна 

 

 

1.2. Допълнение към Програмата за реализация на ИПГВР на гр. 

Варна  

 

Програмата за реализация, като компонент на ИПГВР представлява формално 

документално изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите 

и дейностите, осигуряващи функционални връзки на градовете и реализирани извън 

определените зони за въздействие. Програмата за реализация се състои от следните 

раздели: анотация, индикативен списък, оперативен план, бюджет, управление и 

контрол. 

Към ИПГВР Варна са изготвени четири програми за реализация, в които проектите са 

разпределени според зоната за въздействие, в които ще се реализират, и съответно 

такива, които ще се реализират на територията на целия град. Програмите за 

реализация са следните: 

1. Програма за реализация на зона с преобладаващ социален характер (ЗВI);  

2. Програма за реализация на Зона с публични функции с висока обществена значимост 

(ЗВII);  
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3. Програма за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие (ЗВIII);  

4. 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. 

 

В ИПГВР на гр. Варна няма включени проекти извън одобрените зони за въздействие 

за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия, затова в рамките 

на настоящото изменение се предвижда, следвайки логиката на одобрения през 2013 г. 

ИПГВР, да бъде разработена Програма за реализация на проекти за проекти, извън 

одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с 

неговата периферия. 

 

В контекста на настоящото изменение 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).  

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

обществена значимост (ЗВII).  

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. 

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. 

 

Планираните средства за изменение на ИПГВР на гр. Варна са представените в 

следващите таблици и фигури. 
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Таблица 1. Разпределение на бюджета на ИПГВР след изменението, хил. лв. 

ОБХВАТ 
ИПГВР (2013 г.) 

 

ИПГВР 

(изменение 2019 г.) 
Общо 

ЗВ І (с преобладаващ социален 

характер) 

79 546 39 809 

 

119 355 

ЗВ ІІ (с публични функции, с висока 

обществена значимост) 

320 051 111 237 431 288 

ЗВ ІІІ (с потенциал за икономическо 

развитие) 

52 735 0 52 735 

Хоризонтални проекти (ИГТ и ЕЕ) 234 127 6 258 240 385 

ФВ (функционални връзки) 0 2 827 2 827 

ОБЩО: 686 459 160 131 846 590 

 

Фигура 3. Разпределение на финансовите 

средства по място на интервенция на 

новите и допълнителните проекти (в лв.) 

Фигура 4. Разпределение на планираните 

средства по източник на финансиране (в 

%) 

  

 

Проектът, включен в Програмата за реализация на проекти, извън одобрените зони за 

въздействие за подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия, са 

на стойност 2 827 384 лв. с ДДС и формират дял от 0,41% от стойността на действащия 

към момента ИПГВР. По този начин е спазено условието, те да не бъдат на стойност 

по-голяма от 20% от ИПГВР преди неговото изменение. 
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1.2.1. Допълнение към Програма за реализация на зона с 

преобладаващ социален характер (ЗВI) 

 

1.2.1.1. Анотация ЗВІ  

Предмет на допълнението на програмата за реализация 

Предмет на допълнението на програмата за реализация е включването за изпълнение на 

проекти в зоната за въздействие с преобладаващ социален характер, определена като 

зона за въздействие под номер 1 (ЗВI) в разработения за град Варна ИПГВР, в следните 

направления: 

 реконструкция на елементи на градската среда; 

 ремонт и обновяване на обекти от спортната инфраструктура в зоната за 

въздействие със социален характер; 

 изграждане, ремонт и обновяване на обекти от социалната инфраструктура; 

 ремонт и обновяване на обекти от образователната инфраструктура; 

 въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

Съответствие на допълнението със стратегическите цели, приоритети и мерки на 

новите проекти, включени в ЗВ І 

Стратегическа цел на ИПГВР - Варна, към която е насочена програмата за реализация 

на зоната за въздействие с преобладаващ социален характер: 

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

Преодоляване на вътрешноградските диспаритети в социално-

икономическото развитие и общественото обслужване. 

Приоритети и мерки на ИПГВР - Варна, към който е насочено настоящото 

допълнение на програмата: 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот 

Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства. 

Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските 

диспаритети. 

Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 

обслужване 

Мярка 2.1.Подобряване енергийната ефективност на административни сгради 

(допълнена); 
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Мярка 2.2. Подобряване и изграждане на общинска социална инфраструктура; 

Мярка 2.3. Подобряване и изграждане на общинска образователна инфраструктура. 

Фигура 5. Обхват на допълнение към Програма за реализация на зона с преобладаващ 

социален характер (ЗВI) 

 

 

ГРУПИ ПРОЕКТИ  

Група проекти 1. „Градска среда“ 

 

Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон („Кайсиева 

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

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Проектът надгражда постигнати резултати от реализирани инфраструктурни проекти. 

На територията на микрорайона изцяло е подменена/рехабилитирана водопроводната 

инфраструктура,  канализационната такава е в задоволително състояние, което е 

предпоставка за изпълнение на мерките по благоустрояване и осигуряване на тяхната 

устойчивост.  

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Включен в списъка с индикативни проекти/идеи на актуализираната 

Инвестиционна програма през 2018 г.  
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Цели на проекта:  

 Повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на 

екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда във ІІ 

микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1. „Градска среда“  

№ на проекта Проект ЗВІ 1-6Д. 

Наименование 

на проекта 

„Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. 

„Владислав Варненчик“ 

Технически параметри 

Местоположение 

ІІ (втори) микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“, с 

включени улици – ул. „Д-р Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил 

Станчев“, в район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, при граници: север – 

бул. „З-ти март“; на изток – ПЗ „Планова“, на юг – д-р Петър Дертлиев“ и на 

запад: - ул. „Димитър Пешев“ 

Собственост Публична общинска 

Съдържание на 

проекта: 

Проектът предвижда благоустрояване на междублоковите пространства, 

чрез изграждане/възстановяване на зони за отдих, зелени площи, детски 

площадки, спортни площадки за свободен достъп, поставяне на пейки и 

други елементи от градското обзавеждане; изграждане/реконструкция/ 

рехабилитация на физическите елементи на градската среда – пешеходни 

алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, поставяне на 

указателни знаци, информационни табели; изграждане/ рехабилитация/ 

реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги; монтаж на 

енергоспестяващо улично осветление; създаване на достъпна архитектурна 

среда и др. В обхвата на проекта са включени следните дейности: 

провеждане на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на 

дейностите по проекта; строителство на обекта; оценка на съответствието на 

проекти,съгл. ЗУТ; упражняване на строителен надзор, съгл.ЗУТ; 

упражняване на авторски надзор, съгл.ЗУТ; геодезическо заснемане на 

обекта след приключване изпълнението на СМР във връзка с изпълнение на 

задълженията на Възложителя по чл.54 от Закона за кадастъра; въвеждане на 

обекта в експлоатация; дейности по публичност и визуализация; извършване 
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на одит на проекта; сформиране на екип и дейности по управление; 

Проектна 

готовност: 

Влязъл в сила ПУП; Изготвен инвестиционен проект във фаза „Технически“; 

Доклад за съответствието; Предстои: Издаване на разрешение за строеж. 

Фаза на 

изпълнение: 

Проектна идея в списъка с индикативни операции, включени в 

Инвестиционната програма по процедура №BG16RFOP001-1.001-0.39 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

Вносител на фиш за проектна идея: район „Владислав Варненчик“ - 

Община Варна. 

Схема: 
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Размер на 

инвестициите: 

8 400 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Допустим за финансиране по процедурата BG16RFOP001-1.001-039 по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., инвестиционен приоритет „Градска 

среда“. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

В случай на наличен финансов ресурс, проектната идея ще бъде 

финансирана по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОПРР 2014-2020. 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2, Специфични цели 3.3 и 3.10 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Подобряване на физическата и жизнената среда и осигурена по-устойчива и 

екологична градска среда, ще допринесе за подобряване качеството на живот на 

жителите на града. 

 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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

вътрешноградските диспаритети в социално-икономическото развитие и общественото 

обслужване; 

Подбраните групи от дейности кореспондират с изпълнението на 2 от приоритетите и 

мерките заложени в ИПГВР: 

Приоритет 1. Подобряване средата и качеството на живот. 

Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства. 
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Група проекти 2. Спортна инфраструктура 

 

Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон“ 

в кв. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“) 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Проектът предвижда изграждането на културно-спортен център с басейн и киносалон, 

който да се използва целогодишно от гражданите за отдих и рекреация. Поради факта, 

че Варна е културен и туристически център е необходимо изграждането на такъв 

комплекс, който ще осигури възможност за повече развлечения на жителите и 

туристите.  

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти: 

Проектът е получил 15 от 18 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон“ в кв. 

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

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Финансова жизнеспособност 3 

К2 Териториално въздействие и значение на проекта 3 

К3 

В каква степен проектът допринася за преодоляването на териториалния 

дисбаланс по отношение качеството на социалните и обществените услуги 

в рамките на градската територия, както и за повишаване качеството на 

услугите? 

3 

К4 

В каква степен проектът допринася ли за развитието на целогодишен 

туристически продукт и развитието на многообразни форми на 

международен туризъм и организация на събития (спортни, културни, 

конгресни и др.) 

3 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 15 
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Проектът е финансово жизнеспособен и има възможност за неговото финансиране, 

изграждане и устойчиво управление. Териториалната му допълняемост е по отношение 

реализирани инвестиционни проекти в кв. „Владислав Варненчик“, както и по 

отношение на различните целеви групи (ползватели на различна възраст) и на хора в 

неравностойно положение. Проектът допринася за преодоляване на териториалния 

дисбаланс по отношение качеството на социалните и обществените услуги в рамките на 

градската територия и за развитието на целогодишен туристически продукт. 

Цели на проекта:  

 Изграждане на нова инфраструктура за спорт и култура; 

 Подобряване качеството на социалните и обществени услуги. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 2. „Спортна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІ 2-3Д. 

Наименование 

на проекта 

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

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

Технически параметри 

Местоположение гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон 

Собственост Общинска собственост 

Идентификатор 10135.4505.81 

Съдържание на 

проекта: 

Проектът предвижда изграждане на културно-спортен център с басейн и 

киносалон. 

Проектна 

готовност: 

В процес на подготовка 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 
10 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 
Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 1. 

Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.4, Специфична цел 2.8 
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Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изградена нова инфраструктура за спорт и култура; 

 Подобрено качеството на социалните и обществени услуги. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските 

диспаритети. 

 

Проект ЗВІ 2-4Д. „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв. 

6 по плана на жк „Възраждане“ ІІ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Проектът предвижда изграждането на покрита многофункционална спортна зала с 1500 

седящи места. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти: 

Проектът е получил 15 от 18 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІ 2-4Д. „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв. 6 по 

плана на жк „Възраждане“ ІІ 

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Финансова жизнеспособност 3 

К2 Териториално въздействие и значение на проекта 3 

К3 

В каква степен проектът допринася за преодоляването на териториалния 

дисбаланс по отношение качеството на социалните и обществените услуги 

в рамките на градската територия, както и за повишаване качеството на 

услугите? 

3 

К4 В каква степен проектът допринася ли за развитието на целогодишен 3 
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туристически продукт и развитието на многообразни форми на 

международен туризъм и организация на събития (спортни, културни, 

конгресни и др.) 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 15 

Проектът е финансово жизнеспособен и има възможност за неговото финансиране, 

изграждане и устойчиво управление. Териториалната му допълняемост е по отношение 

реализирани инвестиционни проекти в зоната за въздействие, както и по отношение на 

различните целеви групи (ползватели на различна възраст) и на хора в неравностойно 

положение. Проектът допринася за преодоляване на териториалния дисбаланс по 

отношение качеството на социалните и обществените услуги в рамките на градската 

територия и за развитието на целогодишен туристически продукт. 

Цели на проекта:  

 Изграждане на нова инфраструктура за спорт и култура; 

 Подобряване качеството на социалните и обществени услуги. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 2. „Спортна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІ 2-4Д. 

Наименование 

на проекта 

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

на жк „Възраждане“ ІІ 

Технически параметри 

Местоположение гр. Варна, ул. „Блян“ 

Собственост АЧОС №10560/21.04.2009 г. 

Идентификатор ПИ 101335.3511.618 

Съдържание на 

проекта: 

Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв.6 по плана на 

ж.к. „Възраждане  

Проектна 

готовност: 

В процес на подготовка 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 
12 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 
Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 1. 

Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.4, Специфична цел 2.8 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изградена нова инфраструктура за спорт и култура; 

 Подобрено качеството на социалните и обществени услуги. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските 

диспаритети. 
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Група проекти 3. Социална инфраструктура 

 

Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Към настоящия момент на територията на община Варна не се предоставят социални 

услуги за възрастни хора с деменция като делегирани от държавата или местни 

дейности. По тази причина, жители на Варна са настанявани в институции на 

територията на друга област. Броят на желаещите настаняване в социални услуги от 

резидентен тип е 49 и поставя област Варна на първо място в страната, по данни от 

аналитичния доклад на АСП за 2017 год. Отново там, липсата на приобщаваща 

социална и архитектурна среда, недостатъчният брой социални услуги в общността за 

пълнолетни лица и липсата на подкрепа от близки и роднини са посочени като основни 

фактори, влияещи върху качеството на живот и възможностите за социално включване 

на хора с различни форми на деменция.  

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Сключен Административен договор за директно предоставяне на БФП 

BG16RFOP001-5.002-0012-С01 „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” от 17.01.2019 г. 

Цели на проекта:  

 Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и 

подпомагане на социалното включване на хора с различни форми на деменция 

чрез разработване и развитие на социалните услуги в общността: „Дневен 

център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“  

 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 3 - „Социална инфраструктура“ (ЗВІ) 

№ на проекта ЗВІ 3-19Д 

Наименование 

на проекта 

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

форми на деменция и техните семейства“ 
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Технически параметри 

Местоположение 9009 Варна, Район „Младост“, ж.к. „Победа“, ул. „Петко Стайнов“ №7 

Собственост АЧОС№ 9980/25.09.2018 г . 

Идентификатор 10135.3513.148.24 

Съдържание на 

проекта: 

Изпълнение на инженеринг за обект „Ремонт на сграда за „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. 

Извършване на консултантски услуги за оценка на съответствието и 

упражняване на строителен надзор при ремонт на сграда. 

Проектна 

готовност: 

В процес на изпълнение 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на изпълнение - от 17.01.2019 г. до 17.01.2021 г.- (24 месеца). 

Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

1 365 210,56 лв. с включен ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансиран по Административен договор за директно предоставяне на БФП 

BG16RFOP001-5.002-0012-С01 „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” от 17.01.2019 г., Обект 2: Изпълнение на 

инженеринг за обект „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа 
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на лица с различни форми на деменция и техните семейства“  

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и 

хора с увреждания“, приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура”. 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.1, Специфична цел 2.2 

 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изградена социална инфраструктура,  предлагаща удобства и съвременни 

възможности за реализиране на услугите  „Дневен център за подкрепа на лица с 

различна форма на деменция и техните семейства“, с капацитет 40 потребители; 

 Подобряване качеството на живот на хората с деменция, чрез осигуряване на 

интегриран подход при предоставянето на услуги и мерки за подкрепа в 

общността и подпомагането на техните роднини в полагането на грижи. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

Стратегическа цел 3: „Преодоляване на вътрешноградския диспаритет в социално-

икономическото развитие и общественото обслужване“. 

Подбраните групи от дейности кореспондират с изпълнението Приоритет 2: 

Подобряване достъпа до качествено обществено и административно обслужване. 

Мярка 2.2.Подобряване и изграждане на социална инфраструктура. 
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Проект ЗВІ 3-20Д: Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна 

Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване 

на бездомни и социално слаби лица в град Варна“ 

Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

С цел разрешаване на част от проблемите на съвременното общество свързани с 

бедността и липсата на възможност от жилищно настаняване, като една от крайните 

форми на бедност и социално изключване на територията на гр. Варна е разкрит 

„Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

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

С изпълнение на проекта ще се постигне подобряване на условията за настаняване на 

целевата група и създаване на условия за работа на специалисти с настанените лица 

насочена към изграждане на изгубените социални умения и навици, придобиване на 

трудови и битови умения и др. 

Кризисният център за деца е социална услуга от резидентен тип, в който се развиват 

програми и дейности, съответстващи в максимална степен на комплексните 

потребности целевата група. Предоставянето на услугата е до 6 месеца. Тя е насочена 

към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, 

правно консултиране или социално-психологическа помощ. Услугата предоставя 

защита, овладяване на кризисната ситуация, социално включване и пълноценен живот 

на децата. 

Обектът на интервенция е общинска собственост и представлява 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 единственият на територията на Община Варна „Кризисен център за 

деца“.  

Сградата е построена в периода 1975 -1977 г., не отговаря на изискванията за достъпна 

архитектурна среда. Ел. и ВиК инсталациите са компрометирани и амортизирани. 

Течове от горните етажи са предпоставка за възникване на инциденти, застрашаващи 

живота и здравето на потребителите и служители. Парапетите и терасите са ниски, не 

отговарят на нормативните изисквания за сгради за обществено обслужване и са опасни 

за пребиваващите деца. Има необходимост от цялостен ремонт на помещенията, 
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изпълнение на препоръките от техническия паспорт на сградата и обследването за 

енергийна ефективност. 

При реализирането на проекта се предвижда осигуряването на следните самостоятелно 

обособени услуги:  

 „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ – Блок „А“ от 

общежитието;  

„Кризисен център за деца“ – трети етаж на Блок „Б“ от общежитието; „Център за 

обществена подкрепа“ – първи етаж на Блок „Б“;  

„Други социални услуги“ – втори, четвърти и пети етажи на блок „Б“ от общежитието. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Обекти „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване 

на бездомни и социално слаби лица в град Варна“ и „Ремонт, обзавеждане и 

оборудване на кризисен център гр. Варна“ са включени в списъка с индикативни 

проекти/идеи на актуализираната Инвестиционна програма през 2018 г. и е 

сключен Административен договор за директно предоставяне на БФП 

BG16RFOP001-1.002-0005-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура в 

град Варна” от 10.10.2019г. 

Цели на проекта:  

 Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги, чрез прилагане 

на мерки за енергийна ефективност и извършване ремонт на цялата сграда (бл.А 

и бл.Б) и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградата; 

 Осигуряване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на 

социални услуги в общността – „Кризисен център за деца“ и „Приют за 

временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“; 

 Осигуряване на подслон на бездомни и социално слаби лица и повишаване 

качеството им на живот чрез подобряване на условията за предоставяне на 

социалната услуга „Приют за временно настаняване на бездомни и социално 

слаби лица“. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 3 - „Социална инфраструктура“ (ЗВІ) 

№ на проекта ЗВІ 3-20Д 

Наименование 

на проекта 
Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна 
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Технически параметри 

Местоположение гр.Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 

Сграда за предоставяне на социални услуги - „Общежитие Блок „А“ (обект 

1), Блок „Б“ (обект 2) и Фоайе“  

Собственост АЧОС №9980/25.09.2018 г. 

Идентификатор 10135.3513.148.9 

Съдържание на 

проекта: 

Проектната идея предвижда ремонт, оборудване и обзавеждане на 

Предвидено е прилагане на мерки за енергийна ефективност и извършване 

на ремонт на цялата сграда (бл.А и бл.Б). В обхвата на проекта са включени 

следните дейности: Инженеринг за изпълнение  (изготвяне на 

инвестиционен проект, авторски надзор, СМР); Изготвяне на комплексен 

доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгл. ЗУТ; 

Упражняване на строителен надзор; Въвеждане на обекта в експлоатация; 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане (закупуване на легла, 

гардероби, маси, столове, кухненско оборудване, телевизори, компютърна 

конфигурация и др.); Публичност и информация; Одит на проекта; 

Организация и управление на проекта. 

Проектна 

готовност: 

Извършено е обследване и има изготвен технически паспорт на сградата, 

съгл. Наредба №5/28.12.2016 г., с екзекутивно заснемане в минимален 

обхват: за установяване на действителните технически характеристики на 

строежа. 

Извършено е обследване за енергийна ефективност на сградата. 

Обектът ще се реализира на инженеринг 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на изпълнение - 10.10.2019 г.- 10.04.2022 (30 месеца). 

Вносител на фиша за проектна идея: Сдружение семеен център „Мария“ за 

проектна идея "Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица в град Варна" и Сдружение 

„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за 

проектна идея „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. 

Варна“. 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 
3 311 011.19 лв. с включен ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансиран по Административен договор за предоставяне на БФП 

BG16RFOP001-1.002-0005-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура 

в град Варна” от 10.10.2019г. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Варна 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.1, Специфична цел 2.2 

 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 изцяло ремонтирана и осъвременена сграда за предоставяне на социални услуги, 

приведена в съответствие с предписанията на техническия паспорт и 

енергийното обследване, при спазване изискванията на действащото 

законодателство в Република България;  
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 изцяло обзаведени и оборудвани помещения; осигурена достъпна архитектурна 

среда за ползвателите на услугите и подобрен облик на средата за обитаване, 

включително осигуряване на подходи и съоръжения за спорт.  

Ще се създаде защитена и подкрепяща среда за децата в риск, бездомните и социално 

слаби хора и достигане на европейските норми за социална инфраструктура. Сградата 

ще се приведе в съответствие с всички изисквания за сгради за обществено обслужване 

и ще се осигури безопасност за живота и здравето на пребиваващите деца и възрастни. 

Групите, пряко повлияни от резултатите от проекта, са деца от семейства с домашно 

насилие, претърпели травма от насилие или изоставяне, деца отпаднали от 

образователната система, деца с дефицити, жертви на трафик на хора, бездомни и 

социално слаби лица и лица от ромски произход, попадащи в обхвата на предходните 

категории. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

Стратегическа цел 3: „Преодоляване на вътрешноградския диспаритет в социално-

икономическото развитие и общественото обслужване“. 

Подбраните групи от дейности кореспондират с изпълнението Приоритет 2: 

Подобряване достъпа до качествено обществено и административно обслужване. 

Мярка 2.2.Подобряване и изграждане на социална инфраструктура. 

 

Проект ЗВІ 3-21Д:  „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно 

положение на територията на гр. Варна“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Общинският жилищен фонд включва 1300 бр. жилища, включени във фонд 

„Настаняване на наематели с установени жилищни нужди“, които са заети. Общо 

картотекираните домакинства за фонд „Наематели“ са 2398. Във фонд „Резервен“ 

чакащите домакинства са 10, като в т.ч. не влизат бездомните, просещите хора, 

напусналите места за лишаване от свобода и др. рискови групи.  

Жителите на град Варна с установени жилищни нужди са 2 503 д., в т.ч.: пострадали от 

наводнението в район „Аспарухово“ и останали без дом -146; бездомни хора – 80; 

родители с деца, вкл. малолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено 
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здраве и увреждания – 300; хора с риск от бедност и социално изключване – 400; хора с 

увреждания – 286. 

Социалните жилища са насочени към хора, които остават извън системата за 

картотекиране  и засегнати от риск от бедност и социално изключване – неграмотни 

или ниско образовани, трайно безработни, получаващи социални помощи; ниски 

доходи и временна заетост. Обитават жилища, които не отговарят на 

законоустановените стандарти за жилищно строителство, самонастаняват се в сгради, 

определени за събаряне. Над 50 бездомни лица и семейства пребивават временно 

безвъзмездно в общинско общежитие през зимния сезон. 

Поради липса на социални жилища и на нормативен достъп до такива, на лицата с 

увреждания и на възрастните в пенсионна възраст се предлага настаняване в социална 

институция.  Общината не разполага с необходимите ресурси за изграждане на нови 

жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи. Друг 

проблем е, че голяма част от изградените преди 1990 г. жилища са маломерни и в тях 

съжителстват семейства от различни поколения, които очакват решаването на 

жилищните им проблеми от Община Варна, поради невъзможност за покупка на 

свободния пазар. 

Идентифицирана e необходимост от: 

 Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение, живеещи на територията на Община Варна; 

 Осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп 

до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение, 

хора с увреждания; 

 Осигуряване прилагането на нов подход при настаняване на нуждаещи се лица и 

семейства в общински жилища – обвързването им с участие в мерки за заетост, 

превенция на отпадане на децата от образователната система, социалното 

включване на хора с увреждания чрез подкрепа от социалните услуги в 

общността, адекватно здравеопазване; 

 Създаване на условия за намаляване на бедността и социалното изключване чрез 

осигуряване на заетост и приобщаване чрез програми за образование, 

здравеопазване, социални услуги. 
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Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Включен в списъка с индикативни проекти/идеи на актуализираната 

Инвестиционна програма през 2018 г.  

Цели на проекта:  

 Да допринесе за решаване на част от проблема и осигуряване на възможности за 

социално включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез 

повишаване на техния жизнен стандарт. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 3: „Социална инфраструктура“ (ЗВІ) 

№ на проекта ЗВІ 3-21Д 

Наименование 

на проекта 

„Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на 

територията на гр. Варна“ 

Технически параметри 

Местоположение Град Варна,  местност „Атанас Тарла“ 

Собственост АЧОС №10092/17.04.2019  г. 

Идентификатор 10135.4504.786 

Съдържание на 

проекта: 

Предвижда се изграждане на 10 нови еднофамилни жилищни сгради - 

социални жилища, на терен 100% общинска собственост, за хора в 

неравностойно положение, в които ще бъдат настанени до 70 лица.  

Проектната идея предвижда: Инженеринг за изпълнение  (изготвяне на 

инвестиционен проект, авторски надзор, СМР); Упражняване на строителен 

надзор; Изготвяне на доклад за оценка на съответствието; Изготвяне на 

Технически паспорт на нов строеж; Въвеждане на обекта в експлоатация; 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Одит на проекта; 

Публичност и информация; Организация и управление на проекта. 

Проектна 

готовност: 

Изготвен Подборен устройствен план (ПУП), План за регулация на 

застрояване (ПРЗ) УПИ VІ-593 „за социални дейности“ и УПИ VІІ-593 

„обществено обслужващи и социални дейности и ТП“, кв.12а по плана на 

ж.к. „Владислав Варненчик“, І-ви м.р., град Варна 

Обектът ще се реализира на инженеринг 

Фаза на 

изпълнение: 

Проектна идея в списъка с индикативни операции, включени в 

Инвестиционната програма по процедура №BG16RFOP001-1.001-0.39 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
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развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  

Вносител на фиш за проектна идея: Фондация „ЕС-О-ЕС – семейства в 

риск“ 

Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

1 539 317,83 лв. с ДДС, като от нея 1 483  625,83 лв. БФП и 55 692 лв. – 

съфинансиране от Община Варна 

Източници за 

финансиране 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Варна 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.1, Специфична цел 2.2 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на условия за настаняване на 

70 лица от целевата група – уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно положение; 
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 Рехабилитирани жилища в градските райони (социални жилища) – 10 бр. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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

вътрешноградските диспаритети в социално-икономическото развитие и общественото 

обслужване. 

Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 

обслужване. 

Мярка 2.2.Подобряване и изграждане на социална инфраструктура. 

 

Група проекти 4. „Образователна инфраструктура“ 

 

Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната 

инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов“  и на Професионална гимназия по 

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

Обект 1. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 

„Николай Хайтов“   

Обект 2. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Проектното предложение е насочено към подобряване на образователната 

инфраструктура на две професионални гимназии в гр. Варна - Професионална гимназия 

по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална 

гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, които предоставят квалификация и умения 

на учащите, необходими на пазара на труда и в същото време, осигуряват необходимата 

инфраструктура за учащи в неравностойно положение. Целите на проекта са 

ориентирани към създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно 

професионално образование. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на планираните 

строително-ремонтни работи, строителен и авторски надзор, доставка на необходимото 

специфично за учебните заведения оборудване и обзавеждане. Ще бъдат въведени 

мерки за енергийна ефективност, ремонт на дворните пространства, създаване на 
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достъпна архитектурна среда. В проекта ще се изпълняват също дейности за 

организация и управление, както и визуализация. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-3.002-0031-C01, №РД-02-37-

302/16.12.2016г. 

Цели на проекта:  

Обща цел: Създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно 

професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната 

инфраструктура. 

Специфични цели:  

 Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на 

привлекателността на учебните заведения чрез доставяне на съвременно 

оборудване и обзавеждане, необходими за професионалното обучение. 

 Създаване на условия за целодневна заетост на сградите за нормално протичане 

на учебните занятия, учебната практика и извънкласните занимания чрез 

модернизиране и подобряване на образователната инфраструктура и 

пространствата за спорт и отдих. 

 Намаляване процента на отпадналите и преждевременно напусналите училище, 

чрез създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно 

професионално образование и реализация. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 4. „Образователна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІ 4-12Д 

Наименование 

на проекта 

„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“ 

Технически параметри 

Обект 1. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 

„Николай Хайтов“   

Местоположение Гр. Варна, ул. „Орех“ №11 

Собственост АПОС №9205/19.10.2016 г. 
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Идентификатор 10135.3513.1800 

Обект 2. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ 

Местоположение Гр.Варна, ж.к. „Младост“, район І 

Собственост АПОС 627/19.03.1998 г. 

Идентификатор 10135.3512.50 

Съдържание на 

проекта: 

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов“ и Професионална гимназия по 

икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна; Упражняване на строителен 

надзор;  Работни проекти и упражняване на авторски надзор; Доставка на 

обзавеждане и оборудване за Професионална гимназия по горско стопанство 

и дървообработване „Николай Хайтов“ и Професионална гимназия по 

икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна и др.. 

Проектна 

готовност: 
Изпълнен 

Фаза на 

изпълнение: 
От 16.12.2016 г. до 16.06.2019 г. - 30 (тридесет месеца). 

Схема: обект 1 
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Схема: обект 2 

 

Размер на 

инвестициите: 

2 799 982.08 лв. (100 % безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в 

растеж“ 2014 -20120 г.). 

Източници за 

финансиране 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа 

за професионалните училища в Република България“ 

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 1., Приоритет 1.2, Специфична цел 1.3 

 

Резултати от изпълнението:  

 Реконструиран сграден фонд от образователната инфраструктура в град Варна, 

чрез реализиране на строително-монтажни работи - осъществени интервенции 

на 37 589 кв. м. дворно пространство и реконструирана РЗП - 14 553,53 кв. м., 

подменени ВиК и ел. инсталации, ремонтирани ОВК системи, ремонтирани 

покривни пространства – на Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по 

икономика „Д-р Иван Богоров“. 

 Подобрени енергийни характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния 

пакет мерки, заложени в одитите за енергийна ефективност и достигнат 
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минимален клас „С“ на енергопотребление - положена топлоизолация, 

подменена дограма. 

 Създадена по-привлекателна образователна среда за 1806 ученици (капацитет на 

учебните заведения), чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд и 

дворните пространства. 

 Създадена достъпна архитектурна среда. 

 Създадени условия за предоставяне на съвременно и конкурентно 

професионално образование в две професионални училища в град Варна. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Подбраните групи от дейности кореспондират с изпълнението на Приоритет 2: 

Подобряване достъпа до качествено обществено и административно обслужване. 

Мярка 2.3.Подобряване и изграждане на образователна инфраструктура. 

 

Група проекти 7: Енергийна ефективност на административни сгради 

 

Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на енергийната ефективност на 

административната сграда на Район „Владислав Варненчик“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Идентифицирана е необходимостта от въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

административната сграда с оглед намаляване на крайното енергийно потребление, 

постигане на рентабилна експлоатация на обществената сграда, модернизация на 

публичната инфраструктура и по-добро качество на предлаганите административни и 

допълнителни услуги. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Включен в списъка с индикативни проекти/идеи на актуализираната 

Инвестиционна програма през 2018 г. 

Цели на проекта:  
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 Подобряване на условията за административно обслужване на гражданите в 

сградата на Район „Владислав Варненчик“, чрез повишаване на енергийната 

ефективност на сградата на районната администрация и достигане най-малко 

клас на енергопотребление „С“ на сградата, с оглед създаване на допълнителни 

удобства на гражданите и обслужващите ги служители. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 7: „Енергийна ефективност на административни сгради“ 

№ на проекта ЗВІ 7-1Д 

Наименование 

на проекта 

Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на 

Район „Владислав Варненчик“ 

Технически параметри 

Местоположение Гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл.302, вх.17 

Собственост АЧОС №9472/27.04.2017 г. 

Идентификатор 10135.4502.393 

Съдържание на 

проекта: 

В обхвата на проекта са включени следните дейности: Обследване на 

енергийната ефективност на сградата в експлоатация; провеждане на 

процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по 

проекта; Обследване за установяване на технически характеристики; 

Инженеринг за изпълнение  (изготвяне на инвестиционен проект, авторски 

надзор, СМР); Упражняване на строителен надзор; Изготвяне на доклад за 

оценка на съответствието; Геодезическо заснемане; Въвеждане на обекта в 

експлоатация и разходи, свързани с набавянето на разрешителни документи; 

Одит на проекта; Публичност и информация; Организация и управление на 

проекта; 

Проектна 

готовност: 

Обектът ще се реализира на инженеринг. 

Вносител на фиш за проектна идея – район „Владислав Варненчик“ – 

Община Варна. 

Фаза на 

изпълнение: 

Проектна идея в списъка с индикативни операции, включени в 

Инвестиционната програма по процедура №BG16RFOP001-1.001-0.39 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 
393 366.39 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Допустим за финансиране по процедурата BG16RFOP001-1.001-039 по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., инвестиционен приоритет „Градска 

среда“. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

В случай на наличен финансов ресурс, проектната идея ще бъде 

финансирана по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОПРР 2014-2020. 
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Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2, Специфична цел 3.6 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изпълнението на проекта ще доведе до по-висока енергийна ефективност и ще 

допринесе пряко да намаляване на крайното енергийно потребление в 

административната страда, както и ще подобри достъпа на хората с увреждания, 

и косвено ще допринесе за намаляване на парниковите газове.  

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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 

Приоритет 2. Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 

обслужване 

Мярка 2.1. Подобряване енергийната ефективност на административни сгради 

(допълнена) 

 

1.2.1.2. Индикативен списък на програмата - ЗВІ 

Допълненият индикативен списък на Програмата за реализация на зона с преобладаващ 

социален характер (ЗВI), включва новите проекти, както и дейностите с общи 

параметри като проектна готовност и СМР, размер на инвестициите, източниците за 

финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните проекти 

имат отношение. 

Индикативният списък на Програмата за реализация отчита текущото състояние на 

проекта, намерения, срокове за завършване, прогнозиране на евентуални рискове или 

други влияния. Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, 

т.е. средствата, които се очакват за изпълнението на проекта в рамките на ИПГВР. 

Вж. Приложение №2. Приложения към Програма за реализация на зона с 

преобладаващ социален характер (ЗВI); Sheet 2. Индикативен списък за нови проекти в 

зоните за въздействие - Таблица №1 
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1.2.1.3. Оперативен план - ЗВІ 

Допълненият оперативен план описва проекта и съставящите го дейности като 

последователност с календарен график, като са отразени всички действия, необходими 

за реализацията на проекта. 

Вж. Приложение №2. Приложения към Програма за реализация на зона с 

преобладаващ социален характер (ЗВI); Sheet 3. Оперативен план за нов проект в 

зоните за въздействие - Таблица №2. 

 

1.2.1.4. Бюджет - ЗВІ 

Допълненият бюджет е разработен на ниво проект и е интегриран на ниво програма за 

реализация. Бюджетът на ниво група проекти е обобщен в матрицата - бюджет на 

изменения интегриран план, съобразно матрицата на ИПГВР. Ако проектът се 

финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на ЕС, 

бюджетът на проекта ще бъде изготвен по матрица, указана в съответната покана за 

участие, а на този етап са описани всички необходими дейности, за изготвяне на 

инвестиционен проект и СМР. В бюджета е посочено кой се разпорежда със средствата. 

Таблица 2. Допълнение към бюджет ИПГВР Варна в ЗВ І (в лв.) 

Проекти и дейности Отношение 

към 

подпомаганите 

операции на 

ОП (по ПО, 

главно от 

ОПРР) 

Общо за 

проекта в хил. 

лв. (с ДДС) 

Група проекти 1. Градска среда 

Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри 

микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав 

Варненчик“  

 ОПРР, ПО 1 8 400 

Група проекти 2. Спортна инфраструктура 

Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-спортен 

център с басейн и киносалон“ в кв. „Владислав 

Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“) 

 ОПРР, ПО 1 10 000 

Проект ЗВІ 2-4Д. „Изграждане на покрита 

многофункционална спортна зала в кв. 6 по плана на жк 

„Възраждане“ ІІ 

 ОПРР, ПО 1 12 000 

Група проекти 3. Социална инфраструктура 

Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен център 

за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

 ОПРР, ПО 5 1 365 
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техните семейства“ 

Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната 

инфраструктура в град Варна“ 

Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют 

за временно настаняване на бездомни и социално слаби 

лица в град Варна“ 

Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 

кризисен център гр. Варна“ 

 ОПРР, ПО 1 3 311 

Проект ЗВІ 3-21Д:  „Изграждане на социални жилища 

за хора в неравностойно положение на територията на 

гр. Варна“ 

 ОПРР, ПО 1 1 539 

Група проекти 4. Образователна инфраструктура 

Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на 

образователната инфраструктура на Професионална 

гимназия по горско стопанство и дървообработване 

„Николай Хайтов“  и на Професионална гимназия по 

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

 ОПРР, ПО 3 2 800 

Група проекти 7. Енергийна ефективност на административни сгради 

Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на енергийната 

ефективност на административната сграда на Район 

„Владислав Варненчик“ 

 ОПРР, ПО 1 393 

Общо за ЗВ І.  39 809 

Вж. Приложение №2. Приложения към Програма за реализация на зона с 

преобладаващ социален характер (ЗВI); Sheet 1. Матрица – бюджет на индикативния 

списък с нови проекти в зоните за въздействие - Приложение №2 и Sheet 4. Бюджет 

по дейности за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №3. 

 

1.2.1.5. План – график за реализация на проектите в ЗВІ 

Допълненият План-график на изпълнение на проекта обхваща периода от 2019 г. до 

2020 г. и е представен в образец на Таблица №4. План-график. 

Вж. Приложение №2. Приложения към Програма за реализация на зона с 

преобладаващ социален характер (ЗВI); Sheet 5. План-график на нови проекти в зоните 

за въздействие  - Таблица №4. 
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1.2.2. Допълнение към Програма за реализация на Зона с 

публични функции с висока обществена значимост (ЗВII)  

 

1.2.2.1. Анотация ЗВІІ 

Предмет на допълнението на програмата за реализация 

Предмет на допълнението на програмата за реализация е включването за изпълнение на 

проекти в Зона с публични функции с висока обществена значимост, определена като 

зона за въздействие под номер 2 (ЗВIІ) в разработения за град Варна ИПГВР, в 

следните направления: 

 реконструкция на елементи на градската среда; 

 ремонт и обновяване на обекти от спортната инфраструктура в зоната на 

публични функции с висока обществена значимост; 

 ремонт и обновяване на обекти от културната инфраструктура в зоната на 

публични функции с висока обществена значимост; 

Съответствие на допълнението със стратегическите цели, приоритети и мерки на 

новите проекти, включени в ЗВ ІІ 

Стратегическите цел на ИПГВР - Варна, към които е насочена програмата за 

реализация на Зона с публични функции с висока обществена значимост са: 

 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.  

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

Преодоляване на вътрешноградските диспаритети в социално-

икономическото развитие и общественото обслужване. 

Приоритети и мерки на ИПГВР - Варна, към който е насочено настоящото 

допълнение на програмата: 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот 

Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства. 

Мярка 1.2. Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на 

инфраструктурата. 

Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските 

диспаритети. 
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Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 

дестинация 

Мярка 3.1. Развитие на културна и спортна инфраструктура, способстваща за 

утвърждаване на града като център на мащабни международни културни и спортни 

прояви. 

Мярка 3.3. Развитие на обекти и атракции с висок рекреационен и туристически 

потенциал. 

Фигура 6. Обхват на допълнение към Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВІІ) 

 

 

ГРУПИ ПРОЕКТИ  

Група проекти 1: „Градска среда“ 

 

Проект ЗВІІ 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Един от най-сериозните проблеми на град Варна е паркирането, особено в централната 

градска част, поради обстоятелството, че това е зоната, в която се реализират над 20 % 

от дневните пътувания със стопанска цел. За централната част на града е характерно 

наличието на тесни улици, почти изцяло заети от паркирани автомобили със 



Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) –  

гр. Варна, 2014 - 2020 г. 
 

 
45 

затруднено движение по тях, малко организирани паркинги с недостатъчен капацитет. 

В момента улиците/платната за движение и тротоарите са задръстени с превозни 

средства. Затруднено е движението на коли и на пешеходци. Екологичната обстановка 

е силно влошена. 

Предвид ограничените свободни пространства на територията на гр. Варна, се предлага 

изграждането на паркинги (подземни и надземни) да се осъществява чрез 

„Автоматични паркингови системи“.
 2

  

Проектът е на частен инвеститор и ще бъде реализиран  върху собствен имот, като това 

е единственото място в центъра на града, в което може да се реализира многоетажен 

паркинг с повече от 300 паркоместа. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 16 от 17 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІІ 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“ 

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Териториална допълняемост 3 

К2 
Допринася ли реализацията на проекта към преодоляването на 

вътрешноградските диспаритети в развитието 
3 

К3 Териториално значение и брой ползватели 3 

К4 
Проектът създава ли предпоставки за насърчаване на икономическото 

развитие 
2 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 16 

Проектът има принос за териториалната допълняемост на ЗВІІ на ИПГВР и  допринася 

за преодоляването на вътрешноградските диспаритети в развитието чрез решаване на 

проблеми с паркирането в централната градска част на Варна. 

Проектът има съществен принос към развитието на туризма в града, като подобрява 

качеството на туристическото обслужване на над общинско ниво.   

                                                           
2 Общ устройствен план на град Варна, том 2, стр.326 
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Проектът създава предпоставки за насърчаване на икономическото развитие чрез 

реализиране на инфраструктурен проект на частен инвеститор за решаване на 

общоградски проблем. 

Цели на проекта:  

 Решаване на основните проблеми при осигуряването на паркирането в 

централна градска част, с цел увеличаване броя на необходимия брой парко-

места, за покриване на нуждите от паркиране на моторните превозни средства в 

района; 

 Съкращаване на времето за търсене на място за паркиране; 

 Подобряването на екологичното състояние в региона поради намалените вредни 

емисии от преминаващите коли вследствие от обиколките за търсене на място за 

паркиране. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1: „Градска среда“ 

№ на проекта ЗВІІ 1-22Д 

Наименование 

на проекта 

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

Технически параметри 

Местоположение гр. Варна, между Аспарухов мост и улиците „Девня“, „Батак“ и бул. „Христо 

Ботев“ 

Собственост Частна (проектът е на частен инвеститор УАЙЗ АД, ЕИК 204584316, с адрес 

на управление: ул. „Иван Срацимир“ № 2А, офис 412, гр. Варна) 

Идентификатор 10135.1.1003 

Съдържание на 

проекта: 

Проектът предвижда изграждане на следните компоненти: изграждане на 

многоетажен паркинг с повече от 300 паркоместа и прилежащи 

Административни сгради с очаквано РЗП надхвърлящо 20-30 000 кв.м 

Проектна 

готовност: 

Предварителни проучвания 

Влязъл в сила ПУП 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

20 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1. 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2, Специфична цел 3.3 

 

Резултати от изпълнението:  

 Осигуряване на допълнителен брой паркоместа в централната градска част. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот. 

Мярка 1.2. Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на 

инфраструктурата. 
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Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. 

„Чайка“  

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Необходимо е осигуряване на подземен подход към подземни паркинги, поради това, че 

в приетият застроителен и регулационен план на жк „Чайка“, предвидената прилежаща 

улица е с пешеходно предназначение и липсват други алтернативи за комуникационно 

обслужване.  

Проектът предвижда изграждане на паркинг на 2 подземни нива с общо 201 паркоместа 

и партерни нива, заети с обществено обслужване – покрит пазар с 14 павилиона и 30 

открити щанда за продажба, заведение за хранене и др. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 16 от 17 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“ 

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Териториална допълняемост 3 

К2 
Допринася ли реализацията на проекта към преодоляването на 

вътрешноградските диспаритети в развитието 
3 

К3 Териториално значение и брой ползватели 3 

К4 
Проектът създава ли предпоставки за насърчаване на икономическото 

развитие 
2 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 16 

Проектът има принос за териториалната допълняемост в публичната зона за  ИПГВР и 

и допринася за преодоляването на вътрешноградските диспаритети в развитието чрез 

решаване на проблеми с паркирането в централната градска част на Варна. 

Проектът създава предпоставки за насърчаване на икономическото развитие чрез 

реализиране на покрит пазар. 
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Цели на проекта:  

 Решаване на основните проблеми при осигуряването на паркирането в 

централна градска част, с цел увеличаване броя на необходимия брой парко-

места, за покриване на нуждите от паркиране на моторните превозни средства в 

района; 

 Съкращаване на времето за търсене на място за паркиране; 

 Подобряването на екологичното състояние в региона поради намалените вредни 

емисии от преминаващите коли вследствие от обиколките за търсене на място за 

паркиране; 

 Подобряване сигурността, безопасността и качеството на предлаганите 

търговски услуги. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1: „Градска среда“ 

№ на проекта ЗВІІ 1-23Д 

Наименование 

на проекта 

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

Технически параметри 

Местоположение гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Чайка“ № 98 

Собственост Държавна частна 

Идентификатор 10135.2562.214 (УПИ Х-215 за жил.стр. и търговия и УПИ VІ-214 – за 

покрит пазар, кв.8 и кв.48 по плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна) 

Съдържание на 

проекта: 

Изграждане на подземен паркинг на 2 нива с 90 паркоместа и партерни нива,  

За терена (УПИ VІ-214) за покрит пазар е предвидено да се осигурят 90 

паркоместа при двуетажно паркиране (45 паркоместа при едноетажно), като в 

обема на покрития паркинг има предвидено място за стълбищна клетка и два 

асансьора, осигуряващи достъпна среда. 

За терена (УПИ Х-215) за жилищно застрояване се осигуряват 111 паркоместа 

на две подземни нива. На нивото на партера е предвидено ситуирането на 

покрит пазар с 14 павилиона и 30 открити щанда за продажба, заведение за 

хранене и др. Има предвидени открити площи за разполагане на маси към 

заведение за хранене. 

Проектна 

готовност: 

Проучване за подземен подход и паркинг към УПИ Х215 – за жилищно 

строителство и търговия, и УПИ VІ-214 – за покрит пазар, кв.8 и кв.48 по 
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плана на ж.к. „Чайка“, гр. Варна 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 

Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

5 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1. 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2, Специфична цел 3.3 

Резултати от изпълнението:  

 Осигурени 201 допълнителни паркоместа в централната градска част; 

 Подобрени условията за търговия на покрит пазар. 
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Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот. 

Мярка 1.2. Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на 

инфраструктурата. 

 

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

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Модернизиране и реконструкция на зоопарка в съответствие на нормативните 

изисквания и стандарти, превръщането му в привлекателно място за отдих и 

развлечение за гражданите и гостите на града. 

Началото на Варненския зоопарк е поставено през 1961 г. Разположен е на площ от 23 

декара, разполага с експонати на 60 вида от животинския свят, представени с около 400 

броя животни. Текущо се стопанисва от общинско предприятие „Зоопарк – Спасителен 

център“. 

Ежегодно, Зоопаркът се посещава от над 150 000 човека, като броят им расте с 10 000 

на година. Той има потенциал да бъде важен образователен център, възпитаващ 

отношение на младото поколение към природата. 

Зоопарк Варна помага за запазване на генофонда на дивите животни, особено на редки 

и застрашени видове, включени в Международния съюз за опазване на природата и в 

Червената книга на Република България. 

Текущите условия за отглеждане на животни, които Зоопарк Варна предлага, не 

съответстват на европейските и национални норми. Амортизирана инфраструктурата, 

въпреки периодичните ремонти, не позволява да се предложи качествена, съвременна 

услуга на посетителите и адекватна грижа към животните. 

Потенциалът на Зоопарк Варна е огромен – привлекателна локация в паркова среда, 

която след подходящо обновяване, може да се превърне в любимо място за 

развлечение. 
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Зоологическа градина „Зоопарк-Спасителен център – Варна“ има издаден лиценз от 

Министерството на околната среда и водите с № 34/30.09.2019 г. със срок на валидност 

30.09.2024 г. и с определени условия, неразделна част от него. Едно от важните условия 

по лиценза и основен фокус на проекта е реконструкцията и ремонта на сектор 

маймуни и сектор хищници - местообитания на тигри, вълци, лъвове. 

Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на Варна, в 

историческото ядро на Морската градина – едно от най-посещаваните локации на 

Варна.  

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 15 от 17 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

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

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Териториална допълняемост 3 

К2 
Допринася ли реализацията на проекта към преодоляването на 

вътрешноградските диспаритети в развитието 
2 

К3 Териториално значение и брой ползватели 3 

К4 
Проектът създава ли предпоставки за насърчаване на икономическото 

развитие 
2 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 15 

Проектът има принос за териториалната допълняемост в под-зона 1 на ИПГВР, в която 

се реализира Обект 3. Морска градина по проект „Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна“, по Проект № BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и 

модернизация на градската среда във Варна“ (АДБФП № BG16RFOP001-1.002-0002-

C01). 

Проектът допринася за преодоляването на вътрешноградските диспаритети в 

развитието чрез решаване на проблеми в зони с незадоволително състояние на 

градската среда. 
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Проектът има съществен принос към развитието на туризма в града и преодоляване 

проблема със сезонността на туризма и създава предпоставки за насърчаване на 

икономическото развитие, чрез изграждане на адекватна предприемаческа 

инфраструктура, свързана с предоставяне на съпътстващите услуги. 

Цели на проекта:  

 Целта на проекта е да подобри състоянието на цялата зона на зоопарка и по този 

начин да го направи по-привлекателен за посетителите и отговарящ на 

съответните стандарти за отглеждане на животни. Ще се създаде съвременен 

парк, съчетаващ в себе си различни зони за образование, отдих, научно-

изследователска дейност и атракции; 

 Чрез реализацията на проекта, обновената среда в зоопарка ще позволи на 

животните да се чувстват удобно в новите местообитания, които максимално 

съответстват и са най-подходящи за техните нужди. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1: „Градска среда“ 

№ на проекта ЗВІІ 1-24Д 

Наименование 

на проекта 

 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“ 

Технически параметри 

Местоположение Гр. Варна, Приморски парк 

Собственост АЧОС 7191/15.11.2012 г. 

Идентификатор 10135.2561.4 

Съдържание на 

проекта: 

Дейностите по проекта са насочени към създаване на модерна среда за 

обитаване на животните, максимално близка до естественото местообитание 

на видовете.  

Инвестиционното намерение включва мерки по обновяване на средата, 

която да създаде красив, чист, просторен зоопарк, където животните живеят 

спокойни и получават грижа съответстваща на нормативите. 

Реконструкцията цели да промени остарялата концепция на бетона и 

асфалта, използвана в строителството на клетките в зоопарковете през 60-те 

и 80-те години и ще създаде условия, които удовлетворяват етологичните 

нужди на животните, осигуряват лично пространство и необходимата 

социална среда. Това ще осигури не само комфорт за отглеждането на 
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животните, но и възможност за тяхното размножаване. 

Предвижда се обновяване на входната зона на зоопарка; ще бъде 

реконструирана съществуващата каса, ще бъдат изградени павилион за 

продажба на напитки с открита зона, павилион за продажба за сувенири и 

храна за животните, както и развлекателен център и зона за отдих и 

рекреация и др. На цялата територия та зоопарка ще бъдат приложени мерки 

за достъпна сред, подходящо озеленяване, енергоефективно парково 

осветление и др. 

Проектна 

готовност: 

Идеен проект. 

Фаза на 

изпълнение: 

Осигурено е финансиране от „Регионален фонд за градско развитие“ АД 

Схема:  
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Размер на 

инвестициите: 

1 200 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансиране със заем от РФГР АД 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1. 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.3, Специфична цел 2.7 

 

Резултати от изпълнението:  

 Обновяването и изграждането на съвременен развлекателен център ще доведе до 

увеличение броя на посетитители и приходите в обществения бюджет. 

 Подобряване на екологичните характеристики на територията – за 

паркоустройство и благоустройство възможностите на зоопарка са напълно 

уникални и носят отговорност за запазване на бъдещата връзка на човека с 

дивата природа. 

 Реконструкцията и модернизацията на Зоопарк-Варна ще допринесе за 

съхранението на редки и изчезващи видове диви животни и естествена агитация 

и възпитание на младото поколение към внимателно отношение към живата 

природа на фона на нарастващата екологична криза. 

 Ще допринесе за повишаване качеството на услугата, която Зоопарка предоставя 

на посетителите; ще бъдат създадени по-добри условия за провеждане на 

образователни инициативи и работа с деца в т.ч. такива в риск; ще бъдат 

създадени възможности за реализиране на по-високи приходи в общинския 

бюджет и намаляване на разходите по текущи ремонти; 

 Ще бъда обновена инфраструктура, която привлича туристи и развива този 

приоритетен отрасъл за региона. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 
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Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот. 

Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства. 

 

Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

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

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Сегашното пристанище няма защитена от ветрово и вълново въздействие пристанищна 

акватория за удобно и безопасно акостиране на рибарските лодки. То може да обслужва 

само няколко малки и неголеми лодки. Няма необходимите условия за рибарите и 

първично сортиране и продажба на улова. Наложителна е реконструкцията и 

модернизацията на пристанището. 

С реализирането на проекта, гр. Варна ще има най-модерното в страната рибарско 

пристанище. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ от ИСУН BG14MFOP001-1.008-0001-C01 (рег. №МДР-ИП-01-47/18.05.2018 

год.) за проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

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

Варна“ 

Цели на проекта:  

Реализацията на проекта ще утвърди морския облик на гр. Варна и ще осигури: 

 Устойчивото развитие на риболовната дейност на територията на общината; 

 Запазване на занаята рибарство и поминъка на рибарите в региона; 

 Създаване на нови работни места. 

Основната/общата цел на проекта е модернизиране и реконструкция на съществуващо 

рибарско пристанище, чрез което ще се осигури възможност за ефективно, 

регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и 

спедиция на уловите от риба и водни организми. 
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Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1: „Градска среда“ 

№ на проекта ЗВІІ 1-25Д 

Наименование 

на проекта 

„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, 

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

Технически параметри 

Местоположение Съществуващото рибарско пристанище „Карантината“, 

Собственост Новото пристанище се изгражда върху 2 терена - държавна собственост, 

предоставени безсрочно за ползване на Община Варна, която ще е 

собственик на новия порт. 

Идентификатор ПИ 10135.5506.461 (суша) и 10135.5506.479  – мостик в акваторията, 

10135.5506.979. 

Съдържание на 

проекта: 

Реализацията на проекта създава защитена акватория за безопасно 

акостиране на рибарски лодки, чрез което ще се удовлетвори потребността 

за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна дейност 

със сравнително малки плавателни съдове и осигуряване на подходящи 

места за акостиране и разтоварване на улова при хигиенични условия и 

продажба. Проектът включва: модернизация и реконструкция на 

съществуващото рибарско пристанище с изграждане на хидротехнически 

съоръжения в акваторията, територията с подходите, инфраструктура с 

необходимите съоръжения и част от основната сграда (първи и втори етажи), 

отнасяща се пряко към рибарското пристанище. Предвидено е на третия 

етаж на сградата да се разположат заведение за хранене, покрив-амфитеатър 

и кула-стълбище. 

Проектна 

готовност: 

В процес на изпълнение 

Фаза на 

изпълнение: 

от 18.05.2018 год. до 18.05.2020 год. (24 месеца) 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

13 537 423.55лв. 

Източници за 

финансиране 

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год. и РФГР АД 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 

борси и покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи 

рибарски пристанища" на ПМДР 2014-2020 

Приоритет 1. „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, 

иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, 

характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2, Специфични цели 3.3 и 3.10 

Очаквани резултати от изпълнението:  

Модернизирането и реконструкцията на рибарското пристанище „Карантината“ ще 

допринесе за ефективното използване на ресурсите чрез постигане на устойчиви в 

екологично отношение, иновативни и конкурентоспособни и основани на знания 

аквакултури. Рибарското пристанище ще бъде най-модерното по Северното 

Черноморие, което ще съперничи на четирите по-нови пристана, изградени на юг. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 
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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. 

Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства. 

 

Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически находки 

на ул. „Цар Симеон I“ в градската среда“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

През пролетта на 2019 г. при изпълнение инфраструктурни дейности по проект № 

BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ 

(ДБФП № BG16RFOP001-1.002-0002-C01) са разкрити археологически находки.  

Обектът в междублоковите пространства в подзона „Одесос“2, на ул. „Цар Симеон І“, 

попада на територията на ААР „Одесос – Варна“, обявен с Разпореждане на бюрото на 

МС №76/21.05.1974 г., обн. В ДВ бр.83/28.10.1975 г.; Статутът на археологически 

резерват е потвърден със Закона за културното наследство, обн. В ДВ бр. 19/13.03.2009 

г., Приложение към чл.50, ал.3 от ЗКН. 

Според извършени спасителни археологически проучвания, откритите в парковата 

площ археологически структури имат висока научна и експозиционна стойност
3
 и дават 

възможност да бъдат изяснени, редица въпроси за античната укрепителна система в 

югозападната част на Одесос от времето на късния елинизъм до края на късната 

античност. Разкритият през 1982 г. участък от античната крепостна стена на Одесос е 

бил с дължина близо 40 м, а заедно с разкритите нови участъци, общата дължина на 

античната крепостна стена в тази част на Варна достига 100 м. 

Парковата среда, в която са открити археологическите недвижими културни ценности и 

близостта на двата действащи музея, на Възраждането и Етнографския, са предпоставка 

в този район на Варна ще позволи социализацията му в градската среда.   

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 16 от 17 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

                                                           
3 Протокол №45-00-201/15.05.2019 на комисия, съгл. Заповед №РД9К-142/07.05.2019 г. на Министъра за културата, 

относно приемане на етапа на проучването 
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Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически находки на ул. 

„Цар Симеон I“ в градската среда“ 

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Териториална допълняемост 3 

К2 
Допринася ли реализацията на проекта към преодоляването на 

вътрешноградските диспаритети в развитието 
3 

К3 Териториално значение и брой ползватели 3 

К4 
Проектът създава ли предпоставки за насърчаване на икономическото 

развитие 
2 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 16 

 

Проектът допринася за териториалното подобряване на градската среда, като 

новоидентифицирана част при изпълнение на проект№ BG16RFOP001-1.002-0002 

„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ (обект 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“.  

Проектът допринася за преодоляването на вътрешноградските диспаритети в 

развитието чрез решаване на проблеми в зони с незадоволително състояние на 

градската среда, какъвто към момента е обектът, след неговото разкопаване. 

Проектът има съществен принос към развитието на туризма в града и преодоляване 

проблема със сезонността на туризма, като допринася за опознавателния и културно – 

историческия туризъм, с интегриране в парковата среда на археологически структури и 

допринася за утвърждаването на Варна като национална и международна дестинация за 

туризъм. 

Цели на проекта:  

 Социализиране и експониране на новооткрити археологически находки от 

четири епохи като елемент на парково пространство в центъра на град Варна; 
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Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1: „Градска среда“ 

№ на проекта Проект ЗВІІ 1-26Д 

Наименование 

на проекта 

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

Симеон I“ в градската среда“ 

Технически параметри 

Местоположение гр.Варна, ул. „Цар Симеон І“  (обект в междублокови пространства в 

подзона „Одесос“ 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар 

Симеон І“, вкл. велоалея и пространство, заключено между ул. „Козлодуй“, 

ул. „Цар Симеон І“, ел. „Цариброд“ и ул. „Л.Заменхоф“ 

Собственост Публична общинска собственост, по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за 

общинската собственост 

Идентификатор 10135.1506.555 

Съдържание на 

проекта: 

Предвидените дейности са: Пълно проучване на парковата площ, за да се 

проследят археологическите структури крепостни стени, порта и останки от 

„Военен склад“ в посока запад към линията на ул. „Л.Заменхов“; 

Демонтиране на участъците от сградата „военен склад“/„Беглишки хамбар“, 

които са върху крепостна стена, датирана в екопахата на късния елинизъм – 

Ів.пр.Хр., с преустройства от римската епоха ІІ-ІІІ в., за да бъде разкрита в по-

голям участък; изграждане на дренажни кладенци за пренасочване на 

подпочвените води към канализацията с цел цялостно археологическо 

проучване в дълбочина на парковата площ (западно от сградата на НТС).  

Изготвяне на проект за консервация, реставрация и социализация по реда на 

чл.169 от ЗКН. Извършване на спасително консервационни действия, 

проектиране и изпълнение на дейности по консервация, реставрация и 

експониране на новооткритите недвижими културни ценности, които са с 

изключително висока историческа и експозиционна стойност.  

Проектът предвижда облагородяване на прилежащото парково 

пространство с цел интегриране на археологическите находки в 

прилежащата градска среда.  

Проектна 

готовност: 

Разрешение за спасително археологическо проучване №49/01.03.2019 г.  

Научен доклад за извършени спасителни археологически проучвания на 

обекта с графична и фотодокументация; 
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Фаза на 

изпълнение: 
В процес на разработване 

Схема:  

 

Размер на 2 000 000 лв. с ДДС 



Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) –  

гр. Варна, 2014 - 2020 г. 
 

 
63 

инвестициите: 

Източници за 

финансиране 

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 и финансов инструмент 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2, Специфична цел 3.10 

Резултати от изпълнението:  

 Опазено и социализирано културното наследство като елемент от градската 

среда; 

 Подобрени условията и осигурена достъпност до обекта за всички граждани и 

гости на града.  

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот. 

Мярка 1.1. Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и 

атрактивни публични пространства. 

 

Група проекти 2: „Спортна инфраструктура“ 

 

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

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Проектът предвижда изграждането на закрит плувен басейн, който да се използва 

целогодишно от гражданите за отдих и рекреация. В кв. „Аспарухово“ е необходимо 

изграждането на такъв комплекс, който ще осигури възможност за спорт и развлечения 

на жителите и гостите на града.  

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти: 
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Проектът е получил 15 от 18 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

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

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Финансова жизнеспособност 3 

К2 Териториално въздействие и значение на проекта 3 

К3 

В каква степен проектът допринася за преодоляването на териториалния 

дисбаланс по отношение качеството на социалните и обществените услуги 

в рамките на градската територия, както и за повишаване качеството на 

услугите? 

3 

К4 

В каква степен проектът допринася ли за развитието на целогодишен 

туристически продукт и развитието на многообразни форми на 

международен туризъм и организация на събития (спортни, културни, 

конгресни и др.)? 

3 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 15 

Проектът е финансово жизнеспособен и има възможност за неговото финансиране, 

изграждане и устойчиво управление. Териториалната му допълняемост е по отношение 

реализирани инвестиционни проекти в кв. „Аспарухово“, както и по отношение на 

различните целеви групи (ползватели на различна възраст) и на хора в неравностойно 

положение. Проектът допринася за преодоляване на териториалния дисбаланс по 

отношение качеството на социалните и обществените услуги в рамките на градската 

територия и за развитието на целогодишен туристически продукт. 

Цели на проекта:  

 Изграждане на нова инфраструктура за спорт; 

 Подобряване качеството на социалните и обществени услуги; 
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Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 2. „Спортна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІІ 2-6Д 

Наименование 

на проекта 

„Изграждане на закрит плувен басейн в кв. Аспарухово“ 

Технически параметри 

Местоположение Кв. „Аспарухово“ 

Собственост Общинска собственост 

Иденификатор ПИ 10135.5502.21 

Съдържание на 

проекта: 

Проектът предвижда изграждане на закрит плувен басейн. 

Проектна 

готовност: 

В процес на подготовка 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 

Схема:  
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Размер на 

инвестициите: 
18 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 
Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 1. 

Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.4, Специфична цел 2.8 

 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изградена нова инфраструктура за спорт; 

 Подобрено качеството на социалните и обществени услуги. 

 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските 

диспаритети. 

 

Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Необходимо е изграждането на такъв комплекс, който ще осигури възможност за спорт 

и развлечения на жителите и гостите на града. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти: 

Проектът е получил 15 от 18 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

 

 



Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) –  

гр. Варна, 2014 - 2020 г. 
 

 
67 

Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“ 

Критерии за оценка на нови проекти за градска среда в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Финансова жизнеспособност 3 

К2 Териториално въздействие и значение на проекта 3 

К3 

В каква степен проектът допринася за преодоляването на териториалния 

дисбаланс по отношение качеството на социалните и обществените услуги 

в рамките на градската територия, както и за повишаване качеството на 

услугите? 

3 

К4 

В каква степен проектът допринася ли за развитието на целогодишен 

туристически продукт и развитието на многообразни форми на 

международен туризъм и организация на събития (спортни, културни, 

конгресни и др.)? 

3 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 3 

 ОБЩО: 15 

 

Проектът е финансово жизнеспособен и има възможност за неговото финансиране, 

изграждане и устойчиво управление. Териториалната му допълняемост е по отношение 

реализирани инвестиционни проекти в район „Приморски“, в това число Обект 3. 

Морска градина по проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, 

по Проект № BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската 

среда във Варна“ (АДБФП № BG16RFOP001-1.002-0002-C01), както и по отношение на 

различните целеви групи (ползватели на различна възраст). Проектът допринася за 

преодоляване на териториалния дисбаланс по отношение качеството на социалните и 

обществените услуги в рамките на градската територия и за развитието на целогодишен 

туристически продукт. 

Цели на проекта:  

 Изграждане на нова инфраструктура за развитие на ветроходни спортове; 
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Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 2. „Спортна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІІ 2-7Д 

Наименование 

на проекта 

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

Технически параметри 

Местоположение гр. Варна, Приморска градина, район „Приморски“ 

Собственост Държавна собственост, АПДС №7348/19.03.2009 г. 

Иденификатор ПИ01035.2536.190 по КККР (ІV буна) по ПРЗ на Приморска градина 

Съдържание на 

проекта: 

Проектът предвижда изграждане на изграждането на сграда на 2 етажа – 

офисна част и хангар за ветроходни лодки, сервизна работилница и др. 

Проектна 

готовност: 

В процес на подготовка 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 

Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 
25 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 
Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 1. 

Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.4, Специфична цел 2.8 
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Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изградена нова инфраструктура за спорт; 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските 

диспаритети. 

 

Група проекти 7: „Културна инфраструктура“ 

 

Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в 

културното пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Аспаруховият парк е част от значима част от основната функционална структура на 

зелената система на град Варна. Заема югоизточната част на залива и принадлежи към 

кв. „Аспарухово“. От местоположението се предлагат живописни изгледи към залива, 

града и курортите. Предвижда се доизграждане на зелената му структура с формиране 

на пейзажи. В Парка могат да бъдат допуснати дейности свързани с атракциите.
 4
   

 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 13 от 16 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното 

пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“ 

Критерии за оценка на нови проекти за културна инфраструктура в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 Значението на обекта за развитието на културата и културния туризъм в 3 

                                                           
4 Общ устройствен план на град Варна, том 1. Част ІІ, стр. 150 
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гр. Варна (целеви групи и територии, брой потребители и целеви групи) 

К2 
Териториална допълняемост: обектът се намира в обособена подзона за 

подобряване на градската среда 
2 

К3 
Финансова жизнеспособност на проекта, включително за целите на 

финансиране чрез финансов инженеринг  
2 

К4 
Принос на проекта към развитието на културния туризъм в града и 

преодоляване на сезонността в туристическия сектор 
3 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 1 

 ОБЩО: 13 

Проектът има значение за развитието на културата и културния туризъм в гр. Варна на 

надобщинско ниво. Намира се в подзона 7 на ЗВІІ и допринася за териториалното 

подобряване на градската среда, има висока степен на финансова жизнеспособност и е 

обект, който следва да бъде реализиран чрез финансов инженеринг. Проектът има 

принос към развитието на културния туризъм в града и преодоляване на сезонността в 

туристическия сектор. 

Цели на проекта:  

 Разработване на проектно решение за изграждане на нов туристически обект в 

парковата среда; 

 Създаване на нова туристическа атракция с образователно – познавателен 

характер. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 7: „Културна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІІ 7-13Д 

Наименование 

на проекта 

„Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното 

пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“ 

Технически параметри 

Местоположение гр.Варна, кв. Аспарухово, Аспарухов парк 

Собственост Договор №191/13.07.2012 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на 

имота, с който Областна администрация Варна предоставя безвъзмездно за 

управление на Община Варна  

Идентификатор 10135.5506.920 
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Съдържание на 

проекта: 

Идеята на архитектурния комплекс е да разкаже за българската история. В 

проекта е предвидено строителството на музей, три площада и паметник на 

Аспарух, които ще са ситуирани от началото до края на централната алея, 

разположена на Аспаруховия вал. 

Проектът има образователно – познавателен характер и може да се превърне в 

туристическа атракция за български и чуждестранни посетители. 

Проектна 

готовност: 

Идейна концепция, разработена от арх. Огнян Брънчев, с възложител 

Национален съюз „Безопасност и охрана“. Одобрено предложението за 

изготвяне на технически – инвестиционен проект за възстановяване и 

адаптиране на Аспаруховия вал от Експертния съвет по естетизация на 

градската среда, съгл. протокол №17 на заседание на ЕСЕГС от 27.07.2018 г. 

Готовият инвестиционен проект следва да бъде съгласуван и да получи 

разрешение от Министерството на културата 

Фаза на 

изпълнение: 

В процес на подготовка 

Схема:  
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Размер на 

инвестициите: 

12 500 000  лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1. 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.3, Специфична цел 2.5 

Резултати от изпълнението:  

 Изградена нова туристическа атракция с образователно – познавателен характер.  

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна дестинация 

Мярка 3.3. Развитие на обекти и атракции с висок рекреационен и туристически 

потенциал. 

 

Проект ЗВІІ 7-14Д:„Реконструкция на съществуващо подземно пространство за 

Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – 

Варна, сграда „Основна сцена“) 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Предвид недостига на репетиционни и зали за камерни постановки, създаването на 

подобно пространство, би оптимизирало технологията на целия постановъчен режим и 

би развило широк спектър от творчески възможности за реализция и експерименти на 

режисьори, сценографи и атртисти. 

Помещението е изградено като самостоятелен обект за колективно средство за защита 

(КСЗ), при реконструкцията на сградата през средата на 1990 година. След 2000-та 

година, става неизползваемо. Достъпно e посредством коридори и вита стълба, от 
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нивото на пешеходната зона, откъм служебния вход на театъра. Имотът е предоставен 

за безвъзмезно ползване през 2013г. на ТМПЦ-Варна. 

Имотът се намира в незадоволително състояние и се нуждае от основен ремонт, както 

на сградната част, така и на техническото оборудване. Изпълнено е с монолитна, 

стоманобетонова конструкция/ под, стени и таван, като дебелината на ограждащите му 

стени е 60 см. Следствие на по-късните преустройства, за различни цели - компютърни 

игри, кафе-бар и др., са монтирани леки, метални, конструкции и окачени тавани, 

вентилационни и други проводи, които следва да се премахнат, заедно с останките от 

амортизирано подвижно и неподвижно обзавеждане. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 12 от 16 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІІ 7-14Д:„Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна 

зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – ВАРНА, сграда 

„Основна сцена“) 

Критерии за оценка на нови проекти за културна инфраструктура в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 
Значението на обекта за развитието на културата и културния туризъм в 

гр. Варна (целеви групи и територии, брой потребители и целеви групи) 
2 

К2 
Териториална допълняемост: обектът се намира в обособена подзона за 

подобряване на градската среда 
2 

К3 
Финансова жизнеспособност на проекта, включително за целите на 

финансиране чрез финансов инженеринг  
3 

К4 
Принос на проекта към развитието на културния туризъм в града и 

преодоляване на сезонността в туристическия сектор 
2 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 1 

 ОБЩО: 12 

Цели на проекта:  

 Постигане на още по-високо професионалното ниво на двете институции 

(Държавна опера и Държавен Драматичен театър Варна) и повишаване 

конкурентността на неговата музикална и сценична продукция. 
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Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 7: „Културна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІІ 7-14Д 

Наименование 

на проекта 

„Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна зала за 

сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – ВАРНА, 

сграда „Основна сцена“) 

Технически параметри 

Местоположение гр.Варна, ул. бул. „Преслав“ № 52, ет. -2 

Собственост АПОС №8332/13.11.2012 г. 

Идентификатор 10135.1506.841 

Съдържание на 

проекта: 

Реконструкция на съществуващо поздемно пространство за оптимизиране 

технологията на целия постановъчен режим, която включва частично 

премахване на междинната стоманобетонова плоча, изграждане на нови 

стоманени конструкции за етажна галерия/балкони; поставяне на леки 

преградни стени от гипсофазер, подобряване на акустичния режим, подмяна 

на осветителната система и др. 

Проектна 

готовност: 

Обектът ще се реализира на инженеринг 

Фаза на 

изпълнение: 
В процес на подготовка 

Схема:  
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Размер на 

инвестициите: 

2 500 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансов инструмент 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., 2014 – 2020 г., 

Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.3, Специфична цел 2.5 

Резултати от изпълнението:  

 Подобряване условията за предоставяне качеството на културния продукт. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 

Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 

дестинация. 

Мярка 3.1. Развитие на културна и спортна инфраструктура, способстваща за 

утвърждаване на града като център на мащабни международни културни и спортни 

прояви. 

 

Проект ЗВІІ 7-15Д: „Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и 

прилежащото пространство“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Има нужда от подобряване на енергийната ефективност на театралното фоайе, 

зрителната зала, администрацията, Музея на куклите и  художествените ателиета на 

Театъра. 
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Изключително остарели в технологично отношение системи за осветяване и озвучаване 

и сценична техника за пряката театрална дейност, създаваща големи затруднения за 

постигане на високото художествено ниво на продукцията, характерно за ДКТ-Варна. 

Целият ансамбъл от сгради се нуждае от ремонт на следните строителни елементи: 

покривна,водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна, вентилационна и 

климатична инсталации; всички декоративни елементи на фасадата и външното 

ефективно осветление; на интериора, който е изключително амортизиран, остарялото 

административно обзавеждане и оборудване. 

Театърът разполага с открита лятна сцена, която се намира в парцела на държавния 

институт, собственост на ДКТ – Варна. Лятната сцена се нуждае от заграждане, тъй 

като липсата на ограда е предпоставка да бъде използвана за всякакви нужди в тъмната 

част на деня: леговища на клошари, след които остават изпочупени стъклени бутилки, 

използвани спринцовки, купища угарки, боклуци и прочие. Освен това, седящите места 

са в неравномерен ход на денивелация и се нуждаят от преразпределение. През летния 

сезон (юни, юли, август), театърът изнася своите представления на лятната си сцена. 

Силното слънцегреене на сцената и амфитеатъра създават дискомфорт на зрителите и 

актьорите. 

Зрителната зала се нуждае от ремонт на дежурното осветление. Противопожарните и 

евакуационните мероприятия, които се изискват от Наредбата за културните институти, 

са изпълнени в недостатъчен обем. Това създава сериозна опасност за публиката и 

персонала на ДКТ – Варна. 

Музеят на куклите е позициониран в сграда, непригодна за музейни нужди и по тази 

причина се нуждае от ремонт, с цел привеждането му към съвременните стандарти за 

музейно дело. Базата е много остаряла и помещението се нуждае от основен ремонт, 

той като и създаването на музея през 1985 г. досега не е извършван такъв. 

Сградата е паметник на културата. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Включен в списъка с индикативни проекти/идеи на актуализираната 

Инвестиционна програма през 2018 г.  

Цели на проекта:  

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кукления театър; 

 Рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство; 

 Обновяване на оборудването и театралния реквизит; 
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Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 7: „Културна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІІ 7-15Д 

Наименование 

на проекта 

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

пространство“ 

Технически параметри 

Местоположение Гр. Варна, между улиците „Драгоман“ №4 и „Шейново“, парк и граници с 

пешеходната зона: бул. „Княз Борис І“ и площад „Независимост“ 

Собственост АПДС №1947/19.01.2007 г. и АЧДС №6349/14.03.2006 г. 

Идентификатор 10135.1507.1133 

Съдържание на 

проекта: 

Сградата на театъра следва да бъде обследвана за енергийна ефективност и 

да бъдат извършени всички строителни мероприятия, нужни са бъде 

постигнат енергиен клас „С“, както и съпътстващите строително-монтажни 

и довършителни работи, които възникват в следствие на дейностите за 

повишаване на ЕЕ. Сградата е паметник на културата и при възстановяване, 

реконструкция и реставрация се предвижда изпълнението на множество 

специфични операции. 

В обхвата на проекта са включени следните дейности: обследване за 

енергийна ефективност и сертификат за актуално състояние, обследване за 

установяване на техническите характеристики на сгради; Проектиране и 

авторски надзор; Упражняване на строителен надзор; Изготвяне на доклад за 

оценка на съответствието; Извършване на СМР; Геодезическо заснемане; 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Одит на проекта; 

Публичност и информация; Организация и управление на проекта. 

Проектна 

готовност: 

Няма проектна готовност. 

Обектът ще се реализира на инженеринг 

Фаза на 

изпълнение: 

Проектна идея в списъка с индикативни операции, включени в 

Инвестиционната програма по процедура №BG16RFOP001-1.001-0.39 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  

Вносител: Държавен куклен театър – Варна 
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Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

3 500 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020 г., група дейности „Културна инфраструктура“ и/или финансов 

инструмент 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на. 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.3, Специфична цел 2.5  

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Обновени площи на културна институция 1 043 кв.м и прилежащо дворно 

пространство – 2 440 кв.м; 

 Диверсификация на културния продукт. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 
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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. 

Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 

дестинация. 

Мярка 3.1. Развитие на културна и спортна инфраструктура, способстваща за 

утвърждаване на града като център на мащабни международни културни и спортни 

прояви. 

 

Проект ЗВІІ 7-16Д: „Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване 

на споделени пространства“ 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Варна е един от най-големите стопански и културни центрове в страната. Разполага с 

широко развита и устойчива система от организации и дейности в почти всички 

сектори на културата, изкуствата и творческите индустрии. Важен стимул за 

ускореното и устойчиво развитие на културния сектор и градската среда представляват 

и големите по обем публични инвестиции, вложени във възстановяване и развитие на 

редица културно-исторически обекти.  

Една от възможните форми за разширяване на обектите, изпълняващи публични 

функции са инвестиции от частния сектор. Проектът е на частен инвеститор „ЕВРОНА“ 

АД, чрез който се търси решения за реконструкция на бившия Полиграфически 

комбинат в град Варна. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

Проектът е получил 11 от 16 възможни точки по критериите за оценка на 

приложимостта им, при изработване на ИПГВР на град Варна през 2013 г. 

Проект ЗВІІ 7-16Д: „Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на 

споделени пространства“ 

Критерии за оценка на нови проекти за културна инфраструктура в зоните за въздействие 

 Критерии (изготвяне на ИПГВР) брой точки 

К1 
Значението на обекта за развитието на културата и културния туризъм в 

гр. Варна (целеви групи и територии, брой потребители и целеви групи) 
2 

К2 Териториална допълняемост: обектът се намира в обособена подзона за 2 
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подобряване на градската среда 

К3 
Финансова жизнеспособност на проекта, включително за целите на 

финансиране чрез финансов инженеринг  
2 

К4 
Принос на проекта към развитието на културния туризъм в града и 

преодоляване на сезонността в туристическия сектор 
2 

 Критерии (допълнени при изменение на ИПГВР)  

К5 Проектна готовност 2 

К6 Възможност за финансиране 1 

 ОБЩО: 11 

Цели на проекта:  

 Развиване на дейности, насочени към младите хора на Варна, чрез предоставяне 

на споделено пространство и различни видове услуги. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 7: „Културна инфраструктура“ 

№ на проекта ЗВІІ 7-16Д 

Наименование 

на проекта 

„Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на споделени 

пространства“ 

Технически параметри 

Местоположение Гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев“ №3 

Собственост Частна (проектът е на частен инвеститор „ЕВРОНА“ АД, ЕИК 203334797, с 

адрес на управление: ул. „Иван Срацимир“ № 2, ет. 3, офис № 412, Варна.) 

Идентификатор 10135.1506.841 

Съдържание на 

проекта: 

Проектът ще се реализира върху частен имот, собственост на инвеститорите – 

сграда „Полиграфия“ с квадратура от 1897 кв.м. Към момента в част от 

помещенията в Хале 3 се развиват дейности, насочени към младите хора на 

Варна и активно включени в кампанията Varna – EU Youth Capital.  

Проектът предвижда реконструкция на съществуващата сграда, обособяване 

на нови помещения за споделено ползване, като спортни зали, заведения, 

клубове на младежи и образователни дейности. Обособяване на 

административен корпус – информационни центрове, магазини, офиси. 

Дейностите са насочени към младите хора чрез предоставяне на споделено 

пространство и реализиране на различни видове услуги – менторски, 

образователни, спортни, развлекателни. 
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Проектна 

готовност: 

Проучвания в района за перспективите от реализация на посочените дейности. 

Обследвания на сградата, за да се дефинират нуждите от строително-

ремонтни дейности. 

Фаза на 

изпълнение: 
В процес на подготовка 

Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 

8 000 000 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Финансови инструменти 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1. 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.3, Специфична цел 2.5 

Резултати от изпълнението:  

 Създадени модерни условия и нови възможности за реализиране на различни 

видове социални дейности – спортни, образователни, културни. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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. 
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Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна дестинация 

Мярка 3.1. Развитие на културна и спортна инфраструктура, способстваща за 

утвърждаване на града като център на мащабни международни културни и спортни 

прояви. 

 

1.2.2.2. Индикативен списък на програмата - ЗВІІ 

Допълненият индикативен списък на Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВII), включва новите проекти, както и 

дейностите с общи параметри като проектна готовност и СМР, размер на инвестициите, 

източниците за финансиране и операциите от оперативните програми, към които 

съответните проекти имат отношение. 

Индикативният списък на Програмата за реализация отчита текущото състояние на 

проекта, намерения, срокове за завършване, прогнозиране на евентуални рискове или 

други влияния. Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, 

т.е. средствата, които се очакват за изпълнението на проекта в рамките на ИПГВР. 

Вж. Приложение №3. Приложения към Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВII); Sheet 2. Индикативен списък за нови 

проекти в зоните за въздействие - Таблица №1 

 

1.2.2.3. Оперативен план - ЗВІІ 

Допълненият оперативен план описва проекта и съставящите го дейности като 

последователност с календарен график, като са отразени всички действия, необходими 

за реализацията на проекта. 

Вж. Приложение №3. Приложения към Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВII); Sheet 3. Оперативен план за нов 

проект в зоните за въздействие - Таблица №2. 

 

1.2.2.4. Бюджет - ЗВІІ 

 

Допълненият бюджет е разработен на ниво проект и е интегриран на ниво програма за 

реализация. Бюджетът на ниво група проекти е обобщен в матрицата - бюджет на 

изменения интегриран план, съобразно матрицата на ИПГВР. Ако проектът се 

финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на ЕС, 
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бюджетът на проекта ще бъде изготвен по матрица, указана в съответната покана за 

участие, а на този етап са описани всички необходими дейности, за изготвяне на 

инвестиционен проект и СМР. В бюджета е посочено кой се разпорежда със средствата. 

Таблица 3. Допълнение към бюджет ИПГВР Варна за ЗВ ІІ (в лв.) 

Проекти и дейности Отношение 

към 

подпомаганите 

операции на 

ОП (по ПО, 

главно от 

ОПРР) 

Общо за 

проекта в хил. 

лв. (с ДДС) 

Група проекти 1. Градска среда 

Проект ЗВІІ 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул. 

„Девня“ и ул. „Христо Ботев“ 

 ОПРР, ПО 1 20 000 

Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и 

покрит пазар в ж.к. „Чайка“  

 ОПРР, ПО 1 5 000 

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

Зоопарк-Варна“ 

 ОПРР, ПО 1 1 200 

Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на 

рибарско пристанище „Карантината“, местност 

„Карантината“, Район „Аспарухово“, Община Варна“  

 ПМДР 13 537 

Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на 

нови археологически находки на ул. „Цар Симеон I“ в 

градската среда“ 

 ОПРР, ПО 1 2 000 

Група проекти 2. Спортна инфраструктура 

Проект ЗВІІ 2-6Д: Изграждане на закрит плувен басейн 

в кв. Аспарухово  

 ОПРР, ПО 1 18 000 

Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - 

алея 1, ІV буна“ 

 ОПРР, ПО 1 25 000 

Група проекти 7. Културна инфраструктура 

Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на 

Аспаруховия вал в културното пространство на кв. 

Аспарухово, гр. Варна“ 

ОПРР, ПО 6  12 500 

Проект ЗВІІ 7-14Д: „Реконструкция на подземно 

пространство за камерна зала за сценични изяви в 

Театрално-музикален продуцентски център-Варна, 

сграда „Основна сцена“ 

 ОПРР, ПО1 2 500 

Проект ЗВІІ 7-15Д: „Реновация на сградата на 

Държавен куклен театър – Варна и прилежащото 

пространство“ 

 ОПРР, ПО1 3 500 

Проект ЗВІІ 7-16Д: „Реконструкция на Полиграфически 

комбинат за обособяване на споделени пространства“ 

 ОПРР, ПО1 8 000 
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Общо за ЗВ II    111 237 

 

Вж. Приложение №3. Приложения към Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВII);  Sheet 1. Матрица – бюджет на 

индикативния списък с нови проекти в зоните за въздействие - Приложение №2;  Sheet 

6. Бюджет по дейности за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №3. 

1.2.2.5. План – график за реализация на проектите в ЗВІІ 

 

Допълненият План-график за изпълнение на проекта обхваща периода от 2019 г. до 

2020 г. и е представен в образец на Таблица №4. План-график. 

Вж. Приложение №3. Приложения към Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВII);  Sheet 5. План-график на нови проекти 

в зоните за въздействие  - Таблица №4. 
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1.2.3. 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. 

 

1.2.3.1. Анотация за ЕЕ 

 

Предмет на допълнението на Програмата 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. 

 

Предмет на допълнението на програмата за реализация е включването за изпълнение на  

територията на целия град, без да се спазват ограниченията на границите на определените 

зони за въздействие от ИПГВР-Варна, в следното направление:  

 обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Варна, като с тях се цели 

чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 

условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен 

комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 

 

Съответствие на допълнението със стратегическите цели, приоритети и мерки на 

новите проекти, включени в Програма 

Стратегически цели на ИПГВР - Варна, към които е насочена настоящата програма за 

реализация:  

 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;  

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

на вътрешноградските диспаритети в социално-икономическото развитие и 

общественото обслужване. 

 

Приоритети и мерки на ИПГВР - Варна, към който е насочено настоящото 

допълнение на програмата: 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот 
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Мярка 1.6. Подобряване енергийната ефективност в жилищните сгради. 

 

Фигура 7. Обхват на 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. 

 

За постигане на Стратегическите цели и приоритети на ИПГВР – Варна, посочени по-

горе, са предвидени допълнителните проекти, които ще се реализират на територията 

на целия град. 

 

Група проекти „Енергийна ефективност“ (ЕЕ-1) 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

Проектите и проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни 

жилищни сгради. Във Варна има близо 8360 многофамилни жилищни сгради на 

територията на целия град, проектирани преди 1999 г. С реализирането на проектите се 

цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 

условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт 

и по-високо качество на жизнената среда. Планираните дейности по инвестиционния 

приоритет ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на 

повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока 
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енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на 

парникови газове в атмосферата. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти:  

 Включен в списъка с индикативни проекти/идеи на актуализираната 

Инвестиционна програма през 2018 г.  

Цели на проекта:  

 повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. 

Обхват и съдържание на проекта: 

№ Наименование Обект на интервенция Стойност 

1 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Одесос“, ул. „Граф 

Игнатиев“ №6 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Одесос“, ул. „Граф Игнатиев“ 

№6 

508 737.60 

2 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, 

ул.„Белгород“ №6 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул.„Белгород“ 

№6 

136 257.60 

3 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Белгород“, №14 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Белгород“, 

№14 

260 097.60 

4 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Одесос“, ул. „Кръстю 

Мирски“, №3 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Одесос“, ул. „Кръстю Мирски“, 

№3  

94 977.60 

5 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Белгород“, 

№ 8-8a 

98 817.60 
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„Белгород“, № 8-8a 

6 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Одесос“, ул.„Цар 

Самуил“, №10 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Одесос“, ул.„Цар Самуил“, №10 

198 657.60 

7 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Белгород“ №12 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Белгород“ 

№12 

73 857.60 

8 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Ростов“ №12-12а 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Ростов“ 

№12-12а 

169 857.60 

9 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Ростов“ №7 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Ростов“ №7 

93 057.60 

10 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Ростов“ №16 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Ростов“ №16 

167 937.60 

11 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Белгород“ №16 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Белгород“ 

№16 

175 617.60 

12 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

104 577.60 
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сграда с адрес гр. Варна, 

район Аспарухово, ул. 

„Ростов“ №8 

Аспарухово, ул. „Ростов“ №8 

13 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Ростов“ №14 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Ростов“ №14 

135 297.60 

14 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ж.к. 

„Дружба“, бл. 4, вх.А, вх.Б, 

вх.В 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, 

бл. 4, вх.А, вх.Б, вх.В 

845 697.60 

15 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ж.к. 

„Дружба“, бл. 6, вх.А, вх.Б, 

вх.В 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, 

бл. 6, вх.А, вх.Б, вх.В 

836 097.60 

16 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Младост“,ж.к. 

„Трошево“, бл.55, вх.В 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Младост“,ж.к. „Трошево“, 

бл.55, вх.В 

442 497.60 

17 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. 

Варна,район „Аспарухово“, 

ул. „Орел“ №15 и №17 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна,район 

„Аспарухово“, ул. „Орел“ №15 и 

№17 

404 097.60 

18 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Перник“, 

434 817.60 
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район „Аспарухово“, ул. 

„Перник“, бл.2 

бл.2 

19 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район Приморски, ж.к./кв. 

„Цветен“, ул. „Прилеп“ №30 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

Приморски, ж.к./кв. „Цветен“, 

ул. „Прилеп“ №30 

127 617.60 

20 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Марагидик“, №16 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Марагидик“, 

№16 

96 897.60 

21 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, ул. 

„Костур“, №6 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, ул. „Костур“, №6 

181 377.60 

22 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. 

Варна,район „Аспарухово“, 

ул. „Кирил и Методий“, 

№153-155 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна,район 

„Аспарухово“, ул. „Кирил и 

Методий“, №153-155 

181 377.60 

23 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Одесос“, ул. „Пейо 

Яворов“, №12 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Одесос“, ул. „Пейо Яворов“, 

№12 

373 377.60 

24 Енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна 

сграда с адрес гр. Варна, 

район „Аспарухово“, кв. 

„Галата“, ул. „Граф 

Многофамилна жилищна сграда 

с адрес гр. Варна, район 

„Аспарухово“, кв. „Галата“, ул. 

„Граф Воронцов“, №7 

116 097.60 
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Воронцов“, №7 

Съдържание 

на 

проектите 

Допустими дейности, подлежащи на финансиране: 

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които 

са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; 

2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; 

3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на 

разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на 

многофамилни жилищни сгради; 

4. Подобряване достъпа за лица с увреждания. 

Схема 

 

Проектна 

готовност: 
В процес на подготовка 

Фаза на 

изпълнение: 
В процес на подготовка 

Обща 6 257 702.40 лв. 
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стойност: 

Източници за 

финансиране 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които 

проектът има 

отношение. 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради“ 

Съответствие 

с общинския 

план за 

развитие 

Стратегическа цел 3., Приоритет 3.2 , Специфична цел 3.6 

 

Очаквани резултати от изпълнението:  

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

ще допринесе за:  

 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и намаляване на разходите за енергия; 

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите; 

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие. 

Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот. 

Мярка 1.6. Подобряване енергийната ефективност в жилищните сгради. 

 

1.2.3.2. Индикативен списък на програмата - ЕЕ 

 

Допълненият индикативен списък на Програмата 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, включва 

новите проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и 

дейностите с общи параметри като проектна готовност и СМР, размер на инвестициите, 
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източниците за финансиране и операциите от оперативните програми, към които 

съответните проекти имат отношение. 

Индикативният списък на Програмата за реализация отчита текущото състояние на 

проекта, намерения, срокове за завършване, прогнозиране на евентуални рискове или 

други влияния. Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, 

т.е. средствата, които се очакват за изпълнението на проекта в рамките на ИПГВР. 

Вж. Приложение №4. Приложения 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; Sheet 2. 

Индикативен списък за нови проекти в зоните за въздействие - Таблица №1 

 

1.2.3.3. Оперативен план - ЕЕ 

 

Допълненият оперативен план описва проекта и съставящите го дейности като 

последователност с календарен график, като са отразени всички действия, необходими 

за реализацията на проекта. 

Вж. Приложение №4. Приложения 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; Sheet 3. 

Оперативен план за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №2. 

 

1.2.3.4. Бюджет - ЕЕ 

 

Допълненият бюджет е разработен на ниво проект и е интегриран на ниво програма за 

реализация. Бюджетът на ниво група проекти е обобщен в матрицата - бюджет на 

изменения интегриран план, съобразно матрицата на ИПГВР. Ако проектът се 

финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент на ЕС, 

бюджетът на проекта ще бъде изготвен по матрица, указана в съответната покана за 

участие, а на този етап са описани всички необходими дейности, за изготвяне на 

инвестиционен проект и СМР. В бюджета е посочено кой се разпорежда със средствата. 
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Таблица 4. Допълнение към бюджет ИПГВР Варна, за проекти за ЕЕ (в хиллв.) 

Проекти и дейности Отношение 

към 

подпомаганите 

операции на 

ОП (по ПО, 

главно от 

ОПРР) 

Общо за 

проекта в хил. 

лв. (с ДДС) 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр.Варна – 24 сгради 

ОПРР, ПО 1 

 

6 258 

 

Вж. Приложение №4. Приложения 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;  Sheet 1. Матрица – 

бюджет на индикативния списък с нови проекти в зоните за въздействие - 

Приложение №2 и Sheet 5. Бюджет по дейности за нов проект в зоните за 

въздействие - Таблица №3. 

 

1.2.3.5. План – график за реализация на проектите за ЕЕ 

 

Допълненият План-график на изпълнение на проекта обхваща периода от 2019 г. до 

2020 г. и е представен в образец на Таблица №4. План-график. 

Вж. Приложение №4. Приложения 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;  Sheet 6. План-

график на нови проекти в зоните за въздействие  - Таблица №4. 
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1.2.4. Програма за реализация на проекти за проекти, извън 

одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните 

връзки на града с неговата периферия. 

 

1.2.4.1. Анотация ФВ 

 

Предмет на допълнението на програмата за реализация 

Предмет на програма за реализация е включването на предложените допълнителни 

проекти извън зоните за въздействие (функционални връзки). В разработения през 2013 

г. ИПГВР на град Варна не са предвидени за реализация проекти извън зоните за 

въздействие.  

При настоящото изменение се предвижда 1 проект извън зоните за въздействие 

(функционални връзки) в Група проекти 1: „Социална инфраструктура“. 

 

Съответствие на допълнението със стратегическите цели, приоритети и мерки на 

допълнителните проекти, извън зоните за въздействие 

Стратегическа цел на ИПГВР - Варна, към която е насочена Програма за реализация на 

проекти за проекти, извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на 

функционалните връзки на града с неговата периферия са“ 

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

Преодоляване на вътрешноградските диспаритети в социално-

икономическото развитие и общественото обслужване. 

 

Приоритети и мерки на ИПГВР - Варна, към който е насочено настоящото 

допълнение на програмата: 

Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 

обслужване 

Мярка 2.2.Подобряване и изграждане на социална инфраструктура. 
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Фигура 8. Обхват на Програма за реализация за допълнителни проекти извън зоните 

за въздействие (функционални връзки) 

 

 

По смисъла на Методическите указания – функционалните връзки представляват 

„свързаност в социален, икономически или териториален контекст между общинския 

градски център и неговата периферия, в рамките на общинската територия“. Съгласно 

критериите за оценка за определянето на функционална връзка изискването е да бъдат 

реализирани на територията на общината, вкл. в други населени места и/или в самия 

град – общински център, но извън зоните за въздействие. 

Предложеният проект за ФВ допринася за подобряване на функционалните връзки в 

социален аспект, като се осигурява прилагането на интегриран подход и устойчивост 

на инвестициите, които предстои да бъдат направени. 

 

ПРОЕКТ 

С цел засилване функционалните връзки между града и прилежащата територия е 

идентифициран допълнителен проект извън определените зони за въздействие, но в 

рамките на общинската територия, който да бъде включен в списъка с проекти на 

ИПГВР на гр. Варна. Идентифицирането на обекта от общинската територия, 

решаването на чиито проблеми изисква прилагането на инструменти за интегрирано 

развитие на физическото му състояние е в резултат на извършен обстоен анализ на 

текущото му състояние и в съответствие с политиката на Община Варна за устойчиво 

градско развитие. 
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Група проекти 1: „Социална инфраструктура“ 

 

Проект ФВ 1-1. Център за временно настаняване (с капацитет 60 места, в бившите 

военните поделения до хипермаркет „Алати“) 

 

Кратка обосновка на нуждите: 

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. 

Съответствие на проекта с критериите за избор на проекти 

№ на проекта: ФВ 1-1. 

Проект: Център за временно настаняване (с капацитет 60 места, във военните 

поделения до хипермаркет „Алати“) 

Критерии за включване в ИПГВР на допълнителните 

проекти извън зоните за въздействие
5
 

Да/Не 

Да бъдат реализирани на територията на общината, вкл. в 

други населени места и/или в самия град – общински 

център, но извън зоните за въздействие 

Да (в самия град – 

общински център, но извън 

зоните за въздействие) 

Да допринасят за подобряване на функционалните връзки Да 

Да съответстват на общинските планове за развитие 

Да, Стратегическа цел 2., 

Приоритет 2.1, 

Специфична цел 2.2 на 

ОПР 2014-2020 

Да бъдат свързани с подкрепа на Зоните с потенциал за 

икономическо развитие, социална, културна, спортна 

и/или образователна инфраструктура. За 

инфраструктурните проекти следва да бъдат предвидени 

и подходящи съпътстващи „мерки“ със съответен 

източник на финансиране, в областта на образованието, 

Да (социална 

инфраструктура) 

                                                           
5 Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение) от 
14.03.2019 г., т.4.4. 
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културата, спорта, социалните услуги, заетостта, с оглед 

осигуряване на интегриран подход и устойчивост на 

инвестициите; 

Да бъдат с обща прогнозна стойност не повече от 20% от 

заложените в първоначално одобрение ИПГВР общ 

ресурс 

Да 

Цели на проекта:  

 Осигуряване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на нова 

социална услуга в общността; 

 Осигуряване на временно място за живеене на бездомни лица и повишаване 

качеството им на живот чрез подобряване уменията им за професионална 

квалификация и социална адаптация. 

Обхват и съдържание на проекта: 

Група проекти 1: „Социална инфраструктура“ 

№ на проекта ФВ 1-1. 

Наименование 

на проекта 

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

поделения до хипермаркет „Алати“) 

Технически параметри 

Местоположение ПЗ Планова №119 

Собственост 

АЧОС 9316/29.11.2016 г., Съгл. Договор №Д19000249ВН/22.02.2019 г., 

Община Варна предоставя на дирекция „Социални дейности“ за 

безвъзмездно управление сградата за срок от 10 години 

Идентификатор 10135.3511.1461 

Съдържание на 

проекта: 

Обособяване на Център за временно настаняване с капацитет 60 места във 

военните поделения до хипермаркет „Алати“. Центърът осигурява място за 

живеене, съдействие за включване в курсове за квалификация и 

преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, 

както и за социална адаптация. Услугата е включена в Годишния план за 

развитие на социалните услуги 2019 г. на Община Варна и с Решение на 

Общински съвет Варна е предвидено да бъде разкрита през есента на 2020 г. 

Проектна 

готовност: 
Изготвен технически проект 

Фаза на 

изпълнение: 
В процес на подготовка 



Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) –  

гр. Варна, 2014 - 2020 г. 
 

 
99 

Схема:  

 

Размер на 

инвестициите: 
2 827 384 лв. с ДДС 

Източници за 

финансиране 

Собствено финансиране, бюджет на Община Варна за извършване на 

необходимите ремонтни дейности. 

Издръжката на центъра е делегирана държавна дейност. 

Операции от 

оперативните 

програми, към 

които проектът 

има отношение. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., Приоритетна ос 

1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

Съответствие с 

общинския план 

за развитие 

Стратегическа цел 2., Приоритет 2.1, Специфична цел 2.2 

 

Очаквани резултати от изпълнението:  

 Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на материалната база, ще се 

създаде защитена и подкрепяща среда бездомни и ще се повиши качеството на 

предоставяната социална услуга. 
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Обосновка на приноса за постигане на целите на ИПГВР: 

Съответства напълно и допринася за постигане на стратегическите цели на ИПГВР, 

както следва: 

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

вътрешноградските диспаритети в социално-икономическото развитие и общественото 

обслужване. 

Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 

обслужване. 

Мярка 2.2.Подобряване и изграждане на социална инфраструктура. 

 

1.2.4.2. Индикативен списък на програмата - ФВ 

Индикативният списък на програмата за реализация включва проектите и дейностите,  

предвидени за осигуряване на функционални връзки, реализирани на територията на 

общината, вкл. в други населени места и/или в самия град – общински център, но извън 

зоните за въздействие, с общи параметри като проектна готовност, размер на 

инвестициите, източници за финансиране и операции от оперативните програми, към 

които съответните проекти имат отношение.  

Индикативният списък на програмата за реализация отчита текущото състояние на 

проекта, намерения, срокове за завършването, прогнозиране на евентуални рискове или 

други влияния. Изчислява съфинансиране на проекти, подадени в рамките на зоните за 

въздействие по отношение на проектите, свързани с градска среда или за територията 

на целия град по отношение на проектите със социално и икономическо значение. 

Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, т.е. средствата, 

които се очакват за изпълнението на проекти в рамките на ИПГВР. 

Вж. Приложение №5. Приложения към Програма за реализация на проекти за 

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

на града с неговата периферия. Sheet 2. Индикативен списък (за функционални връзки 

на града с неговата периферия) - Таблица №1а 

 

1.2.4.3. Оперативен план - ФВ 

Оперативният план описва проектите и съставящите ги дейности като 

последователност с календарен график, като са описани всички действия, необходими 
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за реализацията - от проектирането до окончателното изпълнение на всички 

предвидени дейности .  

Структурата на оперативния план е основа за бюджета по дейности. Оперативният план 

е основен инструмент за управление и контрол на изпълнението на ИПГВР. 

Вж. Приложение №5. Приложения към Програма за реализация на проекти за 

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

на града с неговата периферия. Sheet 3. Оперативен план за проект (за функционални 

връзки на града с неговата периферия) - Таблица №2а 

 

1.2.4.4. Бюджет - ФВ 

Бюджетът се прави на ниво проект и тези бюджети се интегриран на ниво програма за 

реализация. Бюджетите на ниво група проекти се обобщават в матрица – бюджет на 

проектите за функционални връзки, съобразно матрицата, показана в Приложение №2а.  

Таблица 5. Бюджет на проектите за функционални връзки, изменение на ИПГВР 

Варна (в лв.) 

Проекти и дейности 

Отношение към 

подпомаганите 

операции на ОП (по 

приоритетни оси, 

главно от ОПРР) 

Общо за проекта 

(лв. с ДДС) 

Група проекти 1: „Социална инфраструктура“ 

Проект ФВ 1-1. Център за временно 

настаняване (с капацитет 60 места, във 

военните поделения до хипермаркет 

„Алати“)“ 

ОПРР, ПО 1 2 827 384 

 

В бюджета се указва кой се разпорежда със средствата. Бюджетът е изготвен по 

тримесечия, по години и общо за програмния период. Бюджетите са разработени въз 

основа на данни, посочени от Община Варна. 

Бюджетът е изготвен по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект е 

направен по дейности. 

Вж. Приложение №5. Приложения към Програма за реализация на проекти за 

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

на града с неговата периферия.  Sheet 1. Матрица – бюджет на индикативния списък 

на проектите (за функционални връзки на града  с неговата периферия) - Приложение 
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№2а  и Sheet 4. Бюджет по дейности за проект (за функционални връзки на града с 

неговата периферия) - Таблица №3а 

 

1.2.4.5. План – график за реализация на проектите за ФВ 

План-графикът е важен и ефикасен инструмент за организация, управление и контрол 

на изпълнението на ИПГВР във всичките му етапи (подготовка, изпълнение, оценка). 

Предложената схема напълно съответства на нивото на готовност на индивидуалните 

проекти. Важно е да се определят ключови дати като начало и край на проектите, като 

се направи подробен график по години и съответно по шестмесечия за всяка година. 

Вж. Приложение №5. Приложения към Програма за реализация на проекти за 

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

на града с неговата периферия; Sheet 5. План-график на проектите (за функционални 

връзки на града с неговата периферия) - Таблица №4а 
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ІІ. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ ІІІ. „УПРАВЛЕНИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА“ 
 

В настоящия раздел е представено допълнението към т. 3. Индикатори за наблюдение и 

оценка на реализацията на ИПГВР – Варна. Водени от ясното указание на 

Методическите насоки, че в изменението на ИПГВР не се  включва хипотеза за 

отпадане, заменяне или коригиране на вече одобрените индикатори за наблюдение на 

ИПГВР, ви представяме само допълнените индикатори. 

Таблица 6. Допълнени индикатори за наблюдение на изменение на ИПГВР на гр. Варна 

Тематична 

област 

Мярка 

Категор

ия 

индикат

ор  

Индикатор 

(име на 

индикатора) 

Мерна 

едини

ца 

Зона за 

въздейств

ие 

Базов

а 

годи

на 

Целева 

стойно

ст 

Източник на 

данни 

Енергийна 

ефективност 

на 

администрати

вни и 

жилищни 

сгради 

Индикат

ор за 

продукт 

Обновени 

административ

ни 

сгради на 

държавната и 

общинската 

администрация

, 

вкл. преминали 

в по-горен клас 

на 

енергопотребл

ение 

Брой 

сгради 
ЗВІ 2013 1 

Община 

Публичен 

ИСУН 

Информаци

я на ниво 

схема/група 

проекти/про

ект 

Подобряване 

и 

ревитализаци

я на градската 

среда 

Индикат

ор за 

продукт 

Брой група 

проекти за 

подобряване на 

градската 

среда 

брой 

 

ЗВІ, ЗВІІ 2013 

2 

Община 

ИСУН 

Информаци

я на ниво 

схема/група 

проекти/про

ект 

кв.м 95 000 

Индикат

ор за 

продукт 

Създадени или 

възстановени 

паркови 

пространства 

брой 

 
ЗВІІ 2013 2 

Индикат

ор за 

продукт 

Изграждане на 

паркинги 
брой ЗВІІ 2013 2 

Общинска 

спортна 

инфраструкту

ра 

Индикат

ор за 

продукт 

Модернизиран

и и ново 

изградени 

открити и 

закрити плувни 

басейни 

брой ЗВІ, ЗВІІ 2013 4 

Община 

Публичен 

ИСУН 

Информаци

я на ниво 

проект 

Общинска 

социална 

инфраструкту

ра 

Индикат

ор за 

продукт 

Изградени, 

реконструиран

и, 

ремонтирани и 

оборудвани 

Брой 

 
ЗВІ, ФВ 2013 4 

Община 

ИСУН 

Информаци

я на ниво 

проект 
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центрове, 

предоставящи 

социални 

услуги, вкл. 

приюти 

Индикат

ор за 

резултат 

Очакван брой 

лица, ползващи 

се от 

подпомогнатит

е социални 

услуги 

Брой 

лица 
ЗВІ, ФВ 2013 240 

Общинска 

образователна 

инфраструкту

ра 

Индикат

ор за 

продукт 

Извършени 

обследвания за 

енергийна 

ефективност и 

прилагане нd 

енергоефектив

ни 

мероприятия в 

общинските 

училища 

Бр. 

сгради 
ЗВІ 2013 2 

Публичен 

Община 

ИСУН 

Индикат

ор за 

резултат 

Брой 

деца/ученици в 

подкрепените 

обекти 

Брой ЗВІ 2013 1500 

Културна 

инфраструкту

ра 

Индикат

ор за 

продукт 

Внедрени 

мерки за 

енергийна 

ефективност в 

сгради на 

културната 

инфраструктур

а 

Бр. 

сгради 
ЗВІІ 2013 1 

Община 

ИСУН 

Информаци

я на ниво 

проект 

Индикат

ор за 

продукт 

Брой 

новоизградени/ 

обновени 

сгради на 

културни 

институции 

Бр. 

сгради 
ЗВІІ 2013 1 

Индикат

ор за 

продукт 

Брой 

подпомогнати 

културно-

исторически 

обекти. 

Експониране 

като четим 

обект 

Брой ЗВІІ 2013 1 

Община 

Публичен 

МК 

Община 

ИСУН 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Графични материали 

Карта с нови и допълнителни обекти в зоните за въздействие и функционални връзки 

Карта с хоризонтални проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради 

 

Приложение №2. Приложения към Програма за реализация на зона с 

преобладаващ социален характер (ЗВI) 

Sheet 1. Матрица – бюджет на индикативния списък с нови проекти в зоните за 

въздействие - Приложение №26 

Sheet 2. Индикативен списък за нови проекти в зоните за въздействие - Таблица №1  

Sheet 3. Оперативен план за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №2.  

Sheet 4. Бюджет по дейности за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №3.  

Sheet 5. План-график на нови проекти в зоните за въздействие  - Таблица №4.  

 

Приложение №3. Приложения към Програма за реализация на Зона с публични 

функции с висока обществена значимост (ЗВII) 

Sheet 1. Матрица – бюджет на индикативния списък с нови проекти в зоните за 

въздействие - Приложение №2 

Sheet 2. Индикативен списък за нови проекти в зоните за въздействие - Таблица №1  

Sheet 3. Оперативен план за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №2.  

Sheet 4. Бюджет по дейности за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №3.  

Sheet 5. План-график на нови проекти в зоните за въздействие  - Таблица №4.  

 

Приложение №4. Приложения 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 

Sheet 1. Матрица – бюджет на индикативния списък с нови проекти в зоните за 

въздействие - Приложение №2 

Sheet 2. Индикативен списък за нови проекти в зоните за въздействие - Таблица №1  
                                                           
6 Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение) от 
14.03.2019 г. 



Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) –  

гр. Варна, 2014 - 2020 г. 
 

 
106 

Sheet 3. Оперативен план за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №2.  

Sheet 4. Бюджет по дейности за нов проект в зоните за въздействие - Таблица №3.  

Sheet 5. План-график на нови проекти в зоните за въздействие  - Таблица №4.  

 

Приложение №5. Приложения към Програма за реализация на проекти за 

проекти, извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните 

връзки на града с неговата периферия. 

Sheet 1. Матрица – бюджет на индикативния списък на проектите (за функционални 

връзки на града  с неговата периферия) - Приложение №2а  

Sheet 2. Индикативен списък (за функционални връзки на града с неговата периферия) - 

Таблица №1а  

Sheet 3. Оперативен план за проект (за функционални връзки на града с неговата 

периферия) - Таблица №2а  

Sheet 4. Бюджет по дейности за проект (за функционални връзки на града с неговата 

периферия) - Таблица №3а  

Sheet 5. План-график на проектите (за функционални връзки на града с неговата 

периферия) - Таблица №4а  

 


