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Управляващия орган.” 

 
 

ПРОЕКТ № BG161PO001-1.4-05-0018 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА И ЖИЗНЕНА СРЕДА В ОБЩИНА ВАРНА” 

 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-05/2009/004 от 16.07.2010 г. 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез 

подобряване на градската среда” 

Обща цел на проекта: 

Подобряване на физическата и жизнената среда на община Варна, чрез реконструкция 

на бул. „Генерал Колев” и ул. „Царевец”, изграждане и възстановяване на зони за 

обществен отдих, което да доведе до устойчива градска среда с по-високо качество на 

живот, по-добри екологични условия и нови възможности за икономическо и социално 

развитие. 

Специфични цели: 

 Укрепване на икономическия просперитет и подобряване на градската среда в 

агломерационния ареал, чрез ремонт и реконструкция на част от уличната мрежа 

в гр. Варна;  

 Насърчаване на равнопоставеността и социалната интеграция на хора в 

неравностойно положение и на хора от малцинствените групи, чрез подобряване 

на достъпа до централната градска част и до социални услуги; 

 Създаване на условия за по-добър живот, чрез подобряване на жизнената среда, 

на работната среда и екологичната обстановка. 

Основни дейности по проекта: 

 Реконструкция на бул. „Генерал Колев” от ул. ”Чаталджа” до ул.” Лоза” - 

уширение на бул. „Генерал Колев” в частта от ул. „Чаталджа” до ул. „ Д-р 

Железкова”; подмяна на настилка; нова организация на движение;  

 Реконструкция на северното платно на ул. „Царевец” – в участъка от бул. „Осми 

приморски полк” до бул. „ Васил Левски” – подмяна на настилка, нова 

организация на движение, изграждане и реконструкция на светофарни уредби; 

 Благоустрояване и озеленяване на пространствата между ул. „Чаталджа”, ул. 

„Цар Асен”, ул. „Драва чех”, бул. „Генерал Колев”.  
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Целеви групи: 

 ежедневно преминаващите по булевард „Генерал Колев” и ул. „Царевец” хора 

(пешеходци и водачи на МПС); 

 ежедневно използващите новопроектираните парко-места; 

 жителите, използващи благоустроеното междублоково пространство, живущи в 

непосредствена близост до обекта  ; 

 жителите използващи микрорайонния парк; 

 около 4000 човека ежемесечно, включително деца и ученици, които ще се 

възползват  от реконструираната спортна площадка; 

 деца -  изградената нова детска площадка и предвидените съоръжения и 

катерушки; 

 хората в неравностойно положение. 

Постигнати резултати 

Количествени:  

 Реконструиран участък на бул. „Генерал Колев” от ул.”Чаталджа” до ул.” Лоза”; 

Разширени габаритите на пътните платна на бул. „Генерал Колев”  в участъка от 

ул.”Чаталджа” до ул. ”Д-р Железкова”;  

 Внедрено енергоспестяващо улично осветление на реконструирания участък на 

бул. „Генерал Колев”;  

 Реконструирани  две светлинно регулирани кръстовища на бул. „Генерал Колев” 

съобразно новата организация на движение; 

 Подобрена екологична обстановка, чрез изграждане на буферната зелена зона 

между пътя и пешеходните;  

 Реконструирано северното платно на ул. „Царевец” – в участъка от бул. „Осми 

приморски полк” до  бул.” Ген.Колев”; 

 Изградени 4 подпорни стени към моста над охранителен канал на северното платно на ул. 

«Царевец» в участъка от бул. «Осми приморски полк» до бул. „Ген. Колев”; Създадена  

нова  организация  на  движение  с  двоица  еднопосочни  улици  по  северното  и  

южното  платно  на  ул. ”Царевец” в участъка от бул.” Осми Приморски полк” до 

бул.” Ген. Колев”;  

 Създадена нова организация на движение на ул. ”Царевец” в участъка от бул. 

”Осми Приморски полк” до бул. ”Ген. Колев” при кръстовищата на пресичане, 

чрез изграждане и реконструкция на светофарни уредби;  
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 Изграждане на нов пешеходен светофар по ул. ”Царевец”; Внедрено 

енергоспестяващо улично осветление на реконструирания участък на ул. 

„Царевец” – 5 лампи; 

 Благоустроено и озелененено междублоково пространство заключено между 

улиците „Ген. Колев”, „Драва чех”, „Чаталджа” и „Цар Асен” в район „Приморски”;  

 Изградени 78 нови обществени паркоместа;  

 Изградени 12 обществени паркоместа за хора в неравностойно положение;  

 Изградени 8 площадки за отдих на различни възрастови;  

 Изградени три спортни игрища;  

 Създадени зелени площи в междублоковото пространство със засадени 2 612 бр. 

дървета, храсти, цветя и др. растителни видове;  

 Затревена площ в междублоковото пространство; Внедрено енергоспестяващо 

алейно осветление в междублоковото пространство; 

Качествени:  

 Подобрени градските условия за движение, както за пешеходци, така и за МПС; 

 Ограничени предпоставките за катастрофи и инциденти с пешеходци;  

 Осигурено свободно преминаване на пешеходците по тротоара, в следствие на 

освобождаването им от превозни средства;  

 Подобрена жизнена и физическа среда в гр. Варна; 

 Осигурена информация и публичност на проекта, вкл. приноса на финансиращите 

институции, сред широката общественост. 

Продължителност на проекта: 

от 16.07.2010 г. до 15.07.2012 г. 

Бюджет на проекта по ДБФП: 

 7 374 522,84 лв. , от които: 

 7 005 682,04 лв. безвъзмездна финансова помощ и  

 368 840,80 лв. финансиране от Община Варна. 

Бюджет на проекта след проведени обществени поръчки за избор на 

изпълнители на дейностите по проекта: 4 692 666 лв. 
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