
                                   

Проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-

1.002-0002-C01по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Този документ е създаден в рамките на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 
 

              

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0002 

“ЕСТЕТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ВЪВ ВАРНА” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0002-C01 

  

Проектът се изпълнява в рамките на процедура №BG16RFOP001-1.002 – 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

Цели на проекта:   

 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване 

и екологичната среда, посредством реализиране на обекти от Инвестиционната програма 

на Варна в част градско развитие.  

 

1) Благоустрояване на физическата среда в две от зоните за въздействие на ИПГВР 

на гр.Варна посредством реконструкция, естетизация и модернизация на 

градските пространства;  

2) Подобряване на екологичните характеристики на територията чрез 

възстановяване на зелени площи, създаване на условия за използване на 

алтернативни методи за придвижване /използване на велосипедни маршрути/ в 

рамките на града;  

3) Създаване на нови функционали зони, осигуряващи възможности за отдих, спорт 

и оползотворяване на свободното време;  

4) Повишаване на потенциала за развитие на туризма, като водещ сектор в региона;  

5) Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на възможностите за 

социално включване;  

6) Повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното 

икономическото развитие на града и региона. 

 

Описание на проекта: 

 

1) Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на Варна. 

Реализацията е насочена към изпълнение на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на града; 

2) Реализацията на дейностите по проекта са насочени към реконструкция, 

естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на 
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достъпна среда, повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до 

основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда и развитието 

на целия регион; 

3) Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на целевите 

групи - населението на Община Варна и областта, посетителите, гостите и 

туристите в региона; 

4) Резултатите от изпълнението му са насочени към повишаване на инвестиционната 

атрактивност и подпомагане балансираното икономическото развитие на града и 

региона и благоприятния социален ефект;  

5) Предвидените интервенции, чрез които са постигнати целите, включват:  

 реконструкция и рехабилитация на: междублокови пространства, улична 

мрежа, зони за обществен отдих, включително градско обзавеждане и 

озеленяване;  

 въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;  

 изграждане на велоалеи;  

 достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.  

Постигнати резултати: 

 

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

„Народни будители” с изградени пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега 

канал "Море-езеро", изградени детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни 

площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за 

активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ 

„Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр.Варна. 

Обект 2 - Благоустроени междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, 

IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул. "Янко Мустаков" в участъка от бул."Константин и 

Фружин" до ул. "Св. Елена".  

Обект 3 - Морска градина – Извършена рехабилитация на улична мрежа (включително 

алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Извършена 

реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, 

паркова мебел и др. Реконструкция на поливна система, растителност. 

Обект 4 - Благоустроени междублокови пространства в подзона район Одесос 1, 

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

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

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

Обект 5 - Благоустроени междублокови пространства в подзона район Одесос 2, 

включващо естетизация и модернизация на ул. "Цар Симеон I", вкл. велоалея и 
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пространството заключено между ул. "Козлодуй", ул. "Цар Симеон I", ул. "Цариброд" и 

ул. "Л. Заменхов". 

Обект 6 - Благоустроени междублокови пространства в подзона район Одесос 2, 

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

и площад "Екзарх Йосиф". 

Обект 7 – Благоустроени междублокови пространства в подзона район "Младост" 

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

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

локално платно на бул. “Трети март”.   

Индикатори:  

 

- Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските 

райони – 308 405,70  м2  

- Брой население, ползващи се от подобрена градска среда – 343 301  жители.  

Продължителност на проекта:  

 

от 12.01.2017 г. до 20.03.2020 г. 

39 месеца  

 

Бюджет на проекта:   

 

Проектът е част от Инвестиционната програма на гр. Варна, изпълнявана по 

Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие ” на ОП ”Региони в 

растеж” 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 050 645, 16 лв., от които:  

- 23 259 639, 73 лв.- БФП и  

- 791 005, 43 лв.- съфинансиране от страна на Община Варна.      

 

Статус на проекта:  Приключил.  

 

 

 

 


