
                                                   

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА 

одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-С01 по 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Инвестиционни 

програми“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Инвестиционната програма на Община Варна представлява средносрочен документ за 

реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна 

/ИПГВР/ за финансовата рамка 2014-2020 г. Инвестиционната програма за изпълнение на 

местните политики за устойчиво градско развитие е ключов документ за изпълнение на 

изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР № 1301/2013. С нея ще се направи 

естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР (който е по-обхватен стратегически 

документ) и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР 2014-2020/. 

Чрез Инвестиционната програма се осигурява механизъм за определяне на приноса и 

подкрепата на ОПРР 2014-2020 за цялостното изпълнение на ИПГВР на градовете, както и 

се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по 

съответните инвестиционни приоритети. 

 

Структура на Инвестиционната програма: 

 Общ бюджет на Инвестиционната програма: 

Община Варна може да подава проектни предложения в общ размер до 84 

107 330.04 лв безвъзмездна финансова помощ.  

Общ индикативен размер на средствата (100 % безвъзмездна 
финансова помощ) за Община Варна 

84 107 330,04 лв. 

Размер на резерва за изпълнение спрямо етапната цел на 
Приоритетна ос 1 (като процент от общия размер на БФП) - 6,21 
% 

5 223 798,97 лв. 

Индивидуална етапна цел за 2018 г. (верифицирани от 

Управляващия орган на ОПРР средства до края на декември 2018 
г.) – 20 % от общия размер на БФП 

16 821 466.01 лв. 
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 Обекти/идеи в Инвестиционната програма 

Инвестиционната програма съдържа списък с индикативни проектни идеи, 

който се състои от следните елементи: 

1) Обекти/идеи от списъка с основни индикативни проекти, включени в 

одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма. Обектите на интервенция в 

Инвестиционната програма са идентифицирани като проекти в Програмата за 

реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), 

одобрени от УО на ОПРР 2007 - 2013 г., в рамките на зона за въздействие. Списъкът 

включва 9 проекта на обща индикативна стойност 85 623 445,13 лв., от които 84 107 

329,16 лв. индикативна стойност на БФП и 1 516 115,97 лв. принос от финансов 

инструмент1. Разпределението по инвестиционни приоритети е следното: 

Инвестиционни приоритети 
Брой 

обекти 

Обща стойност 

за  съответната 

група 

дейности/инве

стиционен 

приоритет 

Обща 

стойност на 

БФП за 

съответната 

група 

дейности/инв

естиционен 

приоритет 

ИП „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради“ 

 
  

 „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради“ 
Н/П 1 587 301.59 1 587 301.59 

 „Енергийна ефективност в 

административни сгради на държавната 

администрация” 

1 1 178 830.65 1 178 830.65 

ИП „Интегриран градски транспорт“ 1 29 297 008.49 29 297 008.49 

ИП „Градска среда“ 7 25 231 166.90 25 231 166.90 

ИП „Социална инфраструктура“    

 Група дейности „Социална 

инфраструктура“ 
2 4 300 000.00 4 300 000.00 

 Група дейности „Културна 

инфраструктура“ 
2 7 719 700.65 6 203 584.68 

ИП „Образователна инфраструктура“ 10 16 309 436.85 16 309 436.85 

ОБЩО: 23 85 623 445.13 84 107 329.16 

 

2) Обекти/идеи от списъка с резервни индикативни проекти, включени в 

одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма. Списъкът с индикативни 

резервни проекти в одобрената за реализация Инвестиционна програма на Община 

Варна включва 3 проекта на обща индикативна стойност 42 053 635.88 лв., 

                                                      
1
 Задължително комбинирано финансиране чрез БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 

2014-2020 г. се изисква при интервенции върху културна инфраструктура и студентски общежития. 
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разпределени в три инвестиционни приоритета – „Интегриран градски транспорт“, 

„Градска среда“ и „Образователна инфраструктура“: 

Инвестиционни приоритети 
Брой 

обекти 

Обща стойност 

за  съответната 

група 

дейности/инве

стиционен 

приоритет 

Обща 

стойност на 

БФП за 

съответната 

група 

дейности/инв

естиционен 

приоритет 

ИП „Интегриран градски транспорт“ 1 11 263 232.18 11 263 232.18 

ИП „Градска среда“ 4 27 290 933.92 27 290 933.92 

ИП „Образователна инфраструктура“ 2 3 499 469.78 3 499 469.78 

ОБЩО: 7 42 053 635.88 42 053 635.88 

 

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

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

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

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020“. Включва обекти, за които са подадени фишове за проектни идеи в рамките на 

Процедурата за актуализация на  Инвестиционната програма. След извършени 

подбор и оценка, фишовете успешно преминали процеса стават част от  

актуализирания списък с обекти от Инвестиционната програма на Общината, при 

следното разпределение по инвестиционни приоритети: 

Инвестиционни приоритети 
Брой 

обекти 

Обща стойност 

за  съответната 

група 

дейности/инве

стиционен 

приоритет 

Обща 

стойност на 

БФП за 

съответната 

група 

дейности/инв

естиционен 

приоритет 

ИП „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради“ 

 
  

 „Енергийна ефективност в 

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

 „Енергийна ефективност в 

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

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

ИП „Социална инфраструктура“    

 Група дейности „Социална 

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

 Група дейности „Културна 

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

ОБЩО: 32 30 695 602,13 29 613 740,19 
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 Индикатори. Рамка за изпълнение на Инвестиционната програма на Община 

Варна: 

Индикаторите за наблюдение изпълнението на Инвестиционната програма са 

определени в Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ ВС16RFOР001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020г.  

Обект на мониторинг ще бъдат заложените индикатори, съответстващи на отделни 

групи инвестиционни проекти, както и напредъка по финансовото изпълнение на 

Инвестиционната програма по отношение постигането на стойностите на етапните 

цели за 2018 год. и крайните цели за 2023 г.  

 

Показател за изпълнение 
(индикатор) 

Мерна  
единица 

Междинна 

цел 2018 г. 

Крайна цел  

2023 г. 

Понижаване на годишното потребление на 

първична енергия от обществените сгради 
kWh/годишно 0 551 570 

Незастроени площи, създадени или 

рехабилитирани в градските райони 
кв.метри 18 186,20 308 405,7 

Капацитет на подпомогнатите детски заведения 

или образователна инфраструктура 
лица 0 6 822 

Рехабилитирани жилища в градски райони жилища 0 10 

Население, ползващо подобрени социални услуги лица 0 13 748 

Обществени или търговски сгради, построени или 

обновени в градските райони 
кв.метри 0 5 120 

 

 Срок за изпълнение на Инвестиционната програма: 

Финансовата рамка 2014-2020 г., до 31.12.2023 г. 

 


