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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие на община Варна 2014-2020 г. разглежда въпроси в 

различни мащаби, осигурявайки интегрирана посока на развитие на територията и 

различните местни общности на територията на общината. Като стратегически документ, 

обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо 

от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие. 

Основното предназначение на Плана за развитие е да постави основата за развитие на 

местни инициативи и намерения и да очертае конкретна политика за решаване на 

приоритетните за общината проблеми и задачи. С това се обоснова стремежът и усилията на 

ръководството на община Варна да използва наличните ресурси и дадености по ефективен и 

ефикасен начин, за да осигури по-високият просперитет и условия за реализация на 

жителите на местната общност. 

Основанията за разработване на стратегическия документ са конкретните разпоредби на 

чл. 13, ал. 1 на Закона за регионално развитие (ЗРР), в който се подчертава, че планът 

определя средносрочните цели и приоритети за развитие на община Варна в съответствие с 

областната стратегия. Законодателната рамка въвежда задължително изискване за 

съгласуваност на ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално и 

областно ниво. 

Настоящата актуализация на ОПР на община Варна 2014-2020 г. е разработен за 

остатъка от програмния период (до декември 2020 г.), чрез изготвяне на Актуализиран 

документ за изпълнение, който я допълва. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), Общинските планове се актуализират 

при следните условия: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие; 

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 
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4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

В същото време, съгласно чл. 38, ал. 4, за ефективното и ефикасното изпълнение на 

общинския план за развитие, програмата за неговата реализация може да се актуализира при 

необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Основният мотив за изготвяне на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския 

план за развитие на община Варна са констатираните слабости и препоръки установени в 

доклада от извършената Междинна оценка на Общинския план за развитие на община 

Варна за периода 2014-2020 в периода октомври – декември 2017г., част от договор 

„Изготвяне на междинна оценка на стратегически планови документи на Община Варна за 

периода 2014-2020 г.“ Актуализираният документ отчита изводите и препоръките от 

направената оценка за степента на изпълнение, ефективност, ефикасност и съответствие 

обхващаща оценителния период 2014-2016 г. като проекти, стартирали преди 2014 г., но 

завършили след началната дата на оценката, също са били разгледани. 

Настоящата актуализация на ОПР на община Варна 2014-2020 г. е разработен за 

остатъка от програмния период (до 31.12.2020 г.), чрез изготвяне на актуализиран документ 

за изпълнение, който я допълва1 .Документът обхваща следните части на ОПР на община 

Варна: 

− Част І „Анализ на икономическото и социалното развитие на община Варна“ 

− Част ІІ „Цели и приоритети за развитие на община Варна 

− Част III „ Индикатори за наблюдението и оценката на плана“ 

− Част VII  „Програма за реализация на Общинския План за развитие“ 

С оглед на изискванията на ЗРР и съгласно препоръките на междинната оценка, в 

Актуализирания ОПР са включени две нови части: 

− Резултатите от Предварителната оценка на ОПР 2014 - 2020 

− Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече 

настъпилите промени. 

 

  
                                                           
1 Съгласно изисквания на чл. 31, ал. 2 „За актуализиране на областната стратегия за развитие се разработва 
актуализиран документ за изпълнение, който я допълва“ 
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II. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

Междинната оценка на Плана за развитие на община Варна 2014 - 2020 г. бе разработена 

въз основа на чл. 33, ал. 1, който посочва задължението на всяка община да проведе 

междинна оценка на ОПР и времето за нейното провеждане. Междинната оценка беше 

разработена съгласно договор №Д17001565ВН „Изготвяне на междинна оценка на 

стратегически планови документи на Община Варна за периода 2014-2020 г.“ от 06.11.2017г. 

в съответствие с изискванията на ЗРР и включва: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението. 

Условията и нуждата от актуализация на стратегически и планови документи в сферата 

на регионалното развитие се определя от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитие (ППЗРР). За разработване на актуализирани документи, Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) е одобрило със Заповед № РД 02 - 14 – 

844 от май 2009 г. Методически указания за актуализация на действащи стратегии и 

планове за регионално развитие2, като документа все още е в сила. 

В следващата таблица е представена информация за идентифицирани проблеми и 

предложените мерки за тяхното преодоляване по всеки един компонент от условията за 

актуализация, залегнали в законовата и нормативна база. 
Таблица 1 - Изпълнение на условия за актуализация на стратегически документи в областта на регионалното 

развитие, съгласно чл. 38, ал. 1 от ППЗРР 

Условия за актуализация на ОПР на община Варна Изпълнени 

условия 

A. при съществени промени на икономическите и социалните 

условия в общината 

 

Констатация: В междинната оценка не са налични 

констатации относно настъпили важни социални - 

 

                                                           
2  Източник: МРРБ, http://www.mrrb.government.bg/regionalno-razvitie/strategichesko-
planirane/metodicheski-ukazaniya/ 
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Условия за актуализация на ОПР на община Варна Изпълнени 

условия 

икономически промени, които да променят оценката на 

силните и слабите страни. 

B. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение 

на областната стратегия за развитие 

 

Констатация: Към момента няма данни за изготвен и 

одобрен Актуализиран документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Варна 

 

C. в резултат на промени в свързаното национално 

законодателство или в законодателството на ЕС 

 

Констатация: След приемане на Закона за 

хидромелиорациите, в ОПР може да се предвидят мерки във 

връзка с постигане на целите на Общата стратегия за 

управление и развитие на хидромелиорациите и защита от 

вредното въздействие на водите. Законът не е приет. 

 

D. при съществени промени в секторни стратегии и програми, 

влияещи върху изпълнението на общинския план за 

развитие 

 

Констатация: Общинският план за развитие на община Варна 

е съгласуван с преобладаващата част от националните 

секторни стратегии и програми. Препоръчително е да се 

съгласува със: 

o Националната програма за действие за устойчиво 

управление на земите и борба с опустиняването в 

Република България (актуализация за програмен период 

2014-2020 г.) 

o Актуализираната политика в областта на електронните 
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Условия за актуализация на ОПР на община Варна Изпълнени 

условия 

съобщения на Република България 2015-2018 г. 

 

Допълнителни обстоятелства и мотиви, които налагат изготвянето на Актуализиран 

документ за изпълнение на Общинския план за развитие се съдържат в изводите и 

констатации в изготвената Междинна оценка, а именно: 

 

 A. По отношение на стратегическата част: 

 Извършената междинна оценка ОПР на община Варна 2014-2020, 

констатира необходимостта от предефиниране и вътрешно 

преструктуриране на ниво приоритетна област.  

 B. По отношение на финансовия напредък в изпълнението на 

Програмата за реализация на ОПР е необходимо да се обмисли 

възможността за засилване активността при реализирането на 

проектите, което от своя страна ще се отрази положително и върху 

финансовото изпълнение на Програмата за реализация на Плана. 

Също така е препоръчително, при възможност в годишните Доклади 

за наблюдение и изпълнение на ОПР да се предоставя информация 

за източниците на финансиране на проектите и инициативите, 

реализирани през съответната година 

 C. По отношение на системата от индикатори 

 Препоръчва системата от индикатори да се опрости, като същите 

бъдат формулирани само за ниво „специфична цел“ 

 Също така, препоръчително е да не се използват индикатори за 

въздействие на ниво „специфична цел“ и да се обмисли 

възможността за въвеждането на индикаторите, предложени в 

рамките на анализа на степента на изпълнение и ефективност на 

мерките и проектите във всяка приоритетна област.  

 В допълнение е необходимо да се осигури по-добра връзка между 

индикаторите на ниво „специфична цел“, мерките и дейностите 
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 D. По отношение на Програмата за реализация 

 Препоръчително е да се адресира наличието на сходни проекти, 

включени в различни приоритети и специфични цели.  

 Да се разгледа възможността за отпадане на проекти и инициативи, 

попадащи в обичайните задължения на общината или вменени със 

закон и/или нормативен акт, тъй като дори и да не бъдат включени в 

Плана за развитие, общината е задължена да ги реализира, съобразно 

своите компетенции и отговорности.  

 Препоръчително е да се обмисли и възможността за обединяване на 

проекти и дейности в рамките на един обект, или такива които 

представляват част от по-голям проект.  

 Изпълнението и отчитането на Програмата за реализация на 

Общинския план ще се улесни, ако отпаднат проекти и инициативи, 

нямащи отношение към постигане на целите, а могат да бъдат 

разглеждани като рутинни.  

 Препоръчително е и дейностите да бъдат прецизирани, за да се 

избегне дублирането, а където е целесъобразно – някои дейности да 

отпаднат. 

 Относно структурата и съдържанието на Програмата за реализация 

на ОПР, да се обмисли възможността за нейната актуализация като 

на мястото на отпадналите проекти и дейности в нея бъдат включени 

значими за община Варна инициативи, водещи до постигане на 

визията и стратегическите цели. 

Дадените препоръки са насочени към систематизиране на стратегическата рамка и 

опростяване на системата от индикатори, което да позволи коректното и по-точно отчитане 

на резултатите и въздействието от изпълнение на ОПР на община Варна. С оглед на това, е 

разработен настоящият Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие, който 

допълва изготвения през 2013 г. документ. 

Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда 

на изработване и приемане на общинския план за развитие (чл. 38, ал. 3 от ППЗРР).  
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III. АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 2014-2020 Г. 

В структурно отношение, настоящият Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на 

община Варна 2014-2020 следва залегналата последователност в приетия с Решение №1124-

9 от Протокол №23/18.09.2013 г. на Общински съвет-Варна документ, като включва само 

актуализираните части на Плана за развитие и по този начин я допълва. 

1. Част І „ Актуализиран анализ на икономическото и социалното 

развитие на община Варна“ 
 

1. Население на община Варна  

1.1. Брой и Структура на населението на община Варна 

В периода 2007-2018 г. се наблюдава трайна тенденция на повишаване на населението 

на община Варна по данни на НСИ. Като единствено в годините 2012 и 2015 г. се 

наблюдава лек спад. 
Таблица 2: Население (брой).  

Население 

(брой) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Община 
Варна  343,602 344,663 344,775 343,301 343,991 344,748 345,369     

Област 
Варна 473415 474076 473804 472926 472654 472120 471252 

Страната 7284552 7245677 7202198 7153784 7101859 7050034 7000039 
Източник: НСИ 

Според данни на НСИ, към 31.12.2018г. населението на Община Варна е 345 369 души. 

През 2018 г. в Общината живее 4,93% от населението на България и 73,29 % от населението 

на областта, което показва нарастване спрямо 2012 г., когато данните показват съответно - 

4,72% от населението на България и 72,59 % от населението на областта. 
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Фигура 1: Естествен прираст община Варна 2007-2018.  

 
Източник: НСИ 

Фигура 2: Механично движение на населението община Варна, 2012-2018 г. 

 
Източник: НСИ 
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Динамиката в броя на населението на Общината е свързана с възрастовата структура, 

предвид че разпределението по възрастови групи е по-благоприятно от средното за 

страната. Характерен е високият дял на населението в групата от 15 до 64 години. Въпреки 

това от данните за периода 2012-2018 г. е видна тенденцията за продължаващо, макар и 

бавно намаляване на абсолютния брой на лицата в трудоспособна възраст на територията на 

общината. 
Таблица 3: Население на община Варна по възрасти - под трудоспособна възраст, в трудоспособна възраст и над 

трудоспособна възраст (брой)  

Варна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ОБЩО 343,602 344,663 344,775 343,301 343,991 344,748 

Под трудоспособна 
възраст 50,920 51,979 53,002 53,414 54,143 54,922 

В трудоспособна 
възраст 225,145 224,988 222,534 219,744 219,131 218,188 

Над трудоспособна 
възраст 67,537 67,696 69,239 70,143 70,717 71,638 

Източник: НСИ 

 

Фигура 3: Население - под трудоспособна възраст, в трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст (брой) 

 
Източник: НСИ 
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Изводи: 

Актуализираните данни за населението и демографската ситуация в периода 2012-2017 

г. потвърждават изводите относно тези показатели, направени в ОПР, а именно: 

- населението на община Варна бележи ръст в последните години (с изключение на 

2015), по данни на НСИ към 2017 г. населението на община Варна е 344 748 жители, 

като през летния сезон се наблюдава рязко увеличение заради туристическия сезон; 

- по отношение на човешкия ресурс община Варна е определящия фактор за 

състоянието и тенденциите в областта. 

- 74% от населението в трудоспособна възраст на област Варна живее на територията 

на Община Варна; 

- наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на населението под и над 

трудоспособна възраст 

- община Варна е с по – високи стойности на показатели раждаемост и по ниски за 

смъртност в сравнение със страната. 

 

2. Състояние на местната икономика 

2.1 Индустрия 

БВП на човек от населението за област Варна следва тенденцията на нарастване в 

периода 2010-2012 г., която се запазва и в периода 2013-2017 г., макар и с по-ниски  темпове 

от средното за страната и за Североизточен район, съгласно данни на НСИ. За 2017 г. БВП 

за област Варна е 6.46% от националния и 61,11% от БВП за Североизточен район, което 

въпреки някои вариации през годините в периода 2010-2017 е сравнително стабилен 

показател. За 2017 г. се наблюдава нарастване на процентът на областно ниво, но спад 

спрямо националното (данните са както следва – нарастване с 0,29% спрямо 2016 г. на дела 

от БВП за Североизточен район и намаление с 0,01% на дела от националния БВП). 
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Таблица 4: БВП и ПЧИ област Варна.  

Показател 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

БВП на човек от 
населението (област 
Варна), лв 

11,468 11,272 12,113 12,589 12 879 13,809 

ПЧИ (област Варна), лева 1,471,179 1,424,058 1,679,193 1,760,957 1,785,198 1,946,023 

Източник: НСИ 
Източник НСИ 

 

Фигура 5: Брутен вътрешен продукт на човек от населението, за област Варна, Североизточен район и страната за 

периода 2007-2017 г.  
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Фигура 4: Брутен вътрешен продукт по икономически сектори за област Варна, Североизточен район и страната за 

периода 2007-2017 г. 
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В структурата на икономиката на община Варна за 2017 г. с най-голям дял от 92,95% 

продължават да бъдат микрофирмите (26 303), следвани от малките фирми (1 651). 

Наблюдава се намаление на микрофирмите в периода 2014 -2017 г., както и намаление на 

големите предприятия за същия период. Процентното съотношение на отделните видове 

предприятия на практика не се променя. 
Таблица 5: Предприятия в община Варна по групи, според броя на заетите в тях, през периода 2011-2017 г. (брой)  

Показател 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

общо 26920 26990 27411 27851 28525 28297 

До 9 заети 25033 25077 25464 25844 26583 26303 

От 10 до 49 заети 1558 1591 1612 1667 1605 1651 

От 50 до 249 заети 289 281 294 301 303 311 

250 и повече 40 41 41 39 34 32 

Източник: ТСБ-Варна 

Фигура 6: Предприятия в община Варна по групи, според броя на заетите в тях, през периода 2011-2017 г. (брой)  

 

Източник: ТСБ-Варна 
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недвижими имоти“ (380 по-малко), „Преработваща промишленост“ (с 38 по-малко) и 

„Професионални дейности и научни изследвания“ (37 по-малко). 

 
Таблица 6: Предприятия (без финансовите( в община Варна през периода 2012-2017 г. по икономически дейности 

(брой) 

Отраслови сектори 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо 26920 26990 27411 27851 28525 28297 

Селско, горско и рибно стопанство 277 291 319 350 365 345 
Добивна промишленост 14 16 13 13 17 14 
Преработваща промишленост 1590 1620 1627 1677 1668 1630 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива 

102 64 54 58 46 45 

Доставяне на води 58 58 63 54 52 52 
Строителство 1770 1724 1746 1789 1827 1829 
Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети 9535 9503 9452 9418 9556 9578 

Транспорт, складиране и пощи 1114 1101 1050 1035 1028 1012 
Хотелиерство и ресторантьорство 1661 1602 1598 1591 1578 1600 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

628 693 764 854 919 986 

Операции с недвижими имоти 3065 2972 3111 3068 3146 2766 
Професионални дейности и научни 
изследвания 3167 3225 3338 3457 3574 3537 

Административни и спомагателни 
дейности 974 1046 1067 1101 1133 1136 

Образование 242 256 268 288 296 312 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 857 865 883 890 926 926 

Култура, спорт и развлечения 413 419 449 469 515 538 
Други дейности 1453 1535 1609 1739 1869 1991 

Източник: ТСБ-Варна. 
През 2017 г. се наблюдава нарастване на реализираните приходи от продажби спрямо 

2016 г. с 5.98%, като за периода 2012-2017 г. това е и най-високото отчетено ниво на 

показателя. 
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Таблица 7: Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в област Варна (2012-2017), хил. лв.  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нетни приходи от продажби на 
нефинансовите предприятия в област 
Варна  

15080029 15209010 15085802 15530269 15498773 16425365 

Източник: НСИ 

По отношение на Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия, през 

2017 г. се наблюдава нарастване, като тенденцията от 2012 г. е положителна. 
Таблица 8: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна и община Варна (2012-

2017), хил.евро 

Чуждестранни преки инвестиции в 
нефинансовите предприятия 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Област Варна 1471179,2 1424057,7 1679193 1760956,7 1785197,8 1946022,5 
Община Варна 733767,8 634601,1 716119,9 779243,3 827487,5 1032042,1 

Източник: ТСБ 

2.2 Услуги 

Сектор „услуги” е основен за развитието на икономиката на община Варна и е добре 

развит, като формира повече от 50% от нетните приходи от продажби на област Варна и 

осигурява и най-голяма заетост – над 70% (за 2017 г.) от всички заети лица. 

2.3 Туризъм 

Туризмът продължава да е един от основните приоритетни и структуроопределящи 

отрасли на икономиката на община Варна и на цялата област Варна. За развитието на 

сектора основен дял продължава да има община Варна и крайбрежната ивица по северното 

Черноморие, където са разположени основните курортни комплекси в областта (КК „Златни 

пясъци”, КК „Св. Св. Константин и Елена”, „Слънчев ден” и ВК „Ривиера”). 
Таблица 9: Дейност на местата за настаняване Община Варна за периода 2012-2017 г. (брой)  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Пренощували 
лица в места за 
настаняване - 
общо 

брой 871 483 917 666 790 744 840 109 1 014 759 1 033 219 

Реализирани 
нощувки в места 
за настаняване - 
общо 

брой 4 316 310 4 485 311 4 053 534 4 097 665 5 059 435 5 027 687 

Легла в места за 
настаняване брой 53 184 55 853 54 114 57 357 57 807 59 512 
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Места за 
настаняване брой 269 287 280 278 297 301 

Леглоденонощия 
в места за 
настаняване 

брой 9 455 017 9 618 088 9 790 831 9 876 522 10 669 774 10 924 595 

Източник: ТСБ-Варна 

През 2017 г. приходите от дейността „Хотелиерство и ресторантьорство” в област Варна 

се увеличават спрямо предходната 2016 г. с 5.32%. Разходите също нарастват макар и с по-

малък процент 2.82%, като стойностите и за двата показателя са най-високите за този 

период. 
Таблица 10: Приходи и разходи за икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” в област Варна за 

периода 2012-2017 г. (лв.) за фирми, представили годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Приходи от дейност 

„Хотелиерство и 

ресторантьорство”  

457882000 469 624 000      536 622 000     523 411 000 637 295 000 671 192 000 

Разходи за дейност 

„Хотелиерство и 

ресторантьорство”  

479644000 455 531 000 516 487 000      514 412 000 596 959 000  613 782 000 

Източник: ТСБ-Варна  

2.4 Иновации 

Делът на разходите за научно-изследователска дейност е показателен параметър за 

развитието на иновациите и въпреки че разходите за 2017 г. са по-ниски от тези за 2016 г., 

за периода 2007-2017 увеличението е над 3 пъти. 
Фигура 7: Разходи за НИРД област Варна 2007-2017 г. 

 

Източник НСИ 
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Съгласно данните за 2017 г. броят на персонала зает с научно изследователска и 

развойна дейност (НИРД) се увеличава с 11,23% спрямо 2016 г., като увеличението спрямо 

2007 г. е над два пъти (1168 за 2007г. и 2378 за 2017 г.).  

2.5 Инвестиции и Дълготрайни материални активи (ДМА) 

Придобитите ДМА в община Варна през 2017 г. намаляват спрямо 2016 с 4,83%, като 

нивата от 2012 все още не могат да бъдат достигнати. Въпреки това по отделни видове 

дейности се наблюдава увеличение. В „Други услуги“ увеличението е над два пъти, във 

„Финансови и застрахователни дейности“ е 64,75%, а в „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения“ е 32,61%. Най-съществено 

намаление се наблюдава при „Операции с недвижими имоти“ – 34,77%, но предвид данните 

от 2012 до 2017 г., предходната (2016 г.) е била пикова за периода. С най-висок относителен 

дял на придобитите ДМА спрямо общо придобитите за периода (и за 2017 г.) е „Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Хотелиерство и 

ресторантьорство“ – 34,31%. 
Таблица 11: Придобити ДМА в Община Варна през периода 2012-2017 по икономически дейности 

Придобити ДМА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо 717902 732084 541829 585566 624878 594670 

Селско, горско и рибно 
стопанство 17159 11423 14679 15707 11227 8492 

Добивна, преработваща и 
друга промишленост; 
доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване, 
преработваща промишленост 

157565 95708 78723 127462 84454 105498 

Строителство 72285 85735 70901 49942 94298 80781 
Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети; 
Транспорт, складиране и 
пощи; Хотелиерство и 
ресторантьорство 

179892 287426 201985 186891 231254 215118 

Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

6296 5208 6159 5189 6697 8881 
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Придобити ДМА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Финансови и 
застрахователни дейности 6491 34100 4879 6558 5049 8318 

Операции с недвижими 
имоти 196452 91204 88681 72128 114027 74385 

Професионални дейности и 
научни изследвания; 
Административни и 
спомагателни дейности 

52333 30410 38119 52975 42033 47946 

Държавно управление; 
Образование Хуманно 
здравеопазване и социална 
работа; 

22322 29601 25127 55036 22763 19033 

Други услуги 7027 61269 12576 13678 13076 26218 

Източник: ТСБ-Варна 

 
Фигура 8: Придобити ДМА в община Варна 

 

Източник НСИ 

 

През 2017 г. се отчита увеличение с 2,49% на общите разходи за придобиване на ДМА в 
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Таблица 12: Разходи за придобиване на ДМА в община Варна през периода 2012-2017 г по икономически дейности 

(хил.лв.) 

Заходи за ДМА хил. лв. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

общо 731350 713096 622233 611633 688256 705397 

Селско, горско и рибно 
стопанство 16604 14819 16594 17377 17451 15585 

Добивна, преработваща и друга 
промишленост; доставяне на 
води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване, преработваща 
промишленост 

139767 82827 89085 110549 98124 150579 

Строителство 79239 100371 86041 65675 105227 89701 
Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети; 
Транспорт, складиране и пощи; 
Хотелиерство и 
ресторантьорство 

212964 278206 207716 199773 213045 239693 

Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

6779 5595 6858 5969 6075 10024 

Финансови и застрахователни 
дейности 27276 19064 13759 7490 5613 9157 

Операции с недвижими имоти 159171 99568 118369 81005 145830 94540 
Професионални дейности и 
научни изследвания; 
Административни и 
спомагателни дейности 

50051 31657 44680 56050 44634 51375 

Държавно управление; 
Образование Хуманно 
здравеопазване и социална 
работа; 

21130 27716 26822 53954 19926 20863 

Други услуги 18369 53273 12582 13791 14331 23880 
Източник: ТСБ-Варна 

С най-висок относителен дял на разходите за ДМА спрямо общите разходи за периода 

2012-2017 г. (и за 2017 г.) отново е „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; 

Транспорт, складиране и пощи; Хотелиерство и ресторантьорство“ – 33,19% и 33,98 за 2017 

г. 
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Фигура 9: Общо разходи за ДМА 2012 - 2017 

 

Източник НСИ 
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- Общото количество придобити ДМА в Община Варна за 2017 г. намалява спрямо 

предходната година. Нарастват разходите за придобиване за 2017 г.; 

- Анализът на разгледаните икономически показатели показва, че е налице 

положителна тенденция на развитие на община Варна. 

 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1 Пазар на труда 

Броят на наетите лица по трудово правоотношение в община Варна през 2017 г. нараства 

с 1,10% спрямо 2016 г. 

 
Таблица 13: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна и Община Варна за периода 2012-

2017 г. (брой ) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Област Варна 149001 149368 151621 151747 150698 152519 

Община Варна 125974 125752 127547 127964 126576 127974 
Източник: ТСБ-Варна 

Наетите лица в Община Варна за 2017г. са близо 83,91% от общия брой заети в Област 

Варна. 

Дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ е с най-голям брой наети 

лица на територията на общината, а с най-голям ръст на броя на заетите за 2017 г. е сектор 

„Хотелиерство и ресторантьорство“ (490), за който 2017 г. е пикова за периода 2012-2017г., 

следван от „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ (443). Спад на броя на наетите 

за 2017 г. се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности“ (-288). За периода 

2012-2017г. сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“ е с постоянен ръст всяка година, а при сектор „Операции с недвижими 

имоти“ от 2013 г. се наблюдава ежегоден спад на наетите лица. 

 
Таблица 14: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Варна за периода 2012-2017 г. по 

икономически дейности брой 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общо 125974 125752 127547 127964 126576 127974 

Селско, горско и рибно 995 957 988 1109 1095 1157 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

стопанство 
Добивна промишленост 135 155 151 159 155 151 
Преработваща промишленост 13130 12845 14178 14862 14487 14459 
Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива 

2001 2306 2320 2140 2239 2274 

Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване, 

1783 1730 1682 1919 1740 1741 

Строителство 12772 12249 12816 12736 11818 11828 
Търговия, ремонт на автомобили 
и мотоциклети;  26805 26651 26868 26064 25827 26270 

Транспорт, складиране и пощи; 10389 10000 9311 9471 9248 9280 
Хотелиерство и 
ресторантьорство 12404 12080 12021 11909 12230 12720 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

2306 2704 2967 3173 3336 3494 

Финансови и застрахователни 
дейности 3199 3472 3059 3059 3282 3475 

Операции с недвижими имоти 2328 2373 2186 2157 1949 1932 
Професионални дейности и 
научни изследвания;  5173 5494 5537 5563 5534 5617 

Административни и 
спомагателни дейности 5993 6035 6231 5986 5795 5507 

Държавно управление 5232 5198 5230 5169 5025 5176 
Образование 8584 8777 8789 8993 8927 8891 
Хуманно здравеопазване и 
социална работа; 7774 7723 7905 8202 8391 8563 

Култура, спорт и развлечения 2499 2534 2851 2808 2962 3029 
Други дейности 2472 2469 2457 2485 2536 2410 

Източник: ТСБ-Варна 
Безработица 

В периода 2012-2017 г. нивото на безработица в община Варна продължава да спада, 

като остава по-ниско от отчетеното на национално и областно ниво, достигайки до 3% през 

2017 г. 
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Таблица 15: Нива на безработица за България 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 
брой 371380 366470 330816 284707 236752 202994 

% 11,3 11,2 10,1 8,7 7,2 6,2 

Област Варна 
брой 16434 16281 14866 12656 10396 8,550 

% 7,4 7,7 6,7 5,7 4,7 3,8 

Община Варна 
брой 7981 7293 6961 5944 5269 …… 

% 4,6 4,2 4,0 3,4 3,0 2,5 

Източник: ТСБ-Варна 

Средна годишна работна заплата 

Средната годишна работна заплата в Община Варна продължава да нараства в периода 

2012-2017 г., като увеличението на ниво община за 2017 г. е 7,9%, което е с почти един 

процент по-ниско от нарастването на ниво област – 8,6%. 
Таблица 16: Средна годишна работна заплата в Област Варна и община Варна за периода 2012-2017 г. (лева) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Област Варна 8562 8922 9272 10000 10733 11700 

Община Варна 8537 8913 9218 9952 10737 11585 
Източник: ТСБ-Варна 

За периода 2012-2017 г. с най-висок размер на средната годишна работна заплата 

остават дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Добивна промишленост“ и 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива“.  
Таблица 17: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в Община варна 

по икономически дейности за периода 2012-2017 (лева) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

общо 8537 8913 9218 9952 10737 11585 

Селско, горско и рибно 
стопанство 7849 8018 8413 11212 12132 12805 

Добивна промишленост 17358 17115 18694 18462 17558 18136 
Преработваща промишленост 7198 7628 8253 9055 9768 11351 
Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна 13951 12896 12941 14077 14921 16597 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

енергия и на газообразни 
горива 
Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване, 

8957 9274 9565 9704 10875 12467 

Строителство 7033 7321 8120 9228 9286 9775 
Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети;  6424 6855 7192 8062 8757 9395 

Транспорт, складиране и пощи; 14604 14054 12905 13739 13765 12542 
Хотелиерство и 
ресторантьорство 6011 6395 9747 7144 7690 8820 

Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

12499 12643 13704 15167 17002 19157 

Финансови и застрахователни 
дейности 14285 14523 16423 16324 17587 18706 

Операции с недвижими имоти 7688 7578 7812 8261 8764 9491 
Професионални дейности и 
научни изследвания;  9919 10073 10447 11355 12721 14103 

Административни и 
спомагателни дейности 6579 6619 6718 7712 9505 10547 

Държавно управление 10888 11453 11572 11396 12625 13527 
Образование 10217 11108 11603 11996 12849 13942 
Хуманно здравеопазване и 
социална работа; 10565 11722 12468 12685 13703 14322 

Култура, спорт и развлечения 6599 7228 7392 7819 8806 9738 
Други дейности 5129 5422 5784 5902 6582 7411 

Източник: ТСБ-Варна 
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3.2 Доходи на домакинствата 

Доходите на домакинствата в област Варна бележат спад от 2015 г., докато показателят 

на национално ниво продължава да нараства. 
Таблица 18: Общ доход средно на домакинство в България и област Варна за периода 2012-2017 г. (лева)  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

България 10244 11420 11666 11883 12112 12836 

Област Варна 10066 11393 11439 12443 11818 11668 
Източник: НСИ 

3.3 Здравеопазване 

За периода 2012-2017 г. информацията за лечебните заведения на територията на 

община Варна показва нарастване на броя легла към 2017 г. в Лечебни заведения за 

болнична и извън помощ, докато в останалите здравни заведения този брой намалява 

спрямо нивото от 2012 г. 
Таблица 19: Лечебни и здравни заведения в Община Варна за периода 2012-2017 г. брой  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Лечебни заведения за 

болнична помощ 
14 14 14 14 14 14 

Легла 2138 2168 2221 2516 2380 2475 
Лечебни заведения за 

извънболнична помощ 
162 168 164 161 155 162 

Легла 98 98 95 94 111 113 
Други здравни 

заведения 
9 10 9 9 9 12 

Легла 379 332 319 305 256 331 
Източник: НСИ 

През периода 2012-2017 г. се наблюдава плавно покачване на стойностите на 

показателите „Осигуреност на населението с лекари на 10 000 д.“ и „Осигуреност на 

населението с лекари по дентална медицина на 10 000 д.“ в община Варна. Нивата на 

показателите в Община Варна са по-високи от същите и на ниво област, и на национално 

ниво. 
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Таблица 20: Осигуреност на населението с медицински персонал на 10 000 д. на територията на община Варна, 

област Варна и България за периода 2013-2017 г. (брой) 
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Община Варна 57,6 12,9 83,4 58,8 13,4 82,6 58,8 13,7 81,5 

Област Варна 45,1 10,1 63,7 46,2 10,5 63,5 46,4 11,0 62,9 

България 39,3 9,2 65,6 39,9 10,0 66,9 40,0 9,7 66,9 
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Община Варна 59,6 14,5 85,2 62,3 15,8 83,8 63,5 16,3 85,1 

Област Варна 46,8 12,0 65,3 48,3 13,0 63,8 49,8 13,5 65,1 

България 40,6 10,5 66,2 41,5 11,2 66,0 42,7 11,9 66,2 

Източник: НСИ 
3.4 Образование 

В град Варна образователната инфраструктура включва обекти от пълната гама от 

заведения за предучилищно обучение и образователни институции. Броят на съответните 

образователни институции за периода 2012-2017 е показан в таблиците по-долу. 
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Таблица 21: Детски градини в Община Варна (брой) 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Детски градини 55 59 60 61 60 58 
Педагогически 
персонал 903 926 278 964 1000 980 

Деца, посещаващи 
детските градини 

11900 12386 12731 12351 11787 11528 

Източник: НСИ 
Мрежата от всички видове и степени на училищната система в община Варна през 

учебната 2016/2017 г. обхваща 63 общо училища. 
Таблица 22: Учебни заведения, паралелки, преподаватели и учащи се в община Варна по видове учебни заведения 

през учебната 2017/2018 

 
Училища Паралелки Учители Учащи се 

Общообразователни училища 49 1592 1876 31200 
Специализирани училища 1 25 35 151 
Училища по изкуства и професионални 
гимназии 

13 293 507 6078 

Източник РУО Варна 

За учебните години в периода 2012-2017г. се наблюдава спад на броя на завършилите 

средно образование в община Варна с изключение на учебната 2016/2017 година. Най-висок 

се запазва броят на завършващите Общообразователни училища. 
Таблица 23: Брой на завършилите средно образование в община Варна  

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Общо 3015 2762 2681 2633 2857 2765 
Общообразователни училища 1611 1568 1621 1540 1644 1544 
Специализирани училища 9 9 - 10 - 10 
Професионални гимназии и 
професионални училища с 
програма за придобиване на ІІ 
степен професионална 
квалификация 

545 513 378 123 

1213 1211 
Училища по изкуства и 
професионални гимназии с 
програма за придобиване на ІІІ 
степен професионална 
квалификация 

850 672 682 960 

Източник РУО Варна 
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По отношение на висшето образование в град Варна функционират 6 от акредитираните 

университети и висши училища в страната. За периода 2012-2017г. броят студенти 

намалява. Намалява и броят на завършилите (с изключение на учебната 2013/2014), което 

съвпада с общата тенденция за страната. 
Таблица 24: Разпределение на броя на студентите по видове висши училища по учебни години  

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Университети и 

специализирани нисши 

училища на 

територията на 

община Варна  

5 5 5 6 6 6 

студенти 31712 30510 29425 28741 25500 23683 
Завършили (ОКС 
„бакалавър“ и 
„магистър“) 

7479 7629 7067 7576 6824 6058 

Завършили (ОКС 
„бакалавър“ и 
„магистър“) в България 

58961 61759 58854 58741 56501 53253 

Източник НСИ 
Изводи 

От данните за Развитието на социалната сфера и човешките ресурси в община Варна за 

периода 2012-2017 г. могат да се направят следните изводи: 

- Броят на наетите лица нараства и нивото на безработица намалява в периода 2012-

2017г., като остава по-ниско от нивото за страната и областта; 

- Дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ продължава да бъде с 

най-голям брой наети лица на територията на общината; 

- Средната годишна работна заплата на територията на общината нараства 

- Нивата на „Осигуреност на населението с лекари на 10 000 д.“ и „Осигуреност на 

населението с лекари по дентална медицина на 10 000 д.“ в община Варна са по-

високи от същите и на ниво област, и на национално ниво. 

- За периода 2012-2017г. броят студенти намалява. Намалява и броят на завършилите 

(с изключение на учебната 2013/2014), което съвпада с общата тенденция за 

страната. 
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4. Изводи и препоръка на предварителната оценка 

Предварителната оценка на ОПР на община Варна за периода 2014-2020 отразява 

резултатите от изследването на показателите за социално-икономическо развитие на 

общината и съставянето на задължителните компоненти, които документът следва да 

съдържа.  

Според изводите на предварителната оценка Общинския план за развитие на община 

Варна за периода 2014 - 2020 е подробно и задълбочено разработен и е в съответствие с 

действащата нормативна уредба в страната, при отчитане на изискванията към подобни 

разработки.  

Изводите и тенденциите, изведени в социално-икономическия анализ и SWOT-анализа 

са реалистични и адекватни и впоследствие трансформирани в цели и приоритети за местно 

развитие.  

ОПР отговаря на принципите и целите на националната политика в областта на 

регионалното развитие, както и на основните изисквания на европейската регионална 

политика.  

Цели и приоритетите на Плана са насочени към постигане на висок и устойчив 

икономически растеж, висок жизнен стандарт, устойчиво и балансирано развитие при 

съхраняване на природната и развитие на селищната среда.  

Стратегическите цели и приоритети на плана са съгласувани с документите, които са от 

значение за подготовката на плановете на национално и европейско ниво – Националната 

стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., Националната 

програма за развитие: България 2020, Стратегията „Европа 2020” и Националната програма 

за реформи на Република България 2012-2020, секторни стратегии, РПР на СИР 2014-2020, 

ОСР на област Варна 2014-2020 и други.  

В стратегическия документ е приложен интегриран подход за планиране т.е. целите и 

приоритетите на общинския план за развитие са съгласувани и обвързани с факторите, 

условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на община Варна, 

мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична 

инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и 

схеми за развитие на територията. ОПР е разработен в съответствие с ОУП на община 

Варна и ИПГВР на гр. Варна.  
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Индикаторите за измерване на резултатите от изпълнението на плана дават количествен 

и качествен израз на самите резултати. Те са определени за всяка мярка, което дава много 

добра възможност за проследяване на тяхната реализация и оценка на реалистичността 

между поставените цели и индикаторите.  

Спазен е принципът на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и 

други публични и частни източници. 

 

5. Допълване на съгласуваност на ОПР с национални стратегически документи 

Междинната оценка препоръчва съгласуване на ОПР с  

 Националната програма за действие за устойчиво управление на 

земите и борба с опустиняването в Република България (актуализация за 

програмен период  2014-2020 г.) 

 Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на 

Република България 2015-2018 г. 

ОПР на община Варна съдържа мерки свързани с устойчивото управление на земите и 

борбата с опустиняването макар и по-косвено застъпени. Те са свързани с основно с 

предотвратяване на свлачища и ерозии, обезвреждане и рециклиране на битови и 

промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии. Този тип мерки са 

представени в Приоритетна област 3 „Интегрирано развитие на територията на ОПР. 

Община Варна също така третира въпросите относно устойчивото управление на земите в 

актуализираната Програма за опазване на околната среда на община Варна (2019 – 2023). В 

програмата е направен анализ за състоянието на селското и горското стопанство в 

съответните райони и са изведени съответните мерки. 

Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република 

България 2015-2018 г. е приключила своето изпълнение преди да започне актуализацията на 

общинския план, но следва да се отбележи, че ОПР съдържа мярка насочена към 

подобряване на информационно-комуникационната свързаност на общината. 

Междинната оценка също така препоръчва при необходимост и след приемане на Закона 

за хидромелиорациите, в ОПР да се предвидят мерки във връзка с постигане на целите на 

Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното 
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въздействие на водите. Към момента на актуализация на ОПР, закон за хидромелиорациите 

все още не е приет, така че възможността и необходимостта от включване на подобен тип 

мерки ще бъде разгледана при подготовката на общинския план за следващия период.  

2. Част ІІ „ Актуализирани цели и приоритети за развитие на община 

Варна“ 
 

Приетата стратегическа рамка на Общинския план за развитие на община Варна за 

периода 2014-2020 г. включваше: 

 Визия за развитие на общината; 

 Главна цел; 

 Четири приоритетни области и четири стратегически цели към тях; 

 15 Приоритета; 

 41 Специфични цели; 

 755 Проекта /дейности и инициативи залегнали в Програмата за 

реализация. 

Извършената междинна оценка ОПР на община Варна 2014-2020, констатира 

необходимостта от предефиниране и вътрешно преструктуриране на ниво приоритетна 

област. Отчетено е дублиране и препокриване в обхвата на част от специфичните цели, 

мерките и проектите, което води до затруднено отчитане на резултатите от изпълнението на 

Плана за развитие. При някой специфични цели е отбелязано, че е нарушена йерархията в 

процеса на планиране – наличие на мерки, които не са подкрепени от проекти и инициативи 

и/или проекти и дейности, които не съответстват на мерките и специфичните цели. 

Констатация и препоръка от междинната оценка: „В рамките на оценката 

неколкократно бе констатирана близост и припокриване на стратегически елементи, 

сходни проекти в различните приоритети и специфични цели, което затруднява и 

прави условно отчитането на напредък по тяхното изпълнение и оставя поле за 

дублиране на резултатите. 

Принципно условия е, че Програмата за реализация следва да обхваща по-значими 

проекти / инициативи, насочени към постигане на дефинираните цели и резултати. В 

това направление, в междинната оценка са констатирани: 

o Сходни проекти в различни приоритети и специфични цели; 
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o Проекти и инициативи попадащи в обичайните задължения на общината или 

вменени със закон и/или нормативен акт. Дори и без да бъдат включени в 

Плана за развитие, общината е задължена да ги реализира съобразно своите 

компетенции и отговорности; 

o Проекти и дейности в рамките на един обект, които могат да бъдат обединени 

в един проект, тъй като описват определена последователност от дейности 

водещи до постигане на целите; 

o Едни и същи проекти в рамките на специфичните цели; 

o Проекти и инициативи, нямащи отношение към постигане на целите, а могат 

да бъдат разглеждани като рутинни. 

 

Необходимостта от предефиниране и коригиране на стратегическата рамка налага и 

прецизиране на финансовите очаквания за реализиране на Общинския план за развитие на 

община Варна 2014-2020 г. В допълнение, оценката отчита, че системата от индикатори 

използвани в плана за развитие е доста усложнена, като измерването и оценка на 

постигнатите резултати е затруднено, както поради трудно или недостъпна информацията, 

така и поради липса на връзка с поставените цели. В тази посока, препоръката е насочена 

към опростяване на показателите, като същите бъдат формулирани само за ниво 

„специфична цел“ и се наблегне на използване на общи индикатори и/или индикатори за 

резултат. 

Общинският план за развитие на община Варна отговаря в значителна степен на 

приоритетите на националната политика за регионално развитие. В същото време, анализът 

на външната съгласуваност констатира, че са налични промени в някои от националните 

секторни политики, влезли в сила след неговото приемане. Оценката на съответствие 

показва, че следва да бъде постигната съгласуваност със следните национални документи: 

o Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и 

борба с опустиняването в Република България (актуализация за програмен 

период 2014-2020 г.); 

o Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на 

Република България 2015-2018 г. 
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В тези аспекти, приетият през 2013 г. Общински план за развитие на община Варна не се 

нуждае от коренна промяна на логиката на интервенции и посоката на развитие на 

територията. На база вече определените цели на приетите секторни политики и отчетените 

слабости, дефинираните приоритети, специфични цели и мерки за развитие на община 

Варна следва да се преструктурират и прецизират като обхват. Задачата е да бъде 

постигната по-висока степен на яснота, като се избегне дублиране на мерки и проекти в 

рамките на отделните приоритети и специфични цели. 

Извършената актуализация е свързана с по-ясното определяне на обхвата и избягване 

на дублирането / препокриване между отделните приоритети, специфични цели, мерки и 

проекти/дейности допринасящи за постигане на целта и визията на общината. В тази 

връзка, извършените действия касаят: 

 

 A. Обединяване на специфични цели и мерки с оглед постигане на по-

голяма яснота и възможност за отчитане на постигнатите резултати. 

 B. Отпадане на дейности, проекти и инициативи, нямащи отношение към 

постигане на целите, и които могат да бъдат разглеждани обичайни 

задължения на общината или вменени със закон и/или нормативен акт. 

 C. Ревизиране на специфични цели, дейности / проекти и инициативи (в 

т.ч. преформулиране), логически и/или тематично свързани и водещи 

до един резултат. 

 D. Включване на значими за община Варна проекти и инициативи, 

водещи до постигане на визията и стратегическите цели. 

 E. Включване на нови проекти и инициативи залегнали в извършената 

актуализация на ИГПВР на гр. Варна. 

 F. Актуализация на системата за индикатори, чрез използване на общи 

индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на 

растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-

2020 г. и индикатори за резултат на ниво „специфична цел“. 

 G. Актуализиране на индикативната финансова таблица, съобразно 

актуализираната стратегическа част. 
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 H. Допълване на ОПР на община Варна с нова точка „Мерки за 

ограничаване изменението на климата и за адаптацията към 

настъпилите промени“. 

 

АКТУАЛИЗИРАНАТА РАМКА Е ПРЕДСТАВЕНА СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ. 

Визията, дефинирана в Общински план за развитие на община Варна, продължава да 

бъде актуална. Тя акцентира върху желанието и амбицията за изграждане и развитие на 

една просперираща община, подчертавайки идентичност на района и неговото културно 

богатство и многообразие и използване на стратегическото му географско положение. 

Поставяйки тези елементи във фокуса на развитие, визията на община Варна за 2014 – 2020 

година е дефинира като: 

ВАРНА 

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА 

ЖИЗНЕНА СРЕДА, СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И 

ПРОСПЕРИРАЩ ДУХОВЕН, МОРСКИ, КУЛТУРЕН, АКАДЕМИЧЕН, 

ТРАНСПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР. 

 

Въз основа на изложената визия е определена и главната цел за периода 2014-2020 г. 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

СТАНДАРТА НА ЖИВОТ, ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ 

РЕСУРСИ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

 

Липсата на социални или икономически обстоятелства, не предполага корекции по 

отношение на визията, главната цел за развитие на община Варна. Те продължават да бъдат 

актуални и с оглед на това, промени и корекции в така дефинираната визия и главна цел не 

се извършват. 

Извършените корекции и промени на стратегическата рамка на Общинския план на 

община Варна 2014-2020 г. са представени по съответните приоритетни области. 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж 

чрез осигуряване на благоприятна среда за предприемачество, повишаване на качеството 

на образованието и научните изследвания, според изискванията на икономиката, 

внедряване на иновациите и насърчаване на инвестициите“ 

Няма извършена промяна относно наименованието и обхвата на приоритетната област и 

стратегическата цел. Извършената актуализация касае следните промени: 

Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на основата на 

икономика на знанието“ 

Приоритетът запазва наименованието, като е обединен с: 

o Приоритет 1.3. „Повишаване ефективността на иновациите и научните 

изследвания. Подкрепа на високотехнологични производства и услуги“; 

o Приоритет 1.4. „Създаване на благоприятна среда за привличане на 

инвестиции и стимулиране на публично-частно партньорство“. 

Извършените корекции по отделните специфични цели е както следва: 

Специфична цел 1.1. „Повишаване на жизнеспособността и 

конкурентоспособността на МСП“ 

Нова ! Мярка 1.1.4A. „Нарастване на конкурентоспособността на предприятията от 

община Варна“ – новата мярка заменя мярка 1.1.4. „Подкрепа за създаване на 

общински фонд за стартиращ и рисков капитал за подкрепа на стартиращи 

иновативни МСП“. В обхвата на мярката се включват част от инициативите и 

проектите, свързани с подобряване на енергийната и ресурсна ефективност в 

предприятията, дефинирани в Мярка 1.5.7. „Стимулиране на внедряване на 

иновациите в енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, 

опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени“. 

Останалите дефиниране мерки запазват своето наименование и обхват. 
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Нова формулировка ! Специфична цел 1.2 „Създаване на благоприятна бизнес 

среда и подкрепа на приоритетни икономически сектори“ 

Новата специфична цел обединява: 

o Специфична цел 1.2. „Подкрепа за развитието на приоритетните сектори на 

Община Варна и изграждане и развитие на клъстери“; 

o Специфична цел 1.7. „Стимулиране на публично-частното партньорство“; 

o Специфична цел 1.8. „Създаване на благоприятна среда за привличане на 

инвестиции“, 

и свързаните с тях мерки, както следва: 

 Мярка 1.2.1. „Осигуряване на благоприятна 

среда за изграждане и развитие на клъстери“; 

 Мярка 1.2.2. „Насърчаване на междуфирменото 

сътрудничество и подкрепа за създаване на 

бизнес-мрежи и други начини за развитие на 

икономиката“; 

 Мярка 1.2.3. „Разработване на програми за 

подпомагане развитие на местната икономика с 

приоритет на морска индустрия и усвояване на 

ресурсите на Черно море, туризъм, опазване на 

околната среда и климатичните промени, 

възобновяеми енергийни източници и 

енергийна ефективност, информационни и 

комуникационните технологии и други“; 

 Мярка 1.2.4. „Разработване на Общинска 

морска стратегия“. 

 Специфична цел 1.2. 

„Подкрепа за развитието на 

приоритетните сектори на 

Община Варна и 

изграждане и развитие на 

клъстери“. 

 Мярка 1.7.1. „Създаване на условия за развитие 

на институционална среда, благоприятстваща 

развиване на публично-частно партньорство“; 

 Мярка 1.7.2. „Стимулиране на публично-

частни партньорства и инициативи за решаване 

на важни проблеми на обществено-

 Специфична цел 1.7. 

„Стимулиране на 

публично-частното 

партньорство“. 

(Приоритет 1.4. „Създаване на 

благоприятна среда за 
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икономическото развитие“; 

 Мярка 1.7.3. „Изграждане на публично-частни 

партньорства за привличане на финансови 

ресурси и повишаване на възможностите за 

усвояване на средства от оперативните 

програми за ускореното развитие на 

Общината“. 

привличане на инвестиции и 

стимулиране на публично-

частно партньорство“) 

 Мярка 1.8.1. „Разработване на общинска 

маркетинг стратегия за рекламиране на 

възможностите на Община Варна за 

привличане на инвестиции, чрез печатни и 

интернет материали“; 

 Мярка 1.8.2. „Създаване на благоприятни 

условия за изграждане на зони за 

високотехнологично развитие, за стимулиране 

на инвестициите във високотехнологични 

производства и услуги“. 

 Специфична цел 1.8. 

„Създаване на 

благоприятна среда за 

привличане на 

инвестиции“. 

(Приоритет 1.4. „Създаване на 

благоприятна среда за 

привличане на инвестиции и 

стимулиране на публично-

частно партньорство“) 

 

Въз основа на направените корекции и промени са дефинирани две нови мерки, а 

именно: 

Нова ! Мярка 1.2.1A. „Подобряване на условия и средата за развитие на бизнес“ 

Нова ! Мярка 1.2.2A. „Развитие и популяризиране на туризма и туристическите 

продукти в община Варна“ 

 

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

бивша Специфична цел 1.6. В обхвата на целта попадат част от мерки и дейности включени 

и в Специфична цел 1.5, а именно: 

 Мярка 1.5.6. „Подкрепа за създаване на Високотехнологичен парк във Варна и 

създаване и разширяване на съществуващите иновационни центрове и бизнес 

инкубатори“; 
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 Мярка 1.5.5. „Стимулиране на партньорството между предприятията, 

университетите и научно-изследователските организации“; 

 Мярка 1.5.3. „Повишаване на социалната роля и значимост на научните 

изследвания“; 

 Мярка 1.5.4. „Развитие на научния потенциал и интегриране в европейското 

изследователско пространство“ 

 Мярка 1.5.8. „Подкрепа на бизнеса в трансфера на иновативни практики от 

европейските страни към Община Варна“; 

 Мярка 1.6.1. „Стимулиране на технологичното/ индустриалното 

предприемачество сред ученици и студенти с техническо образование“; 

 Мярка 1.6.2. „Създаване на общински фонд за финансиране на иновациите и 

приложните изследвания“; 

 Мярка 1.6.3. „Насърчаване на високотехнологичните производства и услуги и 

стимулиране на заетостта“; 

 Част от съотноситемите дейности/инициативи и мерки към Мярка 1.5.7. 

„Стимулиране на внедряване на иновациите в енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници, опазване на околната среда и 

адаптиране към климатичните промени“, свързани с въвеждане на иновации 

допринасящи за подобряване на енергийната ефективност на предприятията. 

Въз основа на извършените промени, актуализираната цел обхваща три мерки, както 

следва: 

Нова ! Мярка 1.3.1A. „Подкрепа за създаване на иновационна инфраструктура“ 

Нова формулировка! Мярка 1.3.2A. „Подкрепа на бизнеса в трансфера на 

иновативни практики– бивша мярка 1.5.8. 

Мярка 1.3.3A. „Насърчаване на високотехнологичните производства и услуги и 

стимулиране на заетостта“– бивша мярка 1.6.3. 
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Приоритет 1.2. „Подобряване на качеството на образованието“ 

Приоритетът запазва наименованието и обхвата. 

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

на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната 

адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда“ – бивша цел 1.3. Целта обединява 

мерки и дейности попадащи в обхвата на специфична цел 1.4. 

В рамките на настоящата специфична цел, промените касаят обединение на Мярка 1.3.1. 

„Модернизация на образователната система за предоставяне на достъпно и качествено 

образование „и Мярка 1.3.4. „Подобряване на материално-техническата база за образование, 

обучение и младежки дейности“, тъй като двете мерки са логически свързани. Няма 

промяна в обхвата на останалите мерки. Въз основа на това, специфичната цел ще обхваща 

три мерки, както следва: 

Мярка 1.4.1А. „Модернизация на образователната система за предоставяне на 

достъпно и качествено образование“ – включва дейности и инициативи относими 

към бившата СЦ 1.4 и Мярка 1.3.4. 

Мярка 1.4.2А. „Повишаване квалификацията на кадрите, чрез специализирани 

национални и европейски програми“ – включва мерки и дейности залегнали в 

бившата СЦ 1.4. 

Мярка 1.4.3А. “Намаляване на броя на преждевременно напусналите училище и 

повишаване достъпа до начално, средно и третично образование с акцент към 

групите в неравностойно положение“—бивша Мярка 1.3.3., като включва и мерки и 

дейности залегнали в бившата СЦ 1.4. 

 

 

  



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

47 
 

Фигура 10 – Актуализиран обхват на Приоритетна област 1 „Икономически растеж“ 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „Подобряване на качеството на живот чрез създаване на 

условия за ефективна заетост, социално включване, достъпно и качествено 

здравеопазване, култура и спорт“ 

Няма извършена промяна относно наименованието и обхвата на приоритетната област и 

стратегическата цел. Извършената актуализация касае следните промени: 

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

бедността и насърчаване на социалното включване“ 

Приоритетът запазва наименованието, като извършените корекции касаят мерките по 

съответните специфични цели, както следва: 

Специфична цел 2.1. „Осигуряване на възможности за заетост, с акцент на младежката 

заетост и повишаване на трудовите доходи“ 

В рамките на целта бяха обособени три мерки, като предвидените дейности позволяват 

реализацията единствено на мярка 2.1.1. „Осигуряване на заетост и повишаване на 

доходите, с акцент младите хора и уязвимите групи“. С оглед на този факт, и поради 

ограничените възможности на общината за влияние върху останалите две мерки, същите са 

ревизирани и отпадат от ОПР на Община Варна. 

Специфична цел 2.2. „Развитие на социалните услуги и социалната интеграция“ 

Целта е продължава да бъде актуална. В рамките на целта бяха обособени пет мерки. За 

тяхното изпълнение, предвидените дейности включваха единствено инфраструктурни 

дейности и издръжка на откритите преди 2014 г. социални услуги. Имайки предвид, че ОПР 

има за цел да определя стратегически насоки за развитие, дейностите за поддържане на 

съществуващи услуги не е коректно да бъдат включени. С оглед на това, в Програмата за 

реализация са направени нужните корекции. 

Отчитайки факта, че Мярка 2.2.1. „Подобряване на качеството на живот на децата, 

включително от рисковите групи и насърчаване на социалното включване“ има широк 

обхват, тя обхваща и в голяма степен останалите четири мерки. С оглед на това останалите 

мерки отпадат от целта. 
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Приоритет 2.2. „Подобряване на системата на здравеопазване и превенция на 

рисковото поведение“ 

Извършените промени касаят включените специфични цели. С оглед на осигуряване на 

тематична обвързаност, Специфична цел 2.4. „Осигуряване на опазване на здравето и 

живота на хората и материалната среда при природни бедствия и аварии и в условия на 

кризи“ отпада от обхвата на настоящия приоритет, като дейностите и инициативи са 

прехвърлени към новия Приоритет 3.2.: „Опазване и съхранение на околната среда и 

управление на рискове“. 

В същото време към приоритета е преместена Специфична цел 2.9. „Превенция на 

рисковото поведение сред децата и младите хора на града“, която има по – голямо 

отношение към обхвата на приоритета 

Актуализацията на обхвата на приоритета засяга и включените мерки по специфичните 

цели, както следва: 

Специфична цел 2.3. „Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги“ 

Извършените промени касаят обединение от три мерки, чието изпълнение следва да 

доведе до по-качествено предоставяне на здравни услуги, като същинския обхват на целта 

не се променя. Мерките, който са обединени са: 

o Мярка 2.3.2. „Повишаване на качеството и ефективността на здравните 

услуги“; 

o Мярка 2.3.3. „Обновяване на материалната база за предоставяне на здравни 

услуги, включително чрез внедряване на високотехнологична апаратура“; 

o Мярка 2.3.4. „Стимулиране въвеждането на иновации за устойчива и 

ефективна здравна система“; 

o Мярка 2.3.5. „Оптимизиране на стистемата за неотложна помощ“ отпада, тъй 

като не е обвързана с конкретни проекти и може да се разглежда като част от 

усилията за изграждане на ефективна здравна система, в рамките на бившата мярка 

2.3.4. 

След извършената промяна, новата рамка на специфичната цел е: 

Мярка 2.3.1А. „Внедряване на ефективни мерки за своевременна профилактика и 

здравословен начин на живот и намаляване на основните рискови фактори за 

здравето на пациентите“ 
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Мярка 2.3.2А. „Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги“ 

 

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

на града“ – бивша Специфична цел 2.9 

Предвидените мерки се запазват. 

 

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

спорта в община Варна“ 

Приоритетът е преформулиран, като обединява два приоритета, както следва: 

 Приоритет 2.3. „Развитие на културата и културните институции, 

разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до изкуство и култура“ 

 Приоритет 2.4. „Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на 

свободното време на младите хора. Превенция на рисковото поведение сред 

децата и младите хора“ 

В новия обхват на приоритета попадат следните специфични цели и мерки: 

Нова формулировка ! Специфична цел 2.5. „Съхранение на културното наследство 

подобряване на условията за развитие на изкуствата и културата“ 

Специфичната цел обединява мерки и дейности залегнали в СЦ 2.5 и СЦ2.6. Мерките, 

попадащи в обхвата на целта са: 

Ново ! Мярка2.5.1А. „Съхраняване и поддържане на историческите и 

архитектурните паметници на културата и подкрепа развитието на музейното дело“ – 

новата формулировка обединява мярка 2.5.7 и Мярка 2.6.1. 

Мярка 2.5.2А. „Подобряване на съществуващата и създаване на нова материална 

база за културни дейности“ – бивша 2.6.2, като обединява и мярка 2.6.3 и 2.5.1. тъй 

като са функционално свързани. 

Мярка 2.5.3А. „Разширяване на партньорството с европейски културни центрове. 

Представяне на изкуствата и творците от Варна в чужбина“ 

Нова ! Специфична цел 2.6. „Създаване на условия за спорт и пълноценно използване 

на свободното време на младите хора“ 

Специфичната цел обединява СЦ 2.7 и СЦ 2.8. Основните предвидени мерки са 

насочени към подкрепа развитието на творческия потенциал на младите хора и подобряване 
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на условията за спорт и младежки дейности. В обхвата на целта попадат следните 

коригирани мерки: 

Нова ! Мярка 2.6.1А. „Стимулиране и подкрепа за развитие на творческия 

потенциал на младите хора“ – в обхвата попадат Мярка 2.7.1. и Мярка 2.7.2. 

Мярка 2.6.2А. „Модернизация и ефективно използване на материалната среда за 

провеждане на младежка дейност“ – бивша 2.7.3. 

Нова формулировка ! Мярка 2.6.3А. „Стимулиране на гражданите за системни 

занимания със спорт, модернизиране и изграждане на спортни съоръжения“ – 

мярката обединява Мярка 2.8.1. и Мярка 2.8.2. 

 

Приоритет 2.4. „Развитие на гражданското общество и подобряване на 

институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 

гражданите и бизнеса“ – бивш 2.5 

Приоритетът отразява основните задачи залегнали в Приоритет 2.5. С цел, осигуряване 

на съгласуваност е осигурена вътрешно оптимизиране. Това е постигнато чрез обединение 

на двете специфични цели и мерки и тяхното преформулиране. По този начин е избегнато 

дублиране между тях. 

Ново ! Специфична цел 2.7: „Подобрение на административния капацитет и на 

обслужването на гражданите и бизнеса“ 

Целта обединява СЦ 2.10 и 2.11. Извършените корекции обхващат: 

Нова! Мярка 2.7.1А.: „Разширяване на електронната съобщителна мрежа на 

общинската администрация и улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до 

електронни административни услуги“ 

Новата формулировка на мярка осигурява възможност за обединение на следните мерки: 

o Мярка 2.10.1. „Въвеждане на нови информационни технологии за 

разширяване ефективността на административното обслужване на 

гражданите“; 

o Мярка 2.10.2. „Развитие на допълнителни системи, базирани на технологията 

„електронна община”“; 

o Мярка 2.10.3. „Подобряване на качеството на административното 

обслужване на принципа „едно гише”“; 
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o Мярка 2.10.4. „Прилагане на съвременни технологии за архивиране и 

съхранение на документация в общинската и районните администрации“; 

o Мярка 2.11.4. „Осигуряване на по-голям достъп на гражданите до 

информацията на бюджетните прогнози и резултати от изпълнението на 

общинския бюджет“. 

Нова! Мярка 2.7.2А.: „Развитие на административния капацитет и повишаване 

на взаимодействието с граждани и структури на гражданското общество при 

формулиране и изпълнение на политики“ 

Новата формулировка на мярка осигурява възможност за обединение на следните мерки: 

o Мярка 2.11.1. „Развитие на система за планиране на човешките ресурси, 

привличане и задържане на млади и квалифицирани специалисти в 

администрацията“; 

o Мярка 2.11.2. „Развитие на система за идентифициране на съществуващи и 

потенциални рискове в работата на администрацията“; 

o Мярка 2.11.3. „Въвеждане на иновативни практики и стандарти за 

управление на качеството, за самооценка и оценка на структурите в 

администрацията“; 

o Мярка 2.11.6. „Ефективно взаимодействие между местната власт и 

неправителствените организации“. 
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Фигура 11 - Актуализиран обхват на Приоритетна област 2 „Подобряване на качеството на живот“ 

 

 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

54 
 

ПСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „Интегрирано развитие на територията на община 

Варна чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и опазване и възстановяване на 

околната среда.“ 

Няма извършена промяна относно наименованието и обхвата на приоритетната област и 

стратегическата цел. Извършената актуализация касае следните промени: 

Приоритет 3.1.: Подобряване на наличната и изграждане на нова научна и 

технологична инфраструктура на Община Варна. 

Приоритетът и специфичната цел включена към него отпадат, тъй като е функционално 

свързан с Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на основата на икономика 

на знанието“ и част от дейностите / инициативите дублират включените в Специфична цел 

1.3 „Подкрепа за високотехнологичните производства и услуги“. 

 

Разширена формулировка ! Приоритет 3.1. „Интегрирано изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на Общината, 

за подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната 

среда и достъпност до обектите за публични услуги“ – бивш 3.2 

Приоритетът запазва своето наименование, като промените касая специфичните цели и 

мерки, както следва: 

o Специфична цел 3.2. „Стимулиране развитието на град Варна и повишаване 

значението му на град от европейската мрежа от урбанистични центрове и 

източен портал на ЕС“ 

Специфичната цел и мерките включени в нея отпадат, тъй като не са обезпечени с 

проекти, дейности и инициативи. Причината е, че постигането на целта е свързано с 

изпълнението на цялостната стратегическа част на ОПР Варна 2014-2020. 
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Специфична цел 3.1.: „Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и 

уличната инфраструктури в Общината и адекватна на нуждите за свързаност и достъп 

до публични услуги организация на движението“ – бивша 3.3 

Целта продължава да бъде актуална, като запазва своята формулировка и насоченост, 

като е обединена със Специфична цел 3.4 и 3.5. Извършеното е обединение на мерките 

поради тяхната логическа свързаност, както следва: 

НОВА ! Мярка 3.1.1А.: „Обновяване, реконструкция и изграждане на необходимата 

пътна / улична инфраструктура за подобряване на трафика“ 

Новата формулировка има за цел да обедини: 

o Мярка 3.3.1. „Приоритетно обновяване и изграждане на необходимата пътна 

инфраструктура за облекчаване на движението в централната част на град 

Варна и осигуряване на свързаност и достъпност на северните курортни 

части и селищни образувания с южните и с магистрала „Хемус”; 

o Мярка 3.3.2. „Разширяване и реконструкция на улична инфраструктура във 

връзка с оптимизиране на МОПТ. Масовия общински превоз на пътници“; 

o Мярка 3.3.3. „Интегрирани мерки за подобряване на организацията на 

движението по пътната и уличната мрежи в Общината, включително 

подмяна и внедряване на интелигентно управление на трафика“; 

o Мярка 3.4.1. „Повишаване на енергийната ефективност на обществения 

транспорт чрез подмяна на подвижния състав, обновяване на тролейбусния 

парк и подобрения на производствено-техническата база“; 

o Мярка 3.4.2. „Модернизация на диспечерската програма на градския 

транспорт, включително изграждане на център за управление на масовия 

градски транспорт (МГТ) и изграждане на система за осигуряване на 

предимство на превозните средства на МГТ на светлинно регулирани 

кръстовища“; 

o Мярка 3.4.3. „Изграждане на коридор, обособен за бърз МГТ“; 

o Мярка 3.4.4. „Внедряване на автоматизирана билетна система в МГТ“; 

o Мярка 3.4.5. „Изграждане на система за информация на пътниците в реално 

време“; 
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o Мярка 3.4.6. „Подобряване условията на ползване на междуградски 

автобусен транспорт, включително изграждане на нова автогара“; 

o Мярка 3.4.7. „Мерки за подобряване на общата достъпност до МГТ на хора 

със специфични потребности“. 

Мярка 3.1.2А.: „Изграждане на нови паркинги и осигуряване на паркоместа при 

ново строителство на обществени и жилищни сгради, с цел подобряване на времето 

за достъп до публични услуги и намаляване на замърсеността на централната градска 

част на Общината“ – бивша Мярка 3.3.4., като обединява и Мярка 3.3.5. 

Мярка 3.1.3А. „Устойчиво развитие и подкрепа на селищни образувания“ – бивша 

Мярка 3.3.6. 

Нова ! Мярка 3.1.4А.: „Създаване на условия за алтернативно придвижване и нова 

култура на градска мобилност“ – Мярката покрива мерките и дейностите изведени 

по Специфична цел 3.5. 

 

Нова формулировка ! Специфична цел 3.2. „Подобряване на жизнената среда в 

населените места и въвеждане на мерки за енергийна ефективност“ 

Целта отразява в цялост Специфична цел 3.6. „Подобряване на енергийната 

ефективност, развитие на енергийните мрежи и разширяване използването на ВЕИ според 

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 – 2020 г.“. Поради 

нейната насоченост, в рамките на нейния обхват попадат: 

o Специфична цел 3.9. „Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване 

на “цифровата изолация” в слабо населените селища на Общината“; 

o Специфична цел 3.10. „Интегрирано развитие на територията на Община 

Варна и благоустрояване на селищната среда“. 

В нейния обхват попадат следните мерки: 

Нова ! Мярка 3.2.1А.: „Подобряване на енергийната ефективност на жилищни 

сгради и публични сгради с обществени функции на територията на община Варна“ – 

мярката обединява: 

o Мярка 3.6.1. „Обследване за енергийната ефективност (ЕЕ) и мерки за 

нейното подобряване в обществения и жилищен сграден фонд в Община 
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Варна, според обхвата на ЗЕЕ. Проучване на възможностите и прилагане на 

типово одитиране на частни жилищни сгради панелно строителство“; 

o Мярка 3.6.2. „Разработване и внедряване на информационен портал за 

популяризиране на мерките за енергийна ефективност, насочени към 

собственици и сдружения на собственици в многофамилни жилищни 

сгради“; 

o Мярка 3.6.3. „Пилотно въвеждане на система за енергиен мониторинг на 

енергийните спестявания на сградите общинска собственост“; 

o Мярка 3.6.4. „Разработване на иновативни проекти за нискоенергийни или 

пасивни сгради общинска собственост“. 

Нова ! Мярка 3.2.2А.: „Подобряване на енергийната ефективност на уличното 

осветление“ – мярката обединява две мерки - Мярка 3.6.6. и Мярка 3.6.7. 

Нова ! Мярка 3.2.3А.: „Насърчаване и популяризиране използването на ВЕИ“ – 

мярката обединява две мерки - Мярка 3.6.8. и Мярка 3.6.9. 

Нова ! Мярка 3.2.4А.: „Облагородяване на пространства в град Варна и населените 

места в общината“ – мярка отразява дейностите и инициативите залегнали в 

Специфична цел 3.10. „Интегрирано развитие на територията на Община Варна и 

благоустрояване на селищната среда“ и заложените в целта мерки и част от 

Специфична цел 3.16. „Подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на 

Общината с цел намаляване замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване“, по 

отношение на дейности и инициативи засягащи мерки за озеленяване и 

благоустрояване. 

Нова ! Мярка 3.2.5А.: „Подобряване на информационно-комуникационната 

свързаност“ 

Мярката обединява мерките и дейностите заложени в Специфична цел 3.9. „Осигуряване 

на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” в слабо населените 

селища на Общината“. 
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Специфична цел 3.7. „Ефективно разширяване и модернизиране на 

топлофикационната мрежа“ и Специфична цел 3.11. „Насърчаване на публично-

частното партньорство при изграждането на инфраструктурни проекти на 

територията на Общината“. 

Специфичните цели отпадат, тъй като няма съгласуваност между предвидените мерки и 

дейностите / инициативите от една страна, и от друга е налично препокриване на мерки и 

дейности със други специфични цели. 

 

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

на рискове“ 

Обособен е нов приоритет, чиято цел е да подобри действията по защитата и 

управлението на природната среда, както и свеждането до минимум негативното 

въздействие върху екологичните системи и жителите на общината. 

Придържайки се към отговорни практики за управление на околната среда, община Варна 

ще се стреми да защитава природните екосистеми и да се грижи за създаването на 

здравословна околна среда за жителите на общината. В обхвата на приоритета попадат 

следните Специфични цели и мерки към тях. 

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

интегрирано управление на крайбрежни зони“ 

Новата цел обединява две специфични цели - 3.8. и 3.14. Планираните мерки включват: 

Нова формулировка ! Мярка 3.3.1А. „Изграждане и обновяване на 

водоснабдителната и канализационна инфраструктурата“ – бивша Мярка 3.8.1. 

Нова формулировка ! Мярка 3.3.2А. „Рехабилитация на съществуващите и 

изграждане на нови пречиствателни съоръжения за подобряване на екологичното 

състояние на морските води“ – обединява мерките по СЦ 3.14. 
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Нова формулировка ! Специфична цел 3.4. „Предотвратяване образуването на 

отпадъци, депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени 

отпадъци и рекултивация на замърсени територии“ 

Корекциите обхващат следните мерки. 

Нова формулировка ! Мярка 3.4.1А.: „Подобряване на системата за управлението на 

отпадъците “ – мярката обединява Мярка 3.15.1., Мярка 3.15.2. и Мярка 3.15.3. 

 

Специфична цел 3.5. „Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни процеси, 

превантивни мерки за справяне с екстремни природни бедствия и за адаптиране на 

населението и територията на Община Варна към въздействията на измененията на 

климата“ – бивша 3.13. Целта обединява и дейности и мерки залегнали в Специфична цел 

2.4. 

Корекциите обхващат следните мерки. 

Нова формулировка ! Мярка 3.5.1А. „Предотвратяване на ерозионни и свлачищни 

процеси на територията на община Варна“ 

Мярка 3.5.2А. „Подобряване на управлението при кризи и превантивната дейност 

при природни бедствия и аварии“. 

 

Нова формулировка ! Специфична цел 3.6. „Намаляване на замърсяването на 

въздуха и шумовото замърсяване“ – бивша цел 3.16. В обхвата на целта попадат и 

дейности и мерки заложени в СЦ 3.12 

Идентифицираните мерки са: 

Мярка 3.6.1А. „Изграждане на съоръжения за шумова защита в ключови зони с 

наднормено шумово замърсяване, включително и зелени пояси“- бивша мярка 3.16.1. 

Мярка 3.6.2А. „Въвеждане на Информационна система за следене и управление на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) и на шума на територията на Община 

Варна“ - бивша 3.12.3. 
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Фигура 12 - Актуализиран обхват на Приоритетна област 3 „Интегрирано развитие на територията“ 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 „Развитие на потенциала на Варна чрез 

междурегионално, национално и европейско сътрудничество“ 

Няма извършена промяна относно наименованието. Промяната касае обхвата на 

приоритетната област, той като част от предвидените дейности имат отражение и са в пряка 

връзка с останалите три приоритетни области. Следва да се има предвид, че едно 

сътрудничество (трансгранично, транснационално или международно) не е самоцел, а 

средство за постигане на някаква цел – транспортна свързаност, културен обмен, превенция 

на риск, общо опазване на околната среда и т.н. Поради тази причина, в актуализираният 

документ е променен обхвата на приоритетната област, както следва: 

Нова формулировка ! Приоритет 4.1. „Развитие на трансграничното и 

международно сътрудничество“ 

Приоритетът обединява: 

o Приоритет 4.1. „Развитие на междурегионалното партньорство на 

национално и европейско ниво“; 

o Приоритет 4.2. „Черноморско трансгранично сътрудничество“; 

o Приоритет 4.3. „Развитие на европейското и атлантическото партниране на 

Община Варна“. 

По отделните специфични цели са извършени следните промени: 

Специфична цел 4.1. „Увеличаване на сближаването на агломерационния ареал Варна 

чрез пространствена и функционална интеграция на Община Варна с близките Общини“ – 

предвидените дейности и мерки попадат в обхвата на Специфична цел 2.7: "Подобрение на 

административния капацитет и на обслужването на гражданите и бизнеса“. 

Към новият приоритет спадат следните специфични цели и мерки, както следва: 

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

европейски общини и насърчаване създаването на международни мрежи за 

икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси“ 

В обхвата на специфичната цел попадат: 
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o Специфична цел 4.2. „Разширяване на сътрудничеството с европейски 

общини за насърчаване на публично частното партниране при трансфера на 

добри практики от ЕС“; 

o Специфична цел 4.3. „Насърчаване създаването на международни мрежи за 

икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси“; 

o Специфична цел 4.4. „Подкрепа за стимулиране на международните контакти 

и партньорства за постигане на високо ниво на развитие на морската 

индустрия и туризма“; 

o Специфична цел 4.5. „Европейско партниране за превръщане на град Варна в 

културен и икономически център в Югоизточна Европа“. 

Към новата специфична цел е обособена една мярка, както следва. 

Нова ! Мярка 4.1.1А. „Създаването на международни мрежи за икономическо, социално 

и културно развитие“ 
Фигура 13 - Актуализиран обхват на Приоритетна област 4 „Сътрудничество“ 
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3. Част III. „Актуализирана индикативна финансова таблица“ 
Извършената Актуализация на необходимите ресурси за постигане на целите на ОПР на 

община Варна се налага поради извършените корекции в стратегическата част. Тя засяга 

всички стратегически цели и приоритети, като се базира на отчетеното финансово 

изпълнение до 2016 г. и наличната информация за проектите в реализация. Основните 

източници на финансиране включват: 

1) Участие на ЕС, в т. ч. 

 Средства от ЕФРР; 

 Принос на други фондове на ЕС – ЕСФ, ЕЗФРСР, КФ, ЕФМДР. 

2) Национално обществено участие, в т.ч. 

 − Централен и местен бюджет и обществени фондове 

3) Частен сектор 

4) Други финансови инструменти – Европейска инвестиционна банка, Световна 

банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Финансови инструменти и 

др. 

Индикативната финансова рамка е съобразена с актуализирания обхват на 

приоритетните области, приоритети и специфични цели залегнали в актуализираната 

стратегическа рамка на Плана за развитие. В допълнение към посоченото публично 

финансиране, в индикативната финансова таблица в ОПР посочва и очакваният финансов 

принос на частния сектор за постигане целите. 

В таблицата по-долу е представена актуализираната индикативна финансова таблица за 

изпълнение на ОПР на община Варна в съответствие с приложение 4 от Указанията на 

МРРБ. 
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Фигура 14: Индикативна финансовата таблица по Приоритетна област 1 „Икономически растеж“  

 

  

Частно 

финансиране

Общински бюджет
Местни публични 

фондове
Централен 

бюджет
Общ дял 

%
Фондове на ЕС

Общ дял 

%

Други 
източници

Общ 

дял %
Фондове, фирми

Общ дял 

%

224,809.94 40.00 13.31% 419,386.63 24.83% 937,725.15 55.53% 17,219.84 1.02% 89,537.31 5.30% 1,688,718.88

23,223.80 40.00 9.17% 45,377.76 17.88% 128,795.33 50.76% 6,126.22 2.41% 50,166.70 19.77% 253,729.79

3,348.97 40.00 2.16% 14,768.93 9.41% 85,817.87 54.68% 4,390.64 2.80% 48,565.69 30.95% 156,932.09

507.00 25.00 0.59% 8,316.98 9.22% 47,669.12 52.85% 388.38 0.43% 33,295.80 36.91% 90,202.29

2,696.97 15.00 35.89% 440.31 5.83% 2,955.64 39.11% 158.62 2.10% 1,289.90 17.07% 7,556.44

145.00 0.00 0.25% 6,011.63 10.16% 35,193.11 59.47% 3,843.64 6.50% 13,979.98 23.63% 59,173.36

19,874.83 0.00 20.53% 30,608.83 31.62% 42,977.46 44.40% 1,735.58 1.79% 1,601.01 1.65% 96,797.71

19,874.83 0.00 20.53% 30,608.83 31.62% 42,977.46 44.40% 1,735.58 1.79% 1,601.01 1.65% 96,797.71

Специфична цел 1.1. „Повишаване на жизнеспособността и 
конкурентоспособността на МСП“

Специфична цел 1.2 „Създаване на благоприятна бизнес среда и 
подкрепа на приоритетни икономически сектори“ 

Специфична цел 1.3 „Подкрепа за високотехнологичните 
производства и услуги“ 

Приоритет 1.2. „Подобряване на качеството на образованието“

Специфична цел 1.4 „Осигуряване на достъпно и качествено 
образование за развитие на личността чрез осъвременяване на 
системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност 
спрямо потребностите на пазара на труда“

Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на 

основата на икономика на знанието“

ОБЩО

Местно публично финансиране
Общ 

дял %

Външно публично финансиране

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. "ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ"

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
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Фигура 15 – Индикативна финансовата таблица по Приоритетна област 2 „Подобряване на качеството на живот“ 

 

 

 

Частно 

финансиране

Общински бюджет
Местни публични 

фондове
Централен 

бюджет
Общ дял 

%
Фондове на ЕС

Общ дял 

%

Други 
източници

Общ 

дял %
Фондове, фирми

Общ дял 

%

224,809.94 40.00 13.31% 419,386.63 24.83% 937,725.15 55.53% 17,219.84 1.02% 89,537.31 5.30% 1,688,718.88

78,180.73 0.00 24.76% 87,485.68 27.71% 123,710.13 39.18% 3,423.62 1.08% 22,965.62 7.27% 315,765.78

4,072.08 0.00 7.04% 8,287.62 14.32% 44,528.41 76.95% 741.58 1.28% 235.62 0.41% 57,865.30

1,208.10 0.00 7.03% 2,339.33 13.62% 13,378.12 77.90% 13.00 0.08% 235.62 1.37% 17,174.17

2,863.98 0.00 7.04% 5,948.29 14.62% 31,150.29 76.55% 728.58 1.79% 0.00 0.00% 40,691.13

12,833.36 0.00 27.34% 14,344.02 30.56% 17,204.63 36.66% 1,170.33 2.49% 1,380.00 46,932.35

11,384.46 0.00 25.50% 14,218.22 31.85% 16,854.63 37.75% 810.33 1.81% 1,380.00 3.09% 44,647.65

1,448.90 0.00 63.42% 125.80 5.51% 350.00 15.32% 360.00 15.76% 0.00 0.00% 2,284.70

60,614.18 0.00 28.97% 64,754.04 30.94% 61,090.08 29.19% 1,456.71 0.70% 21,350.00 10.20% 209,265.02

11,717.78 0.00 13.94% 12,075.57 14.37% 47,293.31 56.27% 456.71 0.54% 12,500.00 14.87% 84,043.37

48,896.40 0.00 39.05% 52,678.48 42.07% 13,796.77 11.02% 1,000.00 0.80% 8,850.00 7.07% 125,221.65

661.11 0.00 38.82% 100.00 5.87% 887.00 52.08% 55.00 3.23% 0.00 0.00% 1,703.11

661.11 0.00 38.82% 100.00 5.87% 887.00 52.08% 55.00 3.23% 0.00 0.00% 1,703.11

Приоритет 2.2. „Подобряване на системата на здравеопазване и 

превенция на рисковото поведение“

Специфична цел 2.3. „Повишаване на качеството и ефективността 
на здравните услуги“

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

Приоритет 2.3. „Развитие на културата, културните институции 

и спорта в община Варна“

Специфична цел 2.5. „Съхранение на културното наследство 
подобряване на условията за развитие на изкуствата и културата“

Специфична цел 2.6. „Създаване на условия за спорт и пълноценно 
използване на свободното време на младите хора“

Приоритет 2.4. „Развитие на гражданското общество и 

подобряване на институционалната среда за по-висока 

ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“ 

Специфична цел 2.7: "Подобрение на административния капацитет 
и на обслужването на гражданите и бизнеса“

Специфична цел 2.2. „Развитие на социалните услуги и социалната 
интеграция“

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. "ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ"

Приоритет 2.1. „Осигуряване на възможности за заетост, 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“

Специфична цел 2.1. Осигуряване на възможности за заетост, с 
акцент на младежката заетост и повишаване на трудовите доходи.

ОБЩО

Местно публично финансиране
Общ 

дял %

Външно публично финансиране

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
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Фигура 16 - Индикативна финансовата таблица по Приоритетна област 3 „Интегрирано развитие на територията“ 

 

 

 

 

Частно 

финансиране

Общински бюджет
Местни публични 

фондове
Централен 

бюджет
Общ дял 

%
Фондове на ЕС

Общ дял 

%

Други 
източници

Общ 

дял %
Фондове, фирми

Общ дял 

%

224,809.94 40.00 13.31% 419,386.63 24.83% 937,725.15 55.53% 17,219.84 1.02% 89,537.31 5.30% 1,688,718.88

122,205.41 0.00 10.9% 286,394.19 25.65% 684,131.60 61.27% 7,490.00 0.67% 16,405.00 1.47% 1,116,626.21

73,484.14 0.00 9.4% 244,153.52 31.24% 445,911.10 57.05% 5,000.00 0.64% 13,080.00 1.67% 781,628.76

57,521.59 0.00 9.9% 116,229.34 20.04% 403,132.90 69.51% 2,500.00 0.43% 580.00 0.10% 579,963.83

15,962.55 0.00 7.9% 127,924.18 63.43% 42,778.20 21.21% 2,500.00 1.24% 12,500.00 6.20% 201,664.93

48,721.27 0.00 14.5% 42,240.68 12.61% 238,220.50 71.11% 2,490.00 0.74% 3,325.00 0.99% 334,997.44

46,491.27 0.00 14.1% 41,798.83 12.68% 236,860.06 71.84% 1,250.00 0.38% 3,300.00 1.00% 329,700.16

800.00 0.00 39.4% 117.00 5.76% 663.00 32.66% 450.00 22.17% 0.00 0.00% 2,030.00

1,250.00 0.00 48.3% 240.00 9.27% 380.00 14.67% 720.00 27.80% 0.00 0.00% 2,590.00

180.00 26.6% 84.84 12.53% 317.44 46.87% 70.00 10.34% 25.00 3.69% 677.29

Специфична цел 3.2. „Подобряване на жизнената среда в 
населените места и въвеждане на мерки за енергийна ефективност“

Приоритет 3.2.: „Опазване и съхранение на околната среда и 

управление на рискове“

Специфична цел 3.3.: „Подобряване на ВиК инфраструктурата и 
интегрирано управление на крайбрежни зони“

Специфична цел 3.4. „Предотвратяване образуването на отпадъци, 
депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени 
отпадъци и рекултивация на замърсени територии“

Специфична цел 3.5. „Защита от ерозионни, абразионни и 
свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с екстремни 
природни бедствия и за адаптиране на населението и територията 
на Община Варна към въздействията на измененията на климата“ 

Специфична цел 3.6. „Намаляване на замърсяването на въздуха и 
шумовото замърсяване“

Специфична цел 3.1.: „Изграждане, рехабилитация и поддържане на 
пътната и уличната инфраструктури в Общината и адекватна на 
нуждите за свързаност и достъп до публични услуги организация на 
движението“ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА“

Приоритет 3.1. „Интегрирано изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура 

на Общината, за подобряване на териториалната свързаност, 

благоустрояване на селищната среда и достъпност до обектите 

за публични услуги“

ОБЩО

Местно публично финансиране
Общ 

дял %

Външно публично финансиране

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
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Фигура 17 - Индикативна финансовата таблица по Приоритетна област 4 „Сътрудничество“ 

 

 

Частно 

финансиране

Общински бюджет
Местни публични 

фондове
Централен 

бюджет
Общ дял 

%
Фондове на ЕС

Общ дял 

%

Други 
източници

Общ 

дял %
Фондове, фирми

Общ дял 

%

224,809.94 40.00 13.31% 419,386.63 24.83% 937,725.15 55.53% 17,219.84 1.02% 89,537.31 5.30% 1,688,718.88

1,200.00 0.00 46.21% 129.00 4.97% 1,088.10 41.90% 180.00 6.93% 0.00 0.00% 2,597.10

1,200.00 0.00 46.21% 129.00 4.97% 1,088.10 41.90% 180.00 6.93% 0.00 0.00% 2,597.10

1,200.00 0.00 46.21% 129.00 4.97% 1,088.10 41.90% 180.00 6.93% 0.00 0.00% 2,597.10

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. "СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Приоритет 4.1. „Развитие на трансграничното и международно 

сътрудничество“

Специфична цел 4.1. Разширяване на сътрудничеството с 
европейски общини и насърчаване създаването на международни 
мрежи за икономическо и социално развитие, основано на общи 
ресурси“

ОБЩО

Местно публично финансиране
Общ 

дял %

Външно публично финансиране

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
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Индикативното разпределение на средствата по отделните приоритетни области 

спрямо общите инвестиционни разходи е показано в следващата фигура. 
Фигура 18 – Актуализирано индикативно разпределение на финансовите ресурси по Приоритетни област 
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4. Част IV „Актуализирани индикатори за наблюдението и оценката на 

плана“ 

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

Отчитайки дадените препоръки, актуализираните индикаторите за наблюдение и 
оценка на изпълнението на Плана за развитие са посочени в матрица на индикаторите 
съгласно одобрените методическите указания3. Всеки изведен индикатор е с посочени 
мерни единици, източници на информация, периодичността на събирането на 
информация, базовата и целева стойност. 

Съгласно новите насоки на ЕК, при определяне на индикатори, акцентът следва да 
бъде поставен върху резултатите от реализацията на плана, т.е водещият момент при 
идентифициране на показателите е възможността да улови ефекта от изпълнението на 
ОПР на община Варна. Подходът е базиран на концентрацията и води до използването на 
сравнително ограничен брой индикатори, но насочени именно към оценка на промяната. 

Актуализираната система от индикатори включва основно два типа – показатели за 
въздействие и индикатори за резултат (на ниво приоритет). В разработената система от 
индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР на община Варна са взети 
предвид и общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на 
растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. 

Индикаторите за въздействие са насочени към отчитане на цялостното изпълнение на 
Общинския план за развитие и по-конкретно към стратегическите цели. Те имат ключово 
значение при последващата оценка на ефективността на изпълнените интервенции. 
Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими показатели. 
Няма извършените корекции по отношение на заложените Общи количествени 
индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР. 

Индикаторите за резултат и общите индикатори се отнасят до наблюдението и 
оценката на отделните Приоритетни области и специфични цели. Преобладаващата част 
от индикаторите са количеството измерими и осигуряват обективност по отношение на 
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на специфичните цели 
и постигнатото пряко въздействие в съответната област на интервенция. 

                                                           
3  Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за 
развитие (2014-2020), Одобрени със заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, София, 2011 г. 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“ 

 
Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на основата на икономика на знанието“ 

Специфична цел 1.1. 

„Повишаване на 

жизнеспособността и 

конкурентоспособността на 

МСП“ 

Брой предприятия, 

получили безвъзмездна 

финансова помощ 

Бр. ИСУН Ежегодно 0 105 

Брой проекти за 

подкрепа на стартиращи 

предприятия  

Бр. ИСУН Ежегодно 0 125 

Реализирани 

спестявания на енергия 

от фирми, в резултат на 

изпълнени проекти  

kWh 

годишно 
ИСУН 

Два пъти в 

периода 
0 23 023 480 

Частни инвестиции за 

съфинансиране на 

публична финансова и 

нефинансова помощ 

В хил. лв ИСУН Ежегодно 0 13,527  

 

Нова формулировка ! 

Специфична цел 1.2 

Приходи от нощувки в 

места за настаняване 
База 2012  

В млн. лв НСИ Ежегодно 150 200 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

„Създаване на благоприятна 

бизнес среда и подкрепа на 

приоритетни икономически 

сектори“ 

Брой подкрепи 

клъстери и бизнес 

мрежи 

Бр. 

Агенция за 

регионално 

развитие – Варна, 

ИСУН 

Два пъти в 

периода 
0 9 

 

Нова формулировка ! 

Специфична цел 1.3 

„Подкрепа за 

високотехнологичните 

производства и услуги“ 

Брой предприятия 

въвели нови за пазара 

или значително 

подобрени продукти в 

резултат на 

иновационни или 

научно изследователски 

и развойни проекти 

Бр. 

ИСУН, научни 

институции 

(ВМУ-Варна,  

ВСУ, ТУ – Варна, 

ИУ-Варна, 

ВВМУ) 

Два пъти в 

периода 
0 

28 

Нарастване на 

разходите за НИРД в 

община 
Показва ръста на 

нарастване на разходите за 

НИРД в края на периода 

спрямо предходната година 

Разходи за НИРД =Pt/Pt-1 

% 

ТСБ - Варна 

 

 

 

 

Един път в 

периода 
100 

115 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

Варна (2011 г., 12 млн. лв.) 
 

Приоритет 1.2. „Подобряване на качеството на образованието“ 
 

Специфична цел 1.4 

„Осигуряване на достъпно и 

качествено образование за 

развитие на личността чрез 

осъвременяване на системата 

на образование и осигуряване 

на нейната адаптивност 

спрямо потребностите на 

пазара на труда“ – бивша цел 

1.3 

Капацитет на 

подпомаганите 

образователни услуги и 

грижи за децата. 

Бр. деца / 

ученици 

ИСУН, Дирекция 

ОМД, Екип за 

управление на 

проекти 

Два пъти в 

периода 
0 11 349 

Участие в 

образователни и 

обучителни схеми за 

подпомагане на 

младежката заетост, 

възможностите за 

образование и особено 

висше и професионално 

образование 

Брой 

участници 

ИСУН, Дирекция 

ОМД, ДБТ, 

университети, 

обучителни 

организации 
 

Два пъти в 

периода 
0 2 663 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

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

 
Специфична цел 2.1. Брой включени бр. Дирекция "РСЗ"- Ежегодно 2 955 5 360 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

„Осигуряване на възможности 

за заетост, с акцент на 

младежката заетост и 

повишаване на трудовите 

доходи“ 

младежи до 29 години в 

програми и проекти за 

заетост и обучение  
(база 2012 г. ) 

Варна 

Брой съвместни 

инициативи със 

социални партньори за 

продължаващо 

професионално 

обучение (2012 г.) 

бр. ДБТ Ежегодно 0 17 

 

Специфична цел 2.2. 

„Развитие на социалните 

услуги и социалната 

интеграция“ 

Увеличаване капацитета 

на предоставяните 

социални услуги за деца 

и възрастни (2012 г. – 3 

181 места) 
Показва увеличението на 

капацитета на социални 

услуги в края на периода 

спрямо предходната година  

Нараснал капацитет =Pt/Pt-

1 

% 

ИСУН, Община 

Варна, Дирекция 

„Социални 

дейности“ 

Два пъти в 

периода 
100 125 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

Участници с 

увреждания и 

участници над 65г. в 

невъзможност за 

самообслужване, с 

подобрен достъп до 

услуги 

Брой лица 

ИСУН, Дирекция 

„Социални 

дейности“ 

Два пъти в 

периода 
0 1502 

 
Приоритет 2.2. Подобряване на системата на здравеопазване и превенция на рисковото поведение 

 

Специфична цел 2.3. 

„Повишаване на качеството и 

ефективността на здравните 

услуги“ 

Здравни заведения с 

подобрена материално – 

техническа база 

бр. 
Дирекция 

"Здравеопазване" 

Два пъти в 

периода 
2 10 

Обхванато население от 

реализирани 

профилактични и 

скрийнингови мерки 

Бр. 

обхванати 

лица 

Дирекция 

"Здравеопазване", 

Дирекция 

"Превенции“, 

НПО 

Ежегодно 0 23 744 

 
НОВО ! Приоритет 2.3. „Развитие на културата, културните институции и спорта в община Варна 

 

Нова формулировка ! Нарастване на % Дирекция КДР, Ежегодно 100 125 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

75 
 

Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

Специфична цел 2.5. 

„Съхранение на културното 

наследство подобряване на 

условията за развитие на 

изкуствата и културата“ 

посещенията в 

общински културни 

обекти и събития 
База = 100 % (2013 г.) 

Показателя отчита увеличението 

на посещенията в подкрепените 

културни обекти и институции 

Нараснали посещения =Pt/Pt-1 

Дирекция 

Туризъм, РИМ, 

районни 

администрации и 

кметства 

Брой реконструирани / 

рехабилитирани и 

модернизирани сгради 

на читалищата 

бр. 

Дирекция КДР, 

РИМ, районни 

администрации и 

кметства  

Два пъти в 

периода 
0 19 

 
 
 
 
 

Нова ! Специфична цел 2.6. 

„Създаване на условия за 

спорт и пълноценно 

използване на свободното 

време на младите хора“ 

Брой рехабилитирани и 

изградени спортни 

съоръжения в община 

Варна 

бр. 

ОП "Спорт“, 

районни 

администрации и 

кметства 

Два пъти в 

периода 
0 38 

Нарастване на 

посещенията в 

подкрепените младежки 

% 

Дирекция ОМД, 

Общински детски 

комплекс 

Два пъти в 

периода 
100 110 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

центрове 
База 2012 = 100% 

Показателят отчита 

нарастване на посещенията в 

подкрепените младежки 

центрове на територията на 

община Варна 

Нараснали посещения =Pt/Pt-1 
 

Приоритет 2.4. „Развитие на гражданското общество и подобряване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса.“ 
 

Нова ! Специфична цел 2.7: 

„"Подобрение на 

административния капацитет 

и на обслужването на 

гражданите и бизнеса“ 

Дял на населението 

ползващо електронни 

административни 

услуги 
База = 0 (2013 г.) 

% 

Дирекция  

Информационно 

и 

административно 

обслужване 

Община Варна 

Един път в 

периода 
0 12% 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

 
Разширена формулировка ! Приоритет 3.1. „Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа 

инфраструктура на Общината, за подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда и достъпност 

до обектите за публични услуги“ 

 

Специфична цел 3.1.: 

„Изграждане, рехабилитация 

и поддържане на пътната и 

уличната инфраструктури в 

Общината и адекватна на 

нуждите за свързаност и 

достъп до публични услуги 

организация на движението“ 

Площ на 

реконструираната/ 

рехабилитирана 

уличната мрежа  

м2 

Дирекция ИИБ 

ОПИП, районни 

администрации, 

кметства 

Два пъти в 

периода 
0 250 000 

Осигурени нови места 

за паркиране 
бр. 

Дирекция ИИБ 

ОПИП, районни 

администрации, 

кметства 

Два пъти в 

периода 
0 4 200 

Нарастване на 

населението ползващо 

подобрените условия в 

обществен транспорт  
База 2012 = 100% 

Показателят отчита 

увеличението на пътуващите с 

обществен транспорт в 

% 

Община Варна, 

Градски 

транспорт ЕАД 

Два пъти в 

периода 
100 125 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

резултат на реализираните 

инвестиционни проекти на 

територията на община Варна 

Увеличение на пътуванията 

=Pt/Pt-1 

Дължина на 

новоизградени велоалеи 
км. 

Община Варна, 

Дирекция 

Инженерна 

инфраструктура и 

благоустрояване 

Два пъти в 

периода 
0 25 

 

Нова формулировка ! 

Специфична цел 3.2. 

„Подобряване на жизнената 

среда в населените места и 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност“ 

Намаление на 

енергийното 

потребление в 

обществени и жилищни 

сгради  

kWh/г. 

ИСУН, НСИ, 

Отчет за 

изпълнение на 

плановете за ЕЕ 

Един път в 

периода 
0 88 320 652 

Благоустроени 

междублокови 

пространства 

м2 
Община Варна, 

Дирекция ИИБ 

Два пъти в 

периода 
0 102 800 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

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

 

Нова ! Специфична цел 3.3.: 

„Подобряване на ВиК 

инфраструктурата и 

интегрирано управление на 

крайбрежни зони“ 

Допълнителен брой 

лица /дял от 

населението с 

подобрено 

водоснабдяване  

Брой 

население 
ВиК-Варна 

В края на 

периода 
0 1 200 

Допълнителен брой 

население (жители) с 

подобрено третиране на 

отпадъчните води или 

Брой 

население 
ВиК-Варна 

В края на 

периода о 
0 4 500 

Дял на населението 

обхванато от ПСОВ 
База 2012 

% ВиК-Варна 
В края на 

периода 
82.3 88 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

Нова формулировка ! 

Специфична цел 3.4. 

„Предотвратяване 

образуването на отпадъци, 

депониране, обезвреждане и 

рециклиране на битови и 

промишлени отпадъци и 

рекултивация на замърсени 

територии“ 

Рекултивирани 

замърсени и увредени 

земи  

ха 

РИОСВ-Варна, 

Дирекция 

УСКОР, 

Дирекция ИИБ 

Ежегодно 0 5 

Специфична цел 3.5. „Защита 

от ерозионни, абразионни и 

свлачищни процеси, 

превантивни мерки за 

справяне с екстремни 

природни бедствия и за 

адаптиране на населението и 

територията на Община Варна 

към въздействията на 

измененията на климата“ 

Население ползващо се 

от мерки за защита и 

превенция от природни 

бедствия 

Бр. 

Дирекция ИИБ, 

районни 

администрации и 

кметства РИОСВ 

Варна 

Два пъти в 

периода 
0 12 000 
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Приоритет / специфична 

цел 

Индикатор за резултат Мярка Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

(2020 г.) 

Нова формулировка ! 

Специфична цел 3.6. 

Намаляване на замърсяването 

на въздуха и шумовото 

замърсяване  

Население ползващо се 

от новоизградени 

съоръжения за шумова 

защита в ключови зони 

с наднормено шумово 

замърсяване или 

шумова защита в 

ключови зони с 

наднормено шумово 

замърсяване 

брой Дирекция ИИБ 
Два пъти в 

периода 
0 15 000 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

 
Нова формулировка ! 
Специфична цел 4.1. 
Разширяване на 
сътрудничеството с 
европейски общини и 
насърчаване създаването на 
международни мрежи за 
икономическо и социално 
развитие, основано на общи 
ресурси“ 

Брой съвместни 
партньорски 
инициативи 

брой 

ИСУН, Община 
Варна, Дирекция 
Европейски и 
национални 
оперативни 
програми, 
Дирекция 
"Канцелария на 
кмета", НПО 

Ежегодно 0 9 
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5. Част V Актуализирани действия по наблюдението, оценката и 

актуализацията на плана  

 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие на община Варна за периода 2014-2020 г., на основата на 

резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в 

Програмата за реализация на плана. 

Успешното изпълнение на общинския план за развитие се свързва с превръщане на 

визията в действия и резултати. Това се постига чрез непрекъснат процес на изпълнение, 

който идентифицира ключови действия, които са свързани с отговорности, срокове, 

бюджет и човешки ресурси. Подходът за изпълнение следва един непрекъснат процес на 

осигуряване на възможност за действия, иницииране, мониторинг на тези действия и 

обсъждане на постигнатите резултати. 

В цялостния процес на наблюдение и при спазване на принципа за партньорство 

следва да участва кметът на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, 

представители на общинската администрация, представители на общинския съвет, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и 

представители на гражданското общество. 

5.1 Система за наблюдение и оценка  

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на общината Варна 

се извършва при условията и реда, предвидени в Закона за регионалното развитие и 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Предмет на 

наблюдение са изпълнението на конкретните специфични цели, съгласно определените в 

Част IV „ Актуализирани индикатори за наблюдението и оценката на плана“, 

организацията и методите на изпълнение, които се прилагат от общинска администрация 

Варна, както и мерките за осигуряване на информация и публичност на резултатите от 

изпълнението на общинския план за развитие. Целта е да бъде осигурено ефективност и 

ефикасност на процеса на стратегическо планиране, програмиране, управление и ресурсно 

осигуряване на местното развитие. 
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Системата за наблюдение на ОПР на община Варна цели въвеждане на общ подход 

за наблюдение, като обхващаща: органите и механизма за наблюдение, източниците, 

начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация; 

индикаторите за наблюдение; системата на докладване и осигуряване на информация и 

публичност. Системата осигурява координация и вътрешна съгласуваност при 

изпълнението на документа и дава ясна и еднозначна информация за постигнатия 

напредък и необходимостта от корекции, допълнение и изменения на ОПР. За това е 

важна обвързаността между функциите на отделните звена, регламентирането на 

конкретните действия и разпределението им във времето. 

 

Органи за наблюдение на Плана  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на община Варна е Общинския 

съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на Плана, Общинският съвет следва да 

осигури участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически 

лица при спазване на принципите за партньорство, публичност и прозрачност при 

изпълнението на общинския план за развитие. Основните функции съгласно чл. 81 от 

ППЗРР включват: 

o осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие; 

o координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и 

юридически лица на основата на принципа за партньорство; 

o осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата 

в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените 

поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и 

социалното включване; 

o обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за 

стратегическо планиране на регионалното развитие; 
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o осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове за развитие и на 

общинските планове за развитие; 

o разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността 

на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

o определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие. 

 

 Механизъм за наблюдение 

Наблюдението на Общинския план се базира на механизъм отговарящ на законовите и 

нормативни изисквания и способен да оцени и подобри изпълнението на Плана. 

Механизмът за наблюдение се осъществява по следните основни канали. 

1. Кмет на община Варна - организира наблюдението на изпълнението на Общинския 

план за развитие – съгласно Чл. 91. от ППЗРР 

2. Оперативна група за наблюдение на ОПР на община Варна, която се състои от 

минимум от 12 души, както следва: 

o Заместник кмет на Община Варна; 

o Двама общински специалисти; 

o Трима общински съветника; 

o Трима представители на Неправителствени организации; 

o Трима представителите на бизнеса и/или на браншови организации. 

Съставът на Оперативна група за наблюдение се определя със заповед на Кмета на 

общината, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на Съвета. Тя 

се свиква в началото на всяка година, като следва да проследи изпълнението и напредъка 

по реализацията на плана през изминалата година. Резултатите се обобщават в Годишен 

доклад в съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР. Към така определената Оперативна група за 

наблюдение, при необходимост могат да се привличат допълнителни експерти по 

регионално или местно развитие.  
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Групата може да бъде свиквана при необходимост от допълнителни наблюдения 

свързани със сериозна промяна в ситуацията в община Варна и по решение на Общински 

съвет – Варна. 

 

Процедура за мониторинг 

Сред основните задачи на Оперативна група за наблюдение на ОПР на община 

Варна е да извършва периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнение на Плана. 

В началото на всяка календарна година, Групата се събира и определя най-подходящите 

средства за извършване на наблюдение на ОПР, като се ръководи от показатели залегнали 

в Част IV „Актуализирани индикатори за наблюдението и оценката на плана“ и 

законовите и нормативни изисквания определящи обхвата на процеса на наблюдение на 

изпълнението на общинския план за развитие. 

Наблюдението на общинският план за развитие се базира на разработената система от 

индикатори, които да осигурят базата за проследяване на напредъка на изпълнение на 

плана. При осъществяване на своята дейност, Оперативна група за наблюдение има право 

да се възползва от разнообразни средства за събиране на информация. Това включва, 

официална информация събрана от НСИ (вкл. ТСБ – Варна), ИСУН, ДРСЗ-Варна, ВиК – 

Варна, Общинска администрация и др., и при необходимост първична информация от 

заинтересовани страни. Като първа стъпка, Групата изпраща официално искане за 

информация до определените институции, организации и заинтересовани страни имащи 

отношение към постигане на целите залегнали в Плана. Извън официалните и публични 

източници, необходимата информация, която трябва да бъде събрана и обработена от 

Оперативната група включва: 

o Дирекция и отдели, част от Общинска администрация Варна - за всички свои 

проекти и дейности, имащи обособен, проектен характер, които се реализират със 

собствени и привлечени финансови източници. Това включва инвестиционни 

дейности / инициативи и проекти (строителство и доставки, придобиване на ДМА и 

ДНА) и дейности / инициативи и проекти без инвестиционен елемент (обучения, 

кампании, културни и образователни мероприятия и инициативи и др.); 
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o Социални, образователни и културни институции на територията на община 

Варна, които самостоятелно и/или в партньорство изпълняват проекти. Аналогично 

на действията при изпълнение на общински проекти; 

o Неправителствени организации, браншови организации и сдружения – за своите 

проекти и инициативи в изпълнение реализирани по линия на финансиране от ЕС. 

Информацията за тези проекти би била публично достъпна, и съответно няма да 

има причина да не бъде предоставена и на община Варна. 

Групата на заинтересованите организации и институции за събиране на информация 

може да бъде разширявана с оглед на различните нужди от наблюдение на плана за 

развитие на община Варна.  

Постъпилата информация се обработва от Оперативната група, във вид, който да 

осигури текуща и надеждна информация, със следния минимален обхват: 

o Секторно разпределение на проекти, финансиране, резултати; 

o Източници на финансиране; 

o Вложени финансови ресурси за изпълнение на ОПР на община Варна 

o Степен на постигане на заложените цели - на проектно и на планово ниво. 

След събиране на необходимите данни, същите се обработват и се изготвя Годишният 

доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на община 

Варна4. Докладът се изготвя по определен от Кмета на община Варна ред и се одобрява от 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, 

Годишните доклади следва да съдържат: 

1. Общите условия за изпълнение на ОПР на община Варна и промените в социално-

икономическите условия в общината. 

При анализа на промените в социално-икономическите условия, основен фокус ще 

бъде поставен единствено при съществени промени в условия и върху анализ на 

промените в социално – икономическите условия в резултат на изпълнените 

дейности залегнали в ОПР на община Варна. 

2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на община 

Варна на база на идентифицираните индикатори за наблюдение и оценка в Част IV 

„Актуализирани индикатори за наблюдението и оценката на плана“; 

                                                           
4 Съгласно чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие 
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3. Предприетите действия от общинска администрация с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението в т.ч.: 

− Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 

и анализ на данни; 

− Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 

план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване 

на тези проблеми; 

− Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие; 

− Мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата 

и за адаптацията към вече настъпилите промени5 ; 

− Мерки за прилагане на принципа на партньорство 

− Резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие6; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 

Изготвеният Годишен доклад се внася за обсъждане и одобрение от Общински съвет – 

Варна до 31 март на всяка следваща година. След одобрение на доклада, същия се 

оповестява на страницата на община Варна в интернет. Копие от годишните доклади се 

изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за 

тяхното одобряване. 

5.2 Оценка на Плана 

В рамките на действие на Общинския план за развитие се планира провеждане на 

три оценки – предварителна, междинна и последващата оценка. Те се осъществяват от 

външни (независими) оценители, отговарящи на изискванията на Чл. 83. (1) от ППЗРР. 

                                                           
5 Изменения на ППЗРР, доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г. 
6 Изменения на ППЗРР, нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г. 
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Предварителната оценка се извършва в рамките на подготовката на проекта на 

общинския план за развитие. Тя съдържа: оценка за социално-икономическото им 

въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. 

Оценката подпомогна определянето на целите, средствата, инструментите и ресурсите за 

реализация на общинския план за развитие. По този начин се постигна по-високо ниво 

реалистичност, адекватност, съгласуваност и сближаване между отделните политики 

провеждани от общинска администрация. Оценката спомогна за формулирането на ясни и 

измерими цели и критерии за оценка.  

 

Междинната оценка ще се извърши в средата на настоящия програмен период, но не 

по-късно от 4 години от неговото начало. Съгласно закона, обхватът на междинната 

оценка ще включва: 

− оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

− оценка на степента на постигане на съответните цели; 

− оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

− изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ7 

 

Последващата оценка ще се изпълни в съответствие с чл. 34 от ЗРР след приключване 

действието на общинския план за развитие на община Варна, но не по-късно от една 

година след изтичането на периода на действие на плана. Нейната задача е да изследва 

въздействието върху територията от изпълнените действия и интервенции. Обхватът на 

последващата оценка ще включва: 

− оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите; 

− оценка на общото въздействие; 

− оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

− изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

 

                                                           
7 Изменения на ЗРР, изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г. 
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Таблица 25 - График за провеждане на оценка на Общинския план за развитие на община Варна 2014-2020 г. 

Вид оценка Етап на провеждане Период Изпълнител 

Предварителна  Разработване 2014 г. Външен 

Междинна  Изпълнение 2017-2018 г Външен 

Последващата  Приключване 2020 – 2021 г Външен 

За осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на общинска 

администрация Варна, резултатите от извършените оценки ще бъдат официално 

публикувани на интернет страницата на община Варна. 

През периода на действие на ОПР на Община Варна могат да се извършват 

допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на 

съответните органи за управление на регионалното развитие, определени в ЗРР. 

5.3 Актуализация на Плана 

Актуализацията на Общинския план за развитие се организира от Кмета на общината, 

и е регламентирана в Чл. 38 от ППЗРР. При актуализацията на общинския план за 

развитие следва да се анализира и оцени въздействие на външните и вътрешните фактори 

и условия върху социално-икономическите характеристики на развитието на община 

Варна и качеството на околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и 

адекватна стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана 

до края на съответния период. Съгласно нормативните изисквания, актуализацията се 

извършва при настъпване на следните условия : 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия 

за развитие;  

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран документ 

за изпълнение, който го допълва. Документът се приема от Общинския съвет по 

предложение на Кмета на община Варна. 
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За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата за 

неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на Общинския 

съвет по предложение на Кмета на общината.  
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6. Част VII „Програма за реализация на Общинския План за развитие“ 

Програмата за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския 

план за развитие на община Варна има оперативен характер и конкретизира начина, 

мерките и приложимите интервенции за постигане на набелязаните цели за развитие на 

територията. Осигурена е вътрешна и външна съгласуваност на факторите на развитието и 

ресурсите за реализация на плана, в т. ч. финансовата и институционална подкрепа за 

изпълнение на плана. 

Чрез програмата се онагледяват съответните проекти и инициативи, финансовите 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 

индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на общинския план за 

развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при 

осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 

Пълен списък на индикативните проекти е даден в отделно приложение, както 

следва: 

Приложение 1: Списък с проектите по Приоритетна област 1 

Приложение 2: Списък с проектите по Приоритетна област 2 

Приложение 3: Списък с проектите по Приоритетна област 3 

Приложение 4: Списък с проектите по Приоритетна област 4 

Приложение 5: Списък на отпадналите проекти от ОПР Варна 2014-2020 
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7. Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация 

към вече настъпилите промени.  

Политиката на България в областта на изменението на климата се основава на два 

основни аспекта, свързани от една страна с международните ангажименти, поети от 

страната с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата 

(РКОНИК) и Протокола от Киото, и от друга – с новоприетото европейско 

законодателство в тази област. В тази връзка е разработен и приет Трети национален план 

за действие по изменение на климата (НПДИК). Неговата главна цел е да очертае рамката 

на действие в борбата с изменението на климата за периода 2013 - 2020 г. и да насочи 

усилията на страната към действия, водещи до намаляване отрицателното въздействие на 

климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти 

С изменение на Закона за регионално развитие, чл. 13, ал. 2, т. 9, като задължителна 

част от Общинските планове за развитие се предвиждат точка „Мерки за ограничаване на 

изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени“, тъй като 

Общинският план за развитие би могъл да повлияе както върху намаляване на вредното 

въздействие върху околната среда и адаптацията на населението и икономиката към 

съществуващите вече изменения, така и върху мониторинга на изменението на климата на 

местно ниво. 

Дейностите за борба с климатичните промени в почти всички сектори имат местно 

измерение, тъй като са свързани с реализиране на местни планове, програми и проекти. 

Ето защо разумното и прозрачно регламентиране на тези дейности и проекти на местно 

ниво може да се окаже голямо предимство на онези общини, които съумеят да се 

възползват от дадените им правомощия. 

Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени, за които община Варна би могла да съдейства са свързани с 

кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското 

стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния 

въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които могат да доведат 

до намаляване емисиите на парникови газове. Най-общо мерките могат да бъдат 

класифицирани в три групи: „сиви“, „зелени“ и „меки“ мерки. Инфраструктурните или 

„сиви“ мерки са свързани с физически интервенции или мерки за строителство и 
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инженерингови услуги, целящи трансформирането на сградите и инфраструктурата, които 

са от съществено значение за социалното и икономическото благосъстояние на 

обществото, в по – издръжливи на екстремни събития. „Зелени“ структурни мерки са 

предназначени към увеличаване издръжливостта на екосистемите, използвайки услугите, 

предоставяни от тях, с цел постигане на по-ефективна адаптация по отношение на 

разходите. „Меки“ неструктурни мерки са насочени към прилагането на политики и 

процедури, разпространение на информация и икономически стимули за намаляване или 

предотвратяване на уязвимостта от бедствия. 

Изпълнението на такъв тип мерки ще бъде осигурено чрез част от проектите 

предвидени по ОПР на Варна. По-конкретно актуализираните мерки предвидени в 

приоритетна област 3 „Интегрирано развитите на територията“ на ОПР ще имат принос за 

ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени. 

Директен принос ще имат мерките по специфична цел 3.5: „Защита от ерозионни, 

абразионни и свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с екстремни природни 

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

въздействията на измененията на климата“, които са  

 Мярка 3.5.1. „Предотвратяване на ерозионни и свлачищни процеси на територията 

на община Варна“ 

 Мярка 3.5.2. „Подобряване на управлението при кризи и превантивната дейност 

при природни бедствия и аварии“ 

Други мерки, които също допринасят за борбата с климатичните промени са:  

 Мярка 3.2.1.: „Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради и 

публични сгради с обществени функции на територията на община Варна 

 Мярка 3.2.3.: „Насърчаване и популяризиране използването на ВЕИ“ 

 Мярка 3.4.1.: „Подобряване на системата за управлението на отпадъците “ 

 Мярка 3.6.1. „Изграждане на съоръжения за шумова защита в ключови зони с 

наднормено шумово замърсяване, включително и зелени пояси“ 

 Мярка 3.6.2. „Въвеждане на Информационна система за следене и управление на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) и на шума на територията на Община 

Варна“. 
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Индикаторите, с които е свързано изпълнението на специфичните цели, които 

включват тези мерки ще даде възможност и за изчисляване на реалния принос на ОПР на 

Варна към ограничаването на ефекта от климатичните изменения.  
Таблица 26: Индикатори на ОПР свързани с мерките ограничаване на изменението на климата и за адаптация 

към вече настъпилите промени 

Специфична цел  Индикатор Мерна 

единица 

Специфична цел 3.2. „Подобряване на 

жизнената среда в населените места и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност“ 

Намаление на енергийното 

потребление в обществени и 

жилищни сгради  

kWh/г. 

Специфична цел 3.4. „Предотвратяване 

образуването на отпадъци, депониране, 

обезвреждане и рециклиране на битови и 

промишлени отпадъци и рекултивация на 

замърсени територии“ 

Рекултивирани замърсени и 

увредени земи 

(2012 г.) 

 

ха 

Специфична цел 3.5. „Защита от ерозионни, 

абразионни и свлачищни процеси, превантивни 

мерки за справяне с екстремни природни 

бедствия и за адаптиране на населението и 

територията на Община Варна към 

въздействията на измененията на климата“ 

Население ползващо се от 

мерки за защита и превенция от 

природни бедствия 

Бр. 

Специфична цел 3.6. Намаляване на 

замърсяването на въздуха и шумовото 

замърсяване  

Население ползващо се от 

новоизградени съоръжения за 

шумова защита в ключови зони 

с наднормено шумово 

замърсяване или шумова защита 

в ключови зони с наднормено 

шумово замърсяване 

брой 

Също така Община Варна има приета Програма за опазване на околната среда, която е 

актуализирана за периода 2019 – 2023 и включва широк набор от всички видове мерки. 
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Генералната стратегическа цел на Програмата за опазване на околната среда на Община 

Варна е опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда при разумно и 

рационално използване на природните ресурси и осигуряване защита на здравето на 

хората. Общество и бизнес, които не депонират отпадъци. Главните стратегически цели на 

програмата са следните: 

 Осигуряване на вода за населението и бизнеса. Подобряване на състоянието на 

повърхностните и подземните води. 

 Осигуряване на добро качеството на атмосферния въздух, отговарящо на 

нормативните изисквания и стремеж към неговото непрекъснато подобряване. 

 Поддържане, развитие и естетизация на зелената система на Община Варна. 

 Предотвратяване и намаляване на негативните въздействия върху почвата. 

Осъществяване на дейности по възстановяване и рекултивация на терени. 

 Опазване на биологичното разнообразие. 

 Екологосъобразно управление на отпадъците. Подобряване на предоставените 

услуги, финансирани от такса битови отпадъци. 

 Подобряване на акустичната среда в агломерация Варна. 

 Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на опазването на околната среда. Информираност на гражданите за 

състоянието на околната среда. 

 Въвеждане на политика за управление на околната среда, интегрирана с дейностите 

на държавните органи, стопанските субекти на местно ниво и на 

неправителствените организации (НПО). 

 Намаляване популацията на безстопанствени животни и извършване на ДДД 

дейности. 

Към програмата има изготвен план за действие който предвижда изпълнението на 

конкретни мерки и дейности по отделните компоненти и фактори на околната среда, 

реализацията на които ще доведе до постигане на главните и специфичните стратегически 

цели на Програмата. Част от предвидените мерки също ще бъдат финансирани от ОПР на 

общината. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА ОПР 

Приложение 1: Списък с проектите по Приоритетна област 1 „Икономически растеж“ 

Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
Приоритет 1.1. „Стимулиране на предприемачеството на основата на икономика на знанието“ 

Специфична цел 1.1. „Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на МСП“ 

Мярка 1.1.1. „Стимулиране на предприемаческата култура и нагласа на гражданското общество“ 

П 1.90 П 1.1 

Обучение на мениджмънта на посредническите 

организации за подобряване на качеството на 

услугите за иновации 

ЕФ, частен сектор 
Община Варна, 

частен сектор 
2014-2020 

 

П 1.92 П 1.2 
Провеждане на обучение на фирмения мениджмънт 

по предприемачество и иновации 

ЕФ, частен сектор, ОБж, 

Програма Еразъм Плюс и 

Програма "Младежта в 

действие" 

Община Варна, 

частен сектор, 

АИР Варна 

2014-2020 
 

 
Мярка 1.1.2. „Подпомагане на предприемачеството за създаване на нови работни места и стартиращ бизнес“ 

П 1.3 

П 1.16 
П 1.3 

Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи 

предприятия 

ОПРКБИ 2007-2013, 

ОПРЧР, ОПИК, ОБж 

Частен сектор, 

физически лица, 
2014-2020   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
Община Варна 

П 1.7 П 1.4 
Подкрепа за създаване на фонд за стартиращ и 

рисков капитал 
ОБж Община Варна 2019-2020   

 
Мярка 1.1.3. „Подпомагане на развитието на социалното, женското и младежко предприемачество“ 

П 1.103 П 1.5 

Проект 5-21: „Предприемачески, творчески и 

изследователски център за младежко развитие” в 

бившата Ученическа поликлиника" 

ЕФ, ОБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.111 

П 1.126 

П.4.36 

П 1.6 
Подкрепа за създаване на програми за обучение по 

иновации и предприемачество 

ЕФ, частен сектор, ОБж, 

Трансгранична програма 

Дунав 

Частен сектор, 

НПО, 

Университети, 

ОМД 

2014-2020   

 
П 1.7 

НОВ! Инвестиции в обучението на студенти, 

докторанти, постдокторанти и преподаватели - 

гарант за по-добро бъдеще 

Наука и образование за 

интелигентен растеж, 

Програма "Еразъм Плюс" 

Университети 2017-2019   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
Нова ! Мярка 1.1.4. „Нарастване на конкурентоспособността на предприятията от община Варна“ 

П 1.2  
П 1.13 

П 1.8 

Подкрепа за въвеждане в предприятията на 
интегрирани системи за управление на бизнеса (ЕRP) 
и системи за автоматизирано проектиране, 
инженерна дейност и производство 
(CAD/CAM/CAE), и ИКТ базирани услуги 

ОПРКБИ 2007-2013, 
ОПИК, частен сектор 

частен сектор 2014-2020 
 

П 1.4 
П 1.5 
П 1.6 

П 1.9 Технологична модернизация на предприятията 
ОПРКБИ 2007-2013, 
ОПИК, частен сектор 

частен сектор 2014-2020 
 

П 1.138 П 1.10 
Международни стандарти за внедряване на системи 
за управление и продуктово съответствие 

ОПРКБИ 2007-2013 г. 
ОПИК, частен сектор, 
финансови инструменти 

Университети, 
Институти, 
частен сектор, 
клъстери 

2014-2020 
 

П 1.142 
П 1.132 
П 1.134 
П 1.135 
П 1.136 
П 1.143 
П 1.137 

П 1.11 
Разширена формулировка ! Подобряване на 
енергийната и ресурсна ефективност в предприятията 

ОПРКБИ 2007-2013 г. 
ОПИК, частен сектор, 
финансови инструменти 

частен сектор  2014-2020 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

  П 1.12 

Нов ! “Development and promotion of new approaches 

and tools to enhance competitiveness and innovation in 

the primary sector in South East Europe”(APP4INNO) 

ОП "Югоизточна Европа АИР Варна 2014 - 2016 
 

  П 1.13 

Нов ! “Addressing the divide between EU indications 

and their practical implementation in the green 

construction and eco-social requalification of residential 

areas in South East Europe regions”(BUILD SEE) 

ОП "Югоизточна Европа АИР Варна 2014 - 2016 
 

 
Нова формулировка ! Специфична цел 1.2 „Създаване на благоприятна бизнес среда и подкрепа на приоритетни икономически 

сектори“ 

Нова ! Мярка 1.2.1. „Подобряване на условия и средата за развитие на бизнес“   

П 1.10 

П.4.31 
П 1.14 

Нова формулировка ! Подкрепа за създаване и 

развитие на клъстери и изграждане на техния 

капацитет 

ОПРКБИ 2007-2013 г., 

ОПИК, частен сектор 
частен сектор 2014-2020 

 

П 1.146 П 1.15 
Създаване и подкрепа на регионална мрежа от 

"бизнес-ангели" 
ОБж, частен сектор РАПИВ 2014-2020 

 

П 1.120 П 1.16 
Нов ! „Разширяване на Бизнес инкубатор - Варна към 

РАПИВ”  
ОПРКБИ 2007-2013 г.  РАПИВ 2015 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
Нова ! Мярка 1.2.2. „Развитие и популяризиране на туризма и туристическите продукти в община Варна“ 

П 1.9 

П.2.185 

П.2.186 

П 1.17 

Провеждане на ежегоден Черноморски туристически 

форум и организиране на общински туристически 

прояви 

ЕФ, ОБж 

Дирекция 

"Туризъм", 

ВТК", Дирекция 

ОМД 

2014-2020 
 

П 1.11 

П 1.15 

П.2.191 

П 1.18 

Реклама и маркетинг на туристическия продукт на 

Община Варна, участие на туристически борси и 

изложения в страната и чужбина 

ЕФ, ОБж 
Дирекция 

"Туризъм", 
2014-2020 

 

П 1.12 

П 1.23 
П 1.19 

Проучвания, анализи и прогнози за развитието на 

туризма в Община Варна 
ЕФ, ОБж 

Дирекция 

"Туризъм"; ВТК 
2014-2020 

 

П 1.17 

П 1.18 

П 1.19 

П.2.197 

П 1.20 

Нова формулировка ! Изработване на печатни и 

електронни рекламни материали, табели, карти и 

туристически гид- Welcome to Vаrnа на Варна и на 

България за разпространение на изложения в 

страната и чужбина 

ЕФ, ОБж 
Дирекция 

"Туризъм" 
2014-2020 

 

П 1.20 П 1.21 

Проект "Регионален туристически продукт 

"Различното преживяване - качество, полза и 

стойност" 

ДБж, ОБж 

Екип за 

управление на 

проекта 

2014-2015 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.22 П 1.22 

Проектиране и изработване на софтуерна програма за 

категоризация на туристическите обекти на 

територията на Община Варна 

ЕФ, ОБж 
Дирекция 

"Туризъм" 
2015-2020 

 

П 1.26 П 1.23 

Изработване на категорийна символика във връзка с 

определянето на категория на хотели, други средства 

за настаняване и заведения за хранене и развлечения 

ЕФ, ОБж 
Дирекция 

"Туризъм" 
2014-2020 

 

П.2.152 П 1.24 

Разработване на културно-исторически маршрути и 

мрежа между музеите, културните и туристически 

институции и оператори във Варна и североизточен 

регион 

ЕФ, ОБж 
Дирекция 

"Туризъм" 
2015-2020 

 

П.2.182 П 1.25 

Изграждане и функциониране  на туристически 

информационни центрове и организация на 

информационното обслужване на туристите 

ОБж, ЕФ  
Дирекция 

"Туризъм" 
2014-2020 

 

П.2.183 П 1.26 
Нова формулировка ! Изграждане и налагане на 

силен и разпознаваем брандинг на град Варна 
ОБж, ЕФ  

Дирекция 

"Туризъм" 
2018-2020 

 

П.2.187 П 1.27 

Нова формулировка ! Създаване и развитие на 

комуникационна платформа за популяризиране на 

културния и туристически сектор в община Варна и 

региона 

ПЧП 
Дирекция 

"Туризъм", КДР 
2014-2020 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

  П 1.28 
НОВ ! "Promoting Innovative Rural Tourism in the 

Black Sea Basin region" 
СОП "Черноморски басейн" АИР Варна 2014 - 2016 

 

П.4.24 П 1.29 

Проект “BS TOURISM NET” – “Създаване на 

черноморска мрежа за устойчиво развитие на 

туризма в България, Румъния, Украйна, Молдова и 

Грузия” 

Съвместна оперативна 

програма „Черноморски 

басейн 2007-2013”, ДБж  

Дирекция 

"Туризъм", 

Община Варна 

2014 - 2015 
 

П.4.25 П 1.30 
Проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско 

до Черно море” 
ЕФ, ДБж 

Дирекция 

"Туризъм", 

Община Варна 

2014 - 2015 
 

  П 1.31 

НОВ ! Мрежа от центрове за сътрудничество за 

развитието на круизен туризъм в Черноморския 

регион 

програма "ТЕМПУС" 

Университетът в 

Падерборн, 

Германия 

2014 - 2016 
 

 

Нова формулировка ! Специфична цел 1.3 „Подкрепа за високотехнологичните производства и услуги“ 

Нова ! Мярка 1.3.1. „Подкрепа за създаване на иновационна инфраструктура" 

П 1.8 П 1.32 
Проект 2-2: "Изграждане на фотоволтаична централа 

за добив на слънчева енергия за нуждите на бизнеса в 

ОПИК, ОПРР, Частен 

сектор 
частен сектор 2016-2020 Х 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
зоната" 

П.3.2 

П 1.140 

П 1.147 

П 1.33 
Проект 3-1: "Изграждане на високотехнологичен 

парк – Варна" 

ЕФ, ОБж, ДБж, частен 

сектор 

Община Варна, 

НПО, БАН, 

университети, 

институти 

2015-2020 Х 

П 1.104 П 1.34 
Проект 3-2: "Създаване на иновационен център в 

рамките на Медицински университет" 

ЕФ, ОБж, ДБж, частен 

сектор 

Медицински 

университет 
2019-2020 Х 

П 1.115 

П 1.124 
П 1.35 

Проект 3-3: "Доизграждане на офиса за технологичен 

трансфер" 

ОПРКБИ 2007-2013 г., 

ОПИК, частен сектор  

ВСУ 

"Черноризец 

Храбър 

2014-2015 Х 

П 1.127 П 1.36 
Създаване на център за трансфер на еко-иновации и 

подпомагане на предприемачи 

ОПРКБИ 2007-2013 г., 

ОПИК, частен сектор  

Община Варна, 

НПО, БАН, 

университети, 

институти, 

частен сектор 

2015-2020 Х (Р) 

П 1.129 П 1.37 

Подкрепа за развитието на иновационна 

инфраструктура: създаване и развитие на тематично 

фокусирани сертифициращи лаборатории, 

лаборатории за доказване на концепции, изпитателни 

ОПИК, частен сектор 

Община Варна, 

Университети, 

Институти, 

частен сектор 

2015-2020   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
лаборатории, технологични центрове 

П.3.1 П 1.38 

Доизграждане и модернизация на 

научноизследователската база за морски научни 

изследвания 

ЕФ, ДБж 

"Институт по 

хидро- и 

аеродинамика - 

БАН"; ВВМУ, 

ЦХАД - Варна 

2014-2020   

 
Нова формулировка ! Мярка 1.3.2. „Подкрепа на бизнеса в трансфера на иновативни практики" – бивша мярка 1.5.8 

П 1.118 

П 1.131 
П 1.39 

Нова формулировка ! Стимулиране на 

партньорството между предприятията, 

университетите и научно-изследователските 

организации 

ЕФ, частен сектор 

Университети, 

Институти, 

частен сектор 

2014-2020   

П 1.119 П 1.40 
Подкрепа на бизнеса в трансфера на иновативни 

практики от европейските страни към Община Варна 
ЕФ, ОБж 

Община Варна, 

Университети, 

Институти; 

РАПИВ 

2014-2020   

  П 1.41 

НОВ ! Повишаване на конкурентоспособността на 

МУ-Варна чрез извършване на научно-

изследователска и развойна дейност с приложен 

характер във факултети „Медицина“ и „Дентална 

ОПРКБИ 2007-2013 г. 

Медицински 

университет - 

Варна 

2014 - 2016   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
медицина“ 

  П 1.42 

НОВ ! Подобряване на конкурентоспособността на 

научноприложните изследвания в областта на хидро- 

и аеродинамиката за оптимизация на 

експлоатационните качества на корабите и 

повишаване на енергийната им ефективност 

Бюджетни средства 
ЦХА-

ИМСТЦХА-БАН 
2014   

  П 1.43 

НОВ ! Развитие на иновативен модел за трансфер на 

знание и иновации между Варненски свободен 

университет "Черноризец Храбър" и Университета в 

Ковънтри" 

"Без граници" 

ВСУ 

"Черноризец 

Храбър" 

2014-2016   

 
Мярка 1.3.3. „Насърчаване на високотехнологичните производства и услуги и стимулиране на заетостта.– бивша мярка 1.6.3 

П 1.1  

П 1.114 

П 1.125 

П 1.130 

П 1.141 

П 1.147 

П 1.44 

Нова формулировка ! Стимулиране на 

иновационната активност на  

предприятията 

ОПРКБИ 2007-2013 г. 

ОПИК, частен сектор, 

финансови инструменти 

Университети, 

Институти, 

частен сектор, 

клъстери 

2014-2020   

П 1.133 П 1.45 
Създаване на общински фонд за финансиране на 

иновациите и приложните изследвания 
ОБж,  Община Варна 2019-2020   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

  П 1.46 

НОВ ! Изследване на показатели за качеството на 

електрическата енергия и надеждност при употребата 

на системи за регистрация на електропотреблението 

в електроснабдителни системи 

ДБж ТУ-Варна 2016 - 2017   

  П 1.47 

НОВ ! Създаване на лабораторен комплекс за научни 

изследвания в  областта на релейната защита и 

автоматизация на електроенергийните системи 

Бюджетни средства и 

"Нестле България" АД 

Варна 

ТУ-Варна 2016 - 2017   

 
Приоритет 1.2. „Подобряване на качеството на образованието“ 

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

системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда“ – бивша цел 1.3 

Мярка 1.4.1. „Модернизация на образователната система за предоставяне на достъпно и качествено образование“ – включва 

дейности и инициативи относими към Мярка 1.3.4. 

П 1.27 П 1.48 
Проект 4-1: "Разширение базата на ОДЗ № 10 

“Приказка” с нов корпус за 4 градински групи" 
ОПРР, ОПНОИР, ОБж Дирекция ОМД 2014-2020 Х 

П 1.28 П 1.49 
Проект 5-1: "Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо 

Пух” с нов корпус за 6 градински групи, физкултурен 
ОПРР, ОПНОИР, ОБж Дирекция ОМД 2014-2020 Х 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
салон и басейн (за 150 места)" 

П 1.29 П 1.50 
Проект 4-2: "Разширение базата на ОДЗ № 12 “Първи 

юни” с нов корпус за 2 градински групи и басейн" 
ОПРР, ОПНОИР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2020 Х 

П 1.30 П 1.51 

Проект 5-2: "Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ - 1. 

№ на имот 10135.2557.331 адрес: бул.Цар 

Освободител 100 (площ 4500 кв.м.), р-н Приморски 

2. № на имот 10135.2559.216 адрес: ул. д-р 

Анасатасия Головина , р-н Примморски (площ 3500) 

3. Дом Гаврош - надстрояване на детска градина на 

ул.Войнишка 3А" 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 Х 

П 1.31 П 1.52 
Проект 4-3: "ОДЗ 12 Ремонт, газификация и 

оборудване" 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2015-2018 Х 

П 1.32 П 1.53 
Проект 5-3: "Изграждане на басейн и ремонт на 

вътрешния двор на ЦДГ №18 „Морски свят“" 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.33 П 1.54 

Проект 4-4: "Разширение на 39 ЦДГ"Звънче"+ яслена 

група на ул."Блян" - Мерки за ЕЕ, благоустрояване на 

двора и изграждане на достъпна ахитектурна среда 

(рампа и платформа за достъп на детски и инвалидни 

колички)" 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.34 П 1.55 
Проект 5-4: "Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане за 

ЦДГ „Светулка”" 
ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2018 Х 

П 1.35 П 1.56 

Проект 4-5: "Разширение базата на ЦДГ № 44 

“Крилатко” с нов корпус за 6 градински групи, 

физкултурен салон и басейн" 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.36 П 1.57 
Проект 5-6: "Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 

Ян Бибиян" 
ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2018 Х 

П 1.37 П 1.58 

Проект 4-6: "Реконструкция, основен ремонт и 

прилагане на енергоефективни мероприятия на 

сградата на І-во ОУ, гр.Варна" 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2018 Х 

П 1.38 П 1.59 

Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и 

прилагане на енергоефективни мероприятия на 

сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“ 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2018 Х 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.39 П 1.60 

Проект 5-7: "Реконструкция и разширение за нова 

сграда за ОДЗ/ЦДГ на Логопедична детска градина N 

20 и прилагане на мерки за ЕЕ" 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.40 П 1.61 
Проект 4-9: "II СОУ „Неофит Бозвели” - ремонт, 

мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане" 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.41 П 1.62 

Проект 4-10: "Ремонт и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на ОУ „Софроний 

Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се 

в една сграда)" 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2014-2020 Х 

П 1.42 П 1.63 

Проект 4-11: СОУ "Гео Милев" - ремонт, 

реконструкция, модернизация и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност, и създаване на 

многофункционален училищен двор" 

ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.43 П 1.64 

Проект 5-13: „Реконструкция, основен ремонт и 

прилагане на енергоефективни мероприятия на 

сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов" 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2020 Х 

П 1.44 П 1.65 

Проект 5-14: "Реконструкция, основен ремонт и 

прилагане на енергоефективни мероприятия на 

филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”" 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2020 Х 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.46 П 1.66 

Проект 5-15: "Реконструкция, основен ремонт и 

прилагане на енергоефективни мероприятия на 

сградата на VII СОУ „Найден Геров“" 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2020 Х 

П 1.47 П 1.67 

Проект 5-16: "Ремонт и прилагане на 

енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ 

”Св. Климент Охридски”" 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

П 1.48 П 1.68 
Проект 5-17: "Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ 

"Свети Иван Рилски"" 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 Х 

П 1.49 П 1.69 
Проект 5-18: "Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан 

Караджа"" 
ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2015-2020 Х 

П 1.50 П 1.70 

Проект 5-19: "Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата" 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 Х 

П 1.51 П 1.71 

Ремонт и саниране сградата на ОУ "Антон 

Страшимиров" и ПГИ "Д-р Иван Богоров" и подмяна 

на настилките в двора 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.52 П 1.72 
Ремонт на сградата и вътрешния двор на ОУ „Св. 

Патриарх Евтимий” 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.53 П 1.73 
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на ОУ „Стоян Михайловски” 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.54 П 1.74 

Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Георги Раковски" и 

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" – Варна (намират се в една 

сграда) 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.55 П 1.75 
Ремонт и мерки за ЕЕ и ремонт на ХГ „Константин 

Преславки” и газификация 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.56 П 1.76 
Ремонт и мерки за ЕЕ на 10 VIII СОУ „А. С. 

Пушкин” 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2015-2020 х (Р) 

П 1.57 П 1.77 
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност - ОУ ”Цар Симеон I” 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.58 П 1.78 
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на СОУ "Елин Пелин" 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.59 П 1.79 

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ОУ "Захари Стоянов" и МГ "Д-р 

Петър Берон" (намират се в една сграда) 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.60 П 1.80 
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на ОУ „Отец Паисий” 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.61 П 1.81 
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на СОУ „Васил Друмев” 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020 х (Р) 

П 1.62 П 1.82 
Проект 5-5: "Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на 

физкултурен салон в 8 ЦДГ „Христо Ботев”" 
ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 

  П 1.83 Проекти 5-20: Детски образователен център - Орбита ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2018-2020 Х 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

  П 1.84 

НОВ ! 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“ 

ОПРР, ОБж Дирекция ОМД 2016-2019 Х 

П 1.96 П 1.85 

Реконструкция/основен ремонт / внедряване на ЕЕ 

мероприятия/оборудване/обзавеждане на държавни 

професионални училища - 16 училища 

ОПРР Дирекция ОМД 2014-2020 х (Други) 

П 1.97 П 1.86 
Изграждане на студентско общежитие за 1 500 

студента - МУ-Варна 
ОПРР 

Медицински 

университет 
2014-2020 х (Други) 

П 1.98 П 1.87 
Изграждане на пристройка нов корпус "Факултет по 

фармация", МУ-Варна 
ОПРР 

Медицински 

университет 
2014-2020 х (Други) 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.99 П 1.88 
Реновиране, модернизация и пристрояване на 

сградата на Ректората на МУ-Варна 
ОПРР 

Медицински 

университет 
2014-2020 х (Други) 

П 1.100 П 1.89 

Изграждане на Спортен комплекс - съоръжения за 

плуване, баскетбол, футбол, лека атлетика, тенис на 

корт и обслужващи сгради, МУ-Варна 

ОПРР 
Медицински 

университет 
2014-2020 х (Други) 

П 1.101 П 1.90 
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

сградния фонд на ТУ-Варна 
ОПРР 

Технически 

университет 
2014-2020 х (Други) 

П 1.102 П 1.91 

Проект 7-12: "Изграждане на нова „Градска 

библиотека”, с РЗП 4 000 кв.м. на терен на община 

Варна (служебния паркинг)" 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция КДР 2014-2020 Х 

П 1.45 П 1.92 

Обследване за енергийна ефективност, прилагане на 

ЕЕ мероприятия и обзавеждане на основна сграда на 

ОУ„Константин Арабаджиев” 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.63 П 1.93 
Реконструкция и констр. укрепване на ЦДГ № 42 

"Мир" 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2016-2020   

П 1.64 П 1.94 
Нов корпус ЦДГ № 45 "Пролет" за 4 групи, 

физкултурен салон и басейн 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.65 П 1.95 
Нов корпус ЦДГ №7 "Изворче" за 2 групи и 

физкултурен салон  
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.66 П 1.96 
Нова сграда за училище от 1-ви до 4-ти клас и за деца 

с девиантно поведение 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.67 П 1.97 

Изграждане на физкултурен салони в 3 училища - VІІ 

СОУ "Н. Геров", ОУ "Св. Ив. Рилски", ОУ "Хр. 

Смирненски" 

ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.68 П 1.98 
Изграждане нови корпуси в две училища - СОУ "Св. 

Кл. Охридски" и ОУ "В. Априлов" 
ЕФ, ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.71 П 1.99 
Нов корпус за 4 групи и физкултурен салон в ЦДГ 

"Карамфилче" 
ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.72 П 1.100 
Основен ремонт, преустройство, ЕЕ мерки и 

обзавеждане на Оздравително училище 
ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.85 П 1.101 
Конструктивно укрепване и саниране на ОУ "Д. 

Чинтулов" 
ОБж Дирекция ОМД 2015-2020   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

П 1.86 П 1.102 

Основен ремонт и саниране на 3 училища - ОУ "Ч. 

Храбър", ІV ЕГ "Фр. Ж. Кюри" (Проектиране и 

изграждане захранващ водопровод ІV ЕГ), ОУ 

"Христо Ботев" 

ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.87 П 1.103 Ремонт и реконструкция бл. А и бл. Б на СО ЕФ, ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.88 П 1.104 Основен ремонт на ІІІ ОУ "Ангел Кънчев" ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П 1.110 П 1.105 Изграждане на ново училище в ж.к. "Чайка" ЕФ, ОБж, ДБж 
Район 

"Приморски" 
2018-2020   

П 1.109 П 1.106 
Технологично обновление на изследователските 

институти и университетите 
ЕФ, ДБж 

Университети и 

Институти 
2014-2020   

  П 1.107 

НОВ ! Изграждане на нов корпус на два етажа за две 

групи, с подземен етаж, включващ плувен басейн и 

физкултурен салон в ОДЗ 11 "Детски свят" 

ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2016   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 

  П 1.108 
НОВ ! Изграждане на нов корпус за 4 групи, с 

кухненски бокс и физкултурен салон в ОДЗ "Иглика" 
ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2016   

  П 1.109 
НОВ ! Развитие на електронни форми и 

дистанционно обучение във университетите 

ОПРЧР, Leonardo DE/12/ 

LLP -Lvd/ TOI/ 147 501, 

ЕФ, Собствени средства 

Университети 2014-2016   

  П 1.110 

НОВ ! Актуализиране и апробиране на учебни 

планове и програми на университетите в 

съответствие с потребностите  и изискванията на 

пазара на труда 

ОПРЧР, ЕФ, Собствени 

средства 

Университети, 

частен сектор 
2014-2020   

  П 1.111 
НОВ ! Реконструкция и модернизация на НУИ 

„Добри Христов"-гр. Варна 
ОПРР 2014-2020 

Министерство на 

културата 
2016 - 2018   

  П 1.112 

НОВ ! Ремонт и реконструкция за въвеждане на 

мерки по енергийна ефективност за спортно училище 

„Георги Бенковски”, гр. Варна 

ОПРР 2014-2021 

Министерство на 

младежта и 

спорта 

2016-2019   

  П 1.113 

НОВ ! Основен ремонт на общински имот, находящ 

се в кв. "Чайка" 19 м. р., промяна на 

предназначението и преустройство на сградата в 

детска градина за 5 групи, физкултурно-музикален 

ОБж, ДБж Дирекция ОМД 2014-2017   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
салон, кухненски бокс и котелно стопанство 

П 1.69 

П 1.70 

П 1.73 

П 1.74 

П 1.75 

П 1.76 

П 1.78 

П 1.79 

П 1.80 

П 1.82 

П 1.81 

П 1.84 

П 1.89 

П 1.93 

П 1.114 

Нова формулировка ! Газификация и подобряване на 

условията в детските градини извън обхвата на 

ИПГВР и поименния списък 

ЕФ, ОБж, ДБж 
Дирекция ОМД, 

ИАО 
2014-2020   

П 1.69 

П 1.70 

П 1.77 

П 1.82 

П 1.115 

Нова формулировка ! Газификация и подобряване на 

условията в училищата извън обхвата на ИПГВР и 

поименния списък 

ЕФ, ОБж, ДБж 
Дирекция ОМД 

ИАО 
2014-2020   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
П 1.89 

П 1.91 

П 1.93 

П.2.171 

  П 1.116 
НОВ ! Реновиране и модернизация на Икономически 

университет - Варна 
ИУ-Варна, ЕФ ИУ-Варна 2015 - 2017   

  П 1.117 НОВ ! Реновиране и модернизация на ВВМУ ВВМУ, ЕФ ВВМУ 2015  - 2016   

  П 1.118 

НОВ ! Повишаване на комуникативната 

компетентност на студентите по медицина, дентална 

медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни 

грижи чрез оптимизиране и създаване на нови учебни 

програми по комуникация в областта на 

здравеопазването и специализиран чужд език, 

отговарящи на съвременните потребности на 

болниците и други лечебни заведения и на 

изискванията на модерна информационна среда 

ОПРЧР 

Медицински 

университет - 

Варна 

2014-2016   

 
Мярка 1.4.2. „Повишаване квалификацията на кадрите, чрез специализирани национални и европейски програми“. 
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
П 1.107 

П 1.83 

П 1.108 

П 1.119 
Квалификация на педагогическите кадри в училища и 

детските градини 

ОПРЧР, ДБж – стандарти, 

ОБж 
Дирекция ОМД 2014-2020   

  П 1.120 

НОВ ! Erasmus programme, ACTION ERASMUS 

NETWORKS - European Later Life Active Network 

(Европейска мрежа на активния късен етап от 

живота) 

539547-LLP-1-2013-1-FI-

ERASMUS-ENW 

Медицински 

университет - 

Варна 

2016 - 2020   

  П 1.121 

НОВ ! Създаване и апробиране на система за 

кариерно израстване на преподавателите в 

университетите 

ОПРЧР, ЕФ, собствени 

средства 
Университети 2014-2016   

  П 1.122 

НОВ ! Проект „Повишаване на научния потенциал и 

възможностите за кариерно развитие в областта на 

медицината, здравеопазването и биотехнологиите“ 

ОПРЧР 

Медицински 

университет - 

Варна 

2014-2016   

  П 1.123 
НОВ ! Усъвършенстване на системите за управление 

в Медицински университет Варна 
ОПРЧР 

Медицински 

университет - 

Варна 

2014-2016   
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Реф. № 
Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. 

"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" 
Източник на финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

включен в 

ИПГВР 

 
Мярка 1.4.3. „Намаляване на броя на преждевременно напусналите училище и повишаване достъпа до начално, средно и третично 

образование с акцент към групите в неравностойно положени“ 

П 1.105 П 1.124 

Нова формулировка ! Подпомагане на обучението по 

български език през учебно време и в летните 

училища; училища за родители, изработване на 

дидактически и информационни материали за 

нуждите на децата и учениците 

ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020   

П 1.112 П 1.125 
Развитие на мрежа за обучение през целия живот - 

създаване на координиращ център. 
ЕФ 

Университети, 

НПО 
2015-2020   

П 1.106 П 1.126 

Нова формулировка ! Дейности за насърчаване на 

творческите заложби на деца и студенти с изявени 

дарби 

ОБж, ДБж Дирекция ОМДС 2014-2020   

  П 1.127 НОВ ! "Общуване без граници" 
Наука и образование за 

интелигентен растеж 
НПО 2017-2019   

  П 1.128 

НОВ ! „Комплексен модел за образователна и 

социална интеграция на ученици и младежи от 

етнически малцинства“ 

Наука и образование за 

интелигентен растеж 
НПО 2017-2019   
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Приложение 2: Списък с проектите по Приоритетна област 2 „Подобряване на качеството на живот 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

 

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

 
Специфична цел 2.1. „Осигуряване на възможности за заетост, с акцент на младежката заетост и повишаване на трудовите 

доходи“ 

Мярка 2.1.1. „Осигуряване на заетост и повишаване на доходите, с акцент младите хора и уязвимите групи“ 

П.2.1 

П.2.2 

П.2.4 

П.2.5 

П.2.6 

П.2.1 
Осигуряване на заетост и повишаване на доходите с 

акцент младите хора и уязвимите групи 

ОПРЧР, ОБж, 

ДБж 

Частен сектор, Община 

Варна, ДБТ, ОП УПО, 

Кметства 

2014-2020   

П.2.3 П.2.2 
Нова формулировка ! Организиране и провеждане на 

курсове за квалификации, преквалификации курсове 

ОПРЧР, ОБж, 

ДБж 

Частен сектор, Община 

Варна, ДБТ, 

Обучителни 

организации 

2014-2020   

П.4.3 П.2.3 
Проект Е.T.O.S. “Ефективно обучение за хора в 

неравностойно положение” 
ЕФ, ОБж 

Екип за управление на 

проекта 
2014   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

  П.2.4 НОВ ! Стажант в хранително-вкусовата промишленост" 

Секторна 

програма 

"Леонардо да 

Винчи", 

дейност 

"Трансфер на 

иновации" 

Асоциация на 

работодателите в 

мелничарската и 

хлебопекарна 

промишленост - 

ROMPAN ВСУ - Варна 

2014 - 2020   

  П.2.5 НОВ ! Развитие на социалното предприемачество 
ОПРЧР, частен 

сектор 
Частен сектор, НПО 2015-2020   

  П.2.6 

НОВ ! Иновативен комплексен модел за активно 

включване чрез обучения, насърчителни мерки за 

пълноценна заетост и осигурен достъп от Център за 

специална детска образователна подкрепа 

ОПРЧР НПО 2017-2020   

  П.2.7 НОВ ! Партньорство за по-добър живот ОПРЧР НПО 2017-2020   

  П.2.8 
НОВ ! Подкрепа за родители на деца с увреждания за 

социална и професионална реализация 
ОПРЧР НПО 2017-2020 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

Специфична цел 2.2. „Развитие на социалните услуги и социалната интеграция“ 

Мярка 2.2.1. „Подобряване на качеството на живот на децата, включително от рисковите групи и насърчаване на социалното 

включване“ 

П.2.39 П.2.9 

Проект 3-1: "Изграждане на 150 социални жилища за хора 

в неравностойно положение на територията на район 

„Младост”" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2020 Х 

П.2.40 П.2.10 

Проект 3-2: „Изграждане на 100 социални жилища за хора 

в неравностойно положение на територията на район 

„Младост”“ 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2020 Х 

П.2.41 П.2.11 

Проект 3-3: „Изграждане на защитени и наблюдавани 

жилища:  „Защитено жилище” за лица с умствени 

увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище” за 

лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя 

„Наблюдавани жилища” за лица, навършили 18 години, 

които напускат специализирана институция, „преходно 

жилище” или „защитено жилище” и им предстои да водят 

независим начин на живот с капацитет по 6 места, 

разположени в една сграда на територията на Район 

„Младост”“ 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2020 Х 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

125 
 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.42 П.2.12 

Проект 3-4: „Изграждане на Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 

места“ 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2020 Х 

П.2.43 П.2.13 

Проект 3-13: „Изграждане на Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 

места на територията на Район "Младост" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2020 Х 

П.2.44 П.2.14 
Проект 4-2: „Реконструкция и оборудване на Център за 

обществена подкрепа“ 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2020 Х 

П.2.45 П.2.15 

Проект 4-3: „Реконструкция, оборудване и въвеждане на 

енергоспестяващи мерки на дома на Дом за деца, лишени 

от родителска грижа „Надежда”“ 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2014-2016 Х 

П.2.47 П.2.16 

Проект 4-1: "Ремонт, оборудване и обзавеждане за целите 

на преструктуриране на Дом за деца, лишени от 

родителска грижа „Другарче” в ЦНСТ - 

Преструктуриране в ЦНСТ, съгласно Стратегията за 

деинституционализация; Въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в дом „Другарче”" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  
Дирекция СД 2016-2020 Х 

П.2.51 П.2.17 

Проект 3-6: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на 

Социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р 

Железкова”" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  

Дирекция СД 

ОП ИП 
2014-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 
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Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.52 П.2.18 

Проект 3-8: "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане 

за Защитено жилище - за жени с психични разстройства "- 

ЗВ I 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж  

Дирекция СД 

ОП ИП 
2017-2020 Х 

П.2.53 П.2.19 

Проект 3-7: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют 

за временно настаняване на бездомни и социално слаби 

лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова”" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 

Дирекция СД 

ОП ИП 
2014-2020 Х 

П.2.54 П.2.20 
Проект 3-5: "Център за настаняване от семеен тип за деца 

с увреждания – мерки за ЕЕ и оборудване"- ЗВ I 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.55 П.2.21 

Проект 3-10: „Изграждане на Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с 

капацитет 15 места на територията район „Младост”" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.56 П.2.22 

Проект 3-14: „Изграждане на Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с физически увреждания с 

капацитет 15 места на територията на Район "Младост"" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.57 П.2.23 

Проект 3-16: "Изграждане на Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с психични разстройства с 

капацитет 15 места на територията на Район "Младост"" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.58 П.2.24 
Проект 3-17: Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и 

обзавеждане за Домашен социален патронаж 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2015-2020 Х 
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№ 
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Източник на 
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Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

  П.2.25 

Проект 3-18: "Хоризонтален проект за доставка на 

оборудване, обзавеждане и транспортни средства за 

обекти от социалната инфраструктура (доставката на 

оборудване, обзавеждане и транспортни средства за 

обекти, за които се предвижда СМР е включена в 

съответния проект като отделна дейност)" ЗВІ: 1) 

Защитено жилище за лица с психични разстройства - жк 

"Владислав Варненчик" бл. 406вх. 23 ет.2, ап.8; 2) 

Защитено жилище за лица от 18 до 25г., към сдружение 

"Гаврош"; 3) Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца "Радост"; 4) Център за социална 

рехабилитация и интеграция за възрастни хора с 

увреждания - към СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - кв. 

„Младост” бл. 129; 5) Център за обществена подкрепа -  

ул. "Гургулят" №7. 

ОПРЧР, ОБж Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.60 П.2.26 

Проект 4-4: Хоризонтален проект за доставка на 

оборудване, обзавеждане и транспортни средства за 

обекти от социалната инфраструктура (доставката на 

оборудване, обзавеждане и транспортни средства за 

обекти, за които се предвижда СМР е включена в 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 
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Източник на 
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Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

съответния проект като отделна дейност) - ЗВ II:  

1) Център за социална рехабилитация и интеграция за 

деца "Евроинтеграция"; 2) Дневен център за стари хора 

/към ДКЦ "Чайка"; 3) Център за социална рехабилитация І 

"Вижън" и ІІ "Вижън"; 4) Център за настаняване от семеен 

тип на ул.”Генерал Колев” N:90; 5) Общностен център за 

деца и семейства - ул. „Кап.Райчо” №103; 6) Защитено 

жилище а лица с ментални увреждания към СНЦ „Аугуст 

Мозер”; 

7): Център за социална рехабилитация и интеграция на 

възрастни жени Две бази - ул."Професор Державин" 24 и 

бул."Цар Освободител"64; 8) Център за социална 

рехабилитация и интеграция за лица с умствени 

затруднения - ж.к "Чайка", бл.67; 9) Бизнес център "Шанс 

за хора с увреждания" 

П.2.64 П.2.27 

Проект 3-15: „Изграждане на Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с 

капацитет 15 места на територията на Район "Младост" 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.65 П.2.28 
Проект 3-11: "Изграждане на Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца с капацитет 60 места" 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 
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№ 
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реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.66 П.2.29 
Проект 3-12: „Изграждане на Център за социална 

рехабилитация и интеграция за деца с капацитет 30 места" 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.67 П.2.30 

Проект 3-9: "Изграждане на Дневен център за възрастни с 

физически увреждания с капацитет 30 места и седмична 

грижа към него с капацитет 15 места на територията на 

район „Младост”" 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

  П.2.31 

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

център за подкрепа на лица с различни форми на 

деменция и техните семейства“ 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

  П.2.32 

НОВ ! 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“ 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

  П.2.33 

НОВ ! Проект ЗВІ 3-21Д: „Изграждане на социални 

жилища за хора в неравностойно положение на 

територията на гр. Варна“ 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 
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организация 
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Включен 

в ИПГВР 

  П.2.34 

НОВ! Проект ФВ 1-1. Център за временно настаняване (с 

капацитет 60 места, в бившите военните поделения до 

хипермаркет „Алати“) 

ОПРЧР, ОПРР, 

ОБж 
Дирекция СД 2018-2020 Х 

П.2.17 П.2.35 

Нова формулировка! Проект "Общностен център за деца и 

семейства-Варна" финансиран със заемни средства (Заем 

7612 BG) от Международната банка за възстановяване и 

развитие по Проекта за социално включване,  

Споразумение за финансиране между Министерство на 

труда и социалната политика и Община Варна N: РД09-

24/31.05.2011г. 

ОПРЧР, ДБж, 

ОбЖ 
Дирекция СД 2016-2020   

П.2.24 П.2.36 
Нова формулировка ! Разкриване на услуга "Център за 

настаняване от семеен тип" - 7 бр 

ОПРЧР, ДБж, 

ОбЖ 
Дирекция СД 2014-2015   

П.2.46 П.2.37 

Ремонт, мерки за енергийна ефективност и оборудване и 

обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с 

умствена изостаналост - седмична грижа  "Св. Йоан 

Златоуст" 

ОПРЧР, ДБж, 

ОбЖ 
Дирекция СД 2017-2020   

П.2.48 

П.2.62 
П.2.38 Изграждане на нови пенсионерски клубове - 2  ОБж Дирекция СД 2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.49 П.2.39 

Реализиране на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за изграждане, оборудване, обзавеждане и 

доставка на транспортни средства за Център за 

настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства, с капацитет 15 места в с. Константиново 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2014-2020   

П.2.50 П.2.40 

Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Дом за стари 

хора "Гергана" и Дом за възрастни с физически 

увреждания, доставка на оборудване, обзавеждане и на 2 

бр. специализирани микробуси  

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2014-2020   

П.2.61 П.2.41 

Подобряване достъпа до социални услуги на деца: 

Проектиране и строителство на ОДЗ в квартал "Христо 

Ботев "за 150 деца. 

ЕФ, ОБж 
Район "Одесос", 

Дирекция ОМД 
2017-2020   

П.2.63 П.2.42 
Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Звено 

"Майка и бебе", обзавеждане и оборудване.   

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 
Дирекция СД 2017-2020   

П.2.68 П.2.43 Лични асистенти за възрастни - капацитет 30  ОБж Дирекция СД 2016-2020   

П.2.69 П.2.44 Социални асистенти за възрастни - капацитет 30 ОБж Дирекция СД 2016-2020   
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№ 
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финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.70 П.2.45 
Реконструкция на сграда общинска собственост с 

предназначение пенсионерски и младежки клуб 
ОБж Кметство Звездица 2016-2020   

  П.2.46 
НОВ ! Център за подкрепа на лица с увреждания, 

включително с тежки множествени увреждания 
ОПРЧР Дирекция СД 2018-2020   

  П.2.47 
НОВ ! „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания на територията на община Варна“ 
ОПРЧР Дирекция СД 2019-2020   

  П.2.48 НОВ ! Комплексни услуги за достоен и независим живот ОПРЧР 

Екип за управление и 

изпълнение, 

район"Аспарухово, 

район Владислав 

Варненчик, 

район"Младост, район 

Приморски 

2015-2020   

  П.2.49 НОВ ! Активно социално включване на уязвими групи ОПРЧР НПО 2019-2020   

  П.2.50 

НОВ ! Овластяване на семейства на деца с увреждания за 

справяне с предизвикателствата, свързани със социално 

включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез 

обучения и мотивационна и психологическа подкрепа 

ОПРЧР Фондация Карин дом 2019-2020   

  П.2.51 НОВ ! Предоставяне на услугата "Домашен помощник" ОПРЧР, ОБж Дирекция СД 2015-2020   
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№ 
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финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

 
Нова формулировка ! Приоритет 2.2. „Подобряване на системата на здравеопазване и превенция на рисковото поведение“ 

Специфична цел 2.3. „Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги“ 

Мярка 2.3.1. “Внедряване на ефективни мерки за своевременна профилактика и здравословен начин на живот и намаляване на 

основните рискови фактори за здравето на пациентите“ 

П.2.74 П.2.52 
Нова формулировка ! Превенция и профилактика на 

детското дентално здраве 
ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

П.2.75 П.2.53 

Нов формулировка ! Профилактика и рехабилитация на 

децата с гръбначни изкривявания, деформации на гръдния 

кош и плоскостъпие 

ОБж 
Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

П.2.78 П.2.54 
Нов обхват ! Профилактика и рехабилитация на детско-

юношеското наднормено тегло 
ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

П.2.79 П.2.55 
Нова формулировка ! Превенция и профилактика на 

детското зрение 
ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

П.2.91 П.2.56 
Нова формулировка ! Дейности за профилактика и 

рехабилитация на общественото здраве 
ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

  П.2.57 

НОВ ! Многофакторен, основан на доказателствата 

подход, използващ поведенчески модели в разбирането и 

промотирането на забавление, здравословна храна, игри и 

политика за предотвратяване на наднорменото тегло в 

ранна детска възраст. 

VII Рамкова 

програма 

Медицински 

университет- Варна 
2014 - 2015   

  П.2.58 
НОВ ! „Пилотен проект насочен към насърчаване на 

здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ 

Европейската 

комисия 
Дирекция ЕНОП 2015 - 2020   

  П.2.59 

НОВ ! Н2020-НСО-2014 "Developing and implementing a 

community - based intervention to create a more supportive 

social and physical environment for lifestyle changes to 

prevent diabetes in vulnerable families across Europe" 

Хоризонт 2020 
Медицински 

университет - Варна 
2015 - 2020   

 Мярка 2.3.2. „Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги“ 

П.2.80 П.2.60 
Проект 6-2: МБАЛ "Света Анна-Варна"  АД  мерки за ЕЕ, 

реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане  

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.81 П.2.61 

ДКЦ V Варна-Света Екатерина" ЕООД – Изграждане на 

места за отдих, паркинги за велосипеди, озеленяване, 

публично осветление, ограждение на целия парцел; 

Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане - 

ехогравски апарат, скенер, остеондесиметър за 

рантгенологична диагностика на остеопороза; Мерки за 

ЕЕ. вкл. обследване за ЕЕ 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020 x (Р) 

П.2.85 П.2.62 

СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД (болница по очни болести, 

общинска): Ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и 

обзавеждане 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020 x (Р) 

П.2.87 П.2.63 

Проект 6-4: "Специализирана болница за активно лечение 

на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна 

(СБАЛОЗ "Д-р М. Марков") - мерки за ЕЕ и доставка на 

оборудване (линеен ускорител)" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2016 Х 

П.2.90 П.2.64 

Въвеждане на мерки за ЕЕ в Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-физиатрични заболявания- 

Варна - ПФО, Месност " Амонал" 

ОПРР, ОПРЧР, 

ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020 Х 

П.2.92 П.2.65 
Проект 6-6: "ДКЦ 4 Варна ЕООД - мерки за ЕЕ и 

газификация" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.93 П.2.66 

Проект 6-5: "СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - 

мерки за ЕЕ и подобряване на достъпа за хора с 

увреждания" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2017-2020 Х 

П.2.94 П.2.67 
Проект 6-1: "Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла" 

- ЗВ II 

ОПРР, ОБж, 

ДБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2017-2020 Х 

П.2.95 П.2.68 
Проект 6-7: ДКЦ I "Света Клементина - Варна"ЕООД   - 

СМР и специализирана апаратура" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2015-2020 Х 

П.2.96 П.2.69 
Проект 5-1: "ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, апаратура" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2015-2020 Х 

П.2.110 П.2.70 
Проект 5-10: "Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в ДЯ №8 „Щурче”" 
ОПРР, ОБж  

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020 Х 

П.2.111 П.2.71 
Проект 5-9: "Детска ясла №2 "Моряче" - ремонт, саниране 

и мерки за ЕЕ" 
ОПРР, ОБж  

Дирекция 

"Здравеопазване", ОП 

ИП 

2014-2020 Х 

П.2.112 П.2.72 

Проект 5-8: "Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, 

саниране и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност" 

ОПРР, ОБж  

Дирекция 

"Здравеопазване", ОП 

ИП 

2014-2020 Х 

П.2.113 П.2.73 
Проект 5-11: "Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в ДЯ №1 „Щастливо детство”" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.114 П.2.74 
Проект 5-12: Детска ясла №5 "Чуден свят" - пристройка; - 

мерки за ЕЕ 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2015-2020 Х 

П.2.71 

П.2.72 
П.2.75 

Нова формулировка ! Модернизация, обновяване, и 

рехабилитация на сградния фонд на болници в община 

Варна,  извън ИПГВР, в т.ч. въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност  

ОБж, ДБж  
Дирекция 

"Здравеопазване" 
2015-2020   

П.2.71 

П.2.72 
П.2.76 

Нова формулировка ! Модернизация, обновяване, и 

рехабилитация на сградния фонд на ДКЦ-та в община 

Варна, извън ИПГВР, в т.ч. въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност  

ОБж, ДБж  
Дирекция 

"Здравеопазване" 
2015-2020   

П.2.73 П.2.77 
Оборудване и модернизация на здравните кабинети в 

детски и учебни заведения 
ОБж, ДБж  

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2015-2020   

П.2.82 П.2.78 Изграждане на нов медицински център в кв. "Галата   ЕФ,ОБж Район "Аспарухово" 2015-2020   

П.2.83 П.2.79 
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЕНТАЛЕН 

ЦЕНТЪР І - ВАРНА 
  ЕФ,ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2017-2020   

П.2.86 П.2.80 

Проектиране и изграждане на комплекс здравен 

медицински център/ здравна служба, стомотология, 

аптека/ и Кметство в УПИ № 1. кв. 42 по КРП на с. 

Каменар съгласно удобрен ПУП 

ОБж  Кметство Каменар 2017-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.88 П.2.81 
Осигуряване на сграден фонд и разкриване на Център за 

психично здраве 
ОБж 

Дирекция 

"Здравеопазване" 
2017-2020   

П. 2.97 П.2.82 
Проектиране и изграждане на нова сграда за здравна 

служба - с.Тополи 
ОБж Кметство Тополи 2017-2020   

П.2.98 

П.2.99 

П.2.100 

П.2.101 

П.2.102 

П.2.103 

П.2.104 

П.2.107 

П.2.83 

Нова формулировка ! Модернизация, обновяване, и 

рехабилитация на сградния фонд на детските ясли на 

територията на Община Варна, в т.ч. въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност, извън ИПГВР 

ДБж, ОБж  
Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

П.2.106 

П.2.105 

П.2.109 

П.2.84 

Нова формулировка ! Изграждане на нови и модернизация 

на съществуващи Детски кухни на територията на община 

Варна 

ДБж, ОБж  
Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

П. 

2.108 
П.2.85 

Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане  на 

две нови детски ясли на територията на Район 

"Приморски" и ж.к."Възраждане" 

ДБж, ОБж  
Дирекция 

"Здравеопазване" 
2014-2020   

  П.2.86 
НОВ ! Проект „Планиране и прогнозиране на човешките 

ресурси в здравеопазването“ 

Общи действия 

на Генерална 

Медицински 

университет - Варна 
2014-2016   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

дирекция 

Здравеопазване 

и потребители 

към 

Европейската 

комисия 

  П.2.87 

НОВ ! „Application of new technologies and methods in 

nutrition research – the example of phenotypic flexibility“ 

(„Приложение на нови технологии и методи в науката за 

храненето – проучване на концепцията за фенотипната 

пластичност “), (Акроним: NutriTech) 

VII Рамкова 

програма № 

289511 

Медицински 

университет - Варна 
2014-2017   

  П.2.88 
НОВ ! 3D принтиране и приложението му в съвременните 

методи на лечение в протетичната дентална медицина  

Фонд "Научни 

изследвания" 

Медицински 

университет - Варна 
2014-2016   

 
Специфична цел 2.4. „Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора на града“ – бивша мярка 2.9 

Мярка 2.4.1. „Превенция и рехабилитация на зависимости от психоактивни вещества“ 

П.2.225 П.2.89 

Дейности за реинтеграция на лица настанени в 

Православен център за духовно обгрижване на 

наркозависими "Св. Боян Енравота" към Варненска и 

Великопреславска Св. Митрополия 

ОБж Дирекция "Превенции  2014-2020   



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

140 
 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.226 П.2.90 

Дейности по обезпечаване на организациите, 

институциите,  медиите и общността с обективна, 

надеждна и сравнима информация по отношение на 

наркотиците, наркоманиите и техните последици, чрез 

събиране, анализ и разпространение на количествени и 

качествени данни 

ОБж Дирекция "Превенции  2014-2020   

П.2.227 

П.2.241 
П.2.91 

Нова формулировка ! Реконструкция, модернизация 

изграждане на превантивно-инфорационни центрове  
ОБж Дирекция "Превенции  2017-2020   

П.2.228 

П.2.233 

П.2.234 

П.2.240 

П.2.244 

П.2.92 

Провеждане на информационни кампании за превенция, 

набиране на доброволци и специалисти и тяхното 

обучение 

ОБж Дирекция "Превенции  2014-2020   

П.4.3 П.2.93 
Участие в проекти на мрежата Европейски градове срещу 

наркотиците (ECAD) 
ОБж Дирекция "Превенции" 2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

Мярка 2.4.2. „Превенция на асоциалното поведение и противообществени прояви на малолетните и непълнолетните“ 

П.2.224 

П.2.229 

П.2.231 

П.2.235 

П.2.239 

П.2.242 

П.2.94 
Нова формулировка ! Превантивна работа сред деца и 

млади хора в град Варна 
ОБж 

Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

П.2.230 П.2.95 
Превенция на противообществени прояви на малолетните 

и непълнолетните 
ОБж 

Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

П.2.237 П.2.96 
Нова формулировка ! Интервенция и превенция на 

самоубийствата при млади хора 
ОБж 

Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

П.2.236 П.2.97 

Програма за изграждане и позитивиране на адекватни 

социални умения у пълнолетни правонарушители с 

наложено ефективно наказание в затвор Варна 

ОБж 
Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

 
Мярка 2.4.3. „Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик“ 

П.2.232 П.2.98 

Превенция на трафика на хора, принадлежащи към 

етническите групи с фокус към ромското малцинство в 

България 

ОБж 
Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.243 П.2.99 

Нова формулировка ! Интерактивно обучение за 

повишаване на информираността на учениците за 

престъплението „трафик на хора“ и развиване на умения 

за разпознаване и избягване на рисковите ситуации, 

свързани с въвличане в трафик и последваща 

експлоатация. 

ОБж 
Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

  
Мярка 2.4.4. „Превенция на ХИВ/ СПИН“ 

П.2.245 П.2.100 
Нова формулировка ! Организиране и провеждане на 

Антиспин кампания сред населението на община Варна 
ЕФ, ОБж  

Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

  П.2.101 
НОВ ! Превантивна програма „Сексуалност и здраве“, 

предназначена за ученици VIII-XII клас 
ОБж  

Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   

П.2.238 П.2.102 
Нова формулировка ! Превенция на ХИВ и СПИН сред 

рискови групи от населението 
ОБж  

Дирекция 

"Превенции", НПО 
2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

  
НОВ ! Приоритет 2.3. „Развитие на културата, културните институции и спорта в община Варна“ 

 

Нова формулировка ! Специфична цел 2.5. „Съхранение на културното наследство подобряване на условията за развитие на 

изкуствата и културата“ 

Мярка 2.5.1. „Съхраняване и поддържане на историческите и архитектурните паметници на културата и подкрепа развитието 

на музейното дело“ 

П.2.129 П.2.103 

Проект 7-11: "Експониране като четим обект - 

Архитектурния и археологически резерват Одесос-Варна: 

Архитектурния и археологически резерват Одесос-Варна - 

(включва редица обекти, вкл. базилика, малки римски 

терми, големи римски терми, крепостни стени, 

късноантична стена, находки от археологически разкопки, 

средновековна църква, светилище)" 

ОПРР, ОБж Дирекция КДР 2015-2020 Х 

П.2.131 П.2.104 Музей "Стара Варна" - ремонт ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

П.2.134 П.2.105 

Регионалния исторически музей - Адаптация вътрешен 

двор в изложбена зала (изготвяне на технически проект за 

адаптация, ремонт настилка, изграждане на покритие, 

климатизация, ел. инсталация) 

ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 
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№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.137 П.2.106 Ремонт на Музей "Възраждане" ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

П.2.138 П.2.107 
Етнографски музей – изграждане и оборудване на 

експозиционната  сграда 
ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

П.2.139 П.2.108 
Проект 7-4: "Природонаучен музей - ремонт; Изграждане 

на нова изложбена зала, оборудване и обзавеждане" 
ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.140 П.2.109 Музей за нова история – ремонт и обзавеждане ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

П.2.144 П.2.110 Ремонт на Музей по история на медицината ОПРР Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

П.2.133 П.2.111 

Проект 7-3: "Археологически музей – Варна: 

реконструкция на вътрешния двор и изграждане на 

прозрачно покривно покритие" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2014-2020 Х 

  П.2.112 

НОВ! Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране 

на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. 

Аспарухово, гр. Варна“ 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2018-2020 Х 

  П.2.113 

НОВ ! Проект ЗВII 1-26Д: „Експониране и интегриране на 

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

градската среда“ 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2018-2020 Х 

  П.2.114 
НОВ ! Проект Реставрация, консервация и социализация 

на манастирски комплекс „Аладжа манастир“ 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2018-2020 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.154 П.2.115 
Изработване на актуализация на списъка на паметниците 

на културата на територията на Община Варна 
ОБж Дирекция АГУП 2014-2020   

П.2.148 П.2.116 Музей на занаятите и традиционните изкуства ЕФ, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020   

П.2.145 П.2.117 
Консервация и популяризиране на археологичен обект 

„Джанавара“ 
ЕФ, ОБж  

РИМ, Район 

"Аспарухово" 
2014-2020   

П.2.147 

П.2.149  
П.2.118 

Проектиране и изграждане на  музей за разполагане на 

етнографската сбирка от носии, оръдия на труда, 

предмети от бита, носещи историята на местното 

население, разположени в различини тематични кътове, 

включително демонстрация на занаяти в с. Тополи 

ДБж, ОБж  Кметство Тополи 2017-2020   

  П.2.119 

НОВ ! "Дигитализация и опазване на документалната 

история на ИУ - Варна като част от културно-

историческото наследство на академичната общност в 

България" 

БГ08 

„Културно 

наследство и 

съвременни 

изкуства“, 

Европейско 

икономическо 

пространство, 

Финансов 

механизъм 

Икономически 

университет - Варна 
2016 - 2018   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

2009 - 2014 

  

Мярка 2.5.2. „Подобряване на съществуващата и създаване на нова материална база за културни дейности“ 

П.2.121 П.2.120 
Проект 6-3: "Народно читалище „Цар Борис III” - 

обновяване" 
ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2014-2020 Х 

П.2.122 П.2.121 
Проект 6-1: "Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ 

„Петко Рачев Славейков 1928“" 
ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2014-2020 Х 

П.2.123 П.2.122 Проект 7-7: "Читалище "Асен Златаров"" ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.124 П.2.123 
Проект 7-10: "Обновяване на сградата на НЧ "Варненски 

будители"" 
ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.125 П.2.124 Проект 7-5: "Читалище "Отец Паисий" " ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.126 П.2.125 
Проект 7-8: "Обновяване на сградата на НЧ "Стара 

Варна"" 
ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.127 П.2.126 Проект 7-9: "Обновяване на сградата на НЧ "Порив""  ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.130 П.2.127 
Проект 7-1: "Ремонт, реконструкция и модернизация на 

сграда филиал на ТМПЦ – Варна" 
ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2014-2020 Х 

П.2.132 П.2.128 Ремонт на Държавен куклен театър 
ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2014-2020 x (Р) 

П.2.135 П.2.129 Проект 7-2: "Реконструкция и модернизация на Летен ОПРР, ОБж, Дирекция КДР 2017-2020 Х 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

театър – Варна" ДБж  

П.2.136 П.2.130 Ремонт на градска художествена галерия ОПРР, ОБж  Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

П.2.141 П.2.131 

Проект 7-6: "Проектиране на нова територия за 

изместване от първо до пето кейово място на 

пристанището, където евентуално да се изгради и открита 

сцена / културен обект" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.142 П.2.132 

Проект 6-2: "Изграждане на многофункционална 

обществена сграда с театър, киносалон, изложбена зала, 

музей, библиотека" 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2017-2020 Х 

П.2.143 П.2.133 

Изграждане на нова мултифункционална културна зала на 

територията до пристанището (до 5-то място на 

пристанището) - Опера, театър и култура 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2017-2020 x (Р) 

  П.2.134 

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

Държавен куклен театър – Варна и прилежащото 

пространство“ 

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2017-2020 Х 

  П.2.135 

НОВ ! Проект ЗВІІ 7-17Д: „Реконструкция на 

съществуващо подземно пространство за Камерна зала за 

сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски 

център – ВАРНА, сграда „Основна сцена“)  

ОПРР, ОБж, 

ДБж  
Дирекция КДР 2017-2020 Х 
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№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.120 

П.2.128 

П.2.146 

П.2.136 
НОВ ! Реконструкция и ремонт на читалища извън 

обхвата на ИГПВР 
ОБж 

Дирекция КДР, 

Кметство Тополи 
2014-2020   

  П.2.137 

НОВ ! Ремонт на сграда, намираща се в гр. Варна, р-н 

"Одесос", ул. "Мусала" №7 - Хорова школа „Морски 

звуци“ 

ОБж Дирекция КДР 2014-2021   

 
Мярка 2.5.3. „Разширяване на партньорството с европейски културни центрове. Представяне на изкуствата и творците от 

Варна в чужбина“ 

П.2.118 

П.2.119 

П.2.150 

П.2.151 

П.2.153 

П.2.155 

П.2.138 
Нова формулировка ! Организиране на международни и 

местни конкурси и фестивали 
ОБж, ДБж, ЕФ 

Дирекция КДР, 

Кметства 
2014-2020   

П.4.35 П.2.139 Варна - европейска столица на културата 2019 г. 
ОБж, ДБж, ЕФ, 

частен сектор  
Дирекция КДР 2014 - 2019   
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

 

Нова ! Специфична цел 2.6. „Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на свободното време на младите хора“ 

Нова ! Мярка 2.6.1. „Стимулиране и подкрепа за развитие на творческия потенциал на младите хора“ 

  П.2.140 

НОВ ! Проект ЗВІІ 7-16Д: „Реконструкция на 

Полиграфически комбинат за обособяване на споделени 

пространства“ 

Частен сектор частен сектор 2017-2020 Х 

П.2.157 

П.2.156 

П.2.158 

П.2.159 

П.2.160 

П.2.141 

Ново, разширена формулировка ! Организиране на 

младежки фестивали, изложения, конкурси, семинари и 

дебати 

ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П.2.162 П.2.142 
Построяване на мултифункционална сграда за нуждите на 

Общински детски комплекс-Варна 
ОБж и ПЧП 

Общински детски 

комплекс, Дирекция 

ОМД 

2014-2015 
 

 
Мярка 2.6.2. „Модернизация и ефективно използване на материалната среда за провеждане на младежка дейност“ 

П.2.161 П.2.143 

Реконструкция, преустройство, оборудване и обзавеждане 

с надграждане на 2 етажа и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на Младежки дом, бул. „Цар 

Освободител” 27 за развитие на детски и младежки 

ОПРР; 

ОПНОИР 
Дирекция ОМД 2014-2016 Х 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 
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Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

дейности - ЗВ II 

П.2.164 

П.2.165 

П.2.166 

П.2.167 

П.2.169 

П.2.172 

П.2.173 

П.2.174 

П.2.175 

П.2.176 

П.2.177 

П.3.243 

П.2.144 
НОВ ! Проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и 

модернизация на Зоопарк-Варна“ 

ОБж, ЕФ, 

Финансови 

инструменти 

ОП "Зоопарк -СЦ" 2018-2020 Х 

П.2.163 П.2.145 

Изграждане на база за практическо обучение; спортни 

игрища; пристан  с две кейови места; закрит хангар за 

лодките - Варненска морска гимназия "Св. Николай 

Чудотворец" 

ДБж, ЕФ Район "Аспарухово" 2014-2020   

П.2.168 П.2.146 Изграждане на нови атракциони/Проект „Малка Варна“ ОБж, ЕФ Район "Аспарухово" 2018-2020   

П.2.170 П.2.147 Преустройство на ДНФ в младежки център ОБж, ЕФ Дирекция ОМД 2018-2020   
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

  П.2.148 
НОВ ! Ремонтни дейности на помещение в база 

„Младежки дом“ 
ОБж ОП ИП 2014-2015   

 
Нова формулировка ! Мярка 2.6.3. „Стимулиране на гражданите за системни занимания със спорт, модернизиране и изграждане 

на спортни съоръжения“ 

П.2.181 П.2.149 

Проект 2-3: "Доизграждане и оборудване на спортно-

развлекателен комплекс Младост - детски кът, скейт парк, 

зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка 

за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на 

„Европейски младежки център” (ЕМЦ)" 

ОБж,  ОПРР, 

ДБж 
Дирекция ОМД 2015-2020 Х 

П.2.194 П.2.150 

Проект 2-1: "Реконструкция и разширение на Двореца на 

културата и спорта – Варна за превръщането му в 

мултифункционален спортен, културен и конгресен 

комплекс" 

ОБж,  ОПРР, 

ДБж 

Дирекция ИИБ 

ОП ИП 
2014-2017 Х 

П.2.195 П.2.151 Проект 2-2: "Играждане на нов закрит басейн" 
ОБж,  ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 

П.2.202 П.2.152 Изграждане на два тенис корта в "Младост" 
ОБж,  ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.203 П.2.153 

Проект 2-2: "Модернизация на открити плувни басейни на 

входа на Морска гара - закриване на басейна и изграждане 

на козирка на трибуните, изграждане на басейн за 

водолазно обучение" 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 

П.2.207 П.2.154 

Зала за хандбал (мултифункционална /комбинирана за 

повече спортове) – ново изграждане (бул. "Христо 

Смирненски" №1) 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 х (Р) 

П.2.208 П.2.155 
Проект 2-3: "Изграждане на закрит плувен басейн и тенис 

кортове в район Аспарухово" 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 

Район "Аспарухово",  

ОП "Спорт Варна" 
2017-2020 Х 

П.2.212 П.2.156 

Проект 2-1: "Реконструкция на стадион в район Вл. 

Варненчик, включително изграждане на спортна зала и 

закрит басейн" 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 

Район "Вл. 

Варненчик"; ОП 

"Спорт Варна" 

2017-2020 Х 

П.2.213 П.2.157 

Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих 

съобразен със специфичните нужди на хора с увреждания 

южно от бл.65 и северно от ул. ”Блян”, Възраждане III 

м.р. / прибл. 14 500кв.м - РЗП 26 100 кв. м или 4 500кв.м. - 

РЗП 8 100кв.м. (макс.) 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 

Район "Младост"; ОП 

"Спорт Варна" 
2017-2020 Х 

П.2.214 П.2.158 
Проект 2-5: "Изграждане на басейн за водолазно обучение 

врайон Одесос" 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 

Район "Одесос"; ОП 

"Спорт Варна" 
2017-2020 Х 

П.2.215 П.2.159 Проект 2-4: "Изграждане на спортни игрища в район ОБж, ОПРР, Район "Аспарухово"; 2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

Аспарухово" ДБж ОП "Спорт Варна" 

  П.2.160 

НОВ ! Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-

спортен център с басейн и киносалон“ в кв. „Владислав 

Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“)“ 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 

  П.2.161 
НОВ ! Проект ЗВІІ 2-6Д: „Изграждане на закрит плувен 

басейн в кв. Аспарухово“ 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 

  П.2.162 

НОВ ! Проект ЗВІ 2-4Д. „Изграждане на покрита 

многофункционална спортна зала в кв. 6 по плана на жк 

„Възраждане“ ІІ 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 

  П.2.163 
НОВ ! Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове 

- алея 1, ІV буна“ 

ОБж, ОПРР, 

ДБж 
ОП "Спорт Варна" 2017-2020 Х 

П.2.179 

П.2.184 

П.2.189 

П.2.190 

П.2.164 

НОВ ! Организиране и провеждане на спортни прояви и 

осигуряване на възможност за включване към спортния 

живот на хора с увреждания 

ОБж Дирекция ОМД 2014-2020   

П.2.196 

П.2.199 
П.2.165 

Нова формулировка ! Реконструкция и модернизация на 

Конна база "Виница" 
ОБж ОП "Спорт Варна" 2016-2020   

П.2.220 П.2.166 
Многофункционални спортни зали в шестте района на гр. 

Варна 
ОБж 

ОП "Спорт Варна"; 

Районни 

администрации 

2015-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.200 

П.2.201 

П.2.210 

П.2.216 

П.2.217 

П.2.222 

П.2.167 

Нова формулировка ! Реконструкция и модернизация на 

спортни обекти в ОСРК "Младост", ОСК "Морска градина 

е ОСК "Аспарухово" 

ОБж, ЕФ ОП "Спорт Варна" 2017-2020   

П.2.205 П.2.168 
Изграждане на игрище за плажен волейбол с трибуни за 

500 души 
ОБж ОП "Спорт Варна" 2017-2020   

П.2.198 П.2.169 
Доизграждане и оборудване на спортна площадка на 

територията на Кметство Звездица 
ОБж, ЕФ ОП "Спорт Варна" 2017-2020   

П.2.204 П.2.170 Изграждане на отрито голф игрище в кв. "Виница" ОБж,  ЕФ Район "Приморски" 2017-2020   

П.2.206  

П.2.219 
П.2.171 

Нова формулировка ! Изграждане на модерни футболни 

игрища с лекоатлетически писти на територията на 

община Варна 

ОБж ОП "Спорт Варна" 2017-2020   

П.2.209 П.2.172 
Надстрояване на Втори етаж на СК "Простор" със зали за 

хранене и хотелска част 
ОБж ОП "Спорт Варна" 2017-2020   

П.2.211 П.2.173 
Реконструкция и модернизация на плувен комплекс в 

"Младост" 
ОБж ОП "Спорт Варна" 2017-2020   

П.2.218 П.2.174 Изграждане на закрит тенис корт с трибуни ОБж ОП "Спорт Варна" 2017-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.221 П.2.175 
Изграждане на изкуствена ски писта в местност 

"Боровец", кв. "Аспарухово" 
ОБж 

ОП "Спорт Варна", 

Район "Аспарухово" 
2017-2020   

П.2.223 П.2.176 
Изграждане на подводно осветление и водни ефекти на 

басейн "Алекси Алексиев" ПК "Приморски" 
ОБж 

ОП "Спорт Варна", 

Район Одесос 
2017-2020   

  
Приоритет 2.4. „Развитие на гражданското общество и подобряване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса“ – бивш 2.5 

 

Нова ! Специфична цел 2.7: "Подобрение на административния капацитет и на обслужването на гражданите и бизнеса“ 

Нова! Мярка 2.7.1.: „Разширяване на електронната съобщителна мрежа на общинската администрация и улесняване достъпа на 

гражданите и бизнеса до електронни административни услуги“ 

П.2.246 

П.2.262 

П.2.264 

П.2.248 

П.2.263 

П.2.265 

П.2.266 

П.2.257 

П.2.255 

П.2.177 
Въвеждане на електронни услуги за бизнеса и гражданите, 

Електронен обмен на документи с държавни институции. 
 ОБж, ЕФ 

Дирекция ИАО, 

Дирекция УЧРАУ 
2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.2.261 

П.2.254 П.2.178 Нова формулировка ! Създаване на електронни архиви ОБж 

Районни 

администрации 

Дирекция ИАО  

2014-2020   

П.2.249 П.2.179 
Осигуряване на достъп за ползване на Географска 

информационна система 
ОБж Район "Одесос" 2014-2020 

 

 
Нова! Мярка 2.7.2.: „Развитие на административния капацитет и повишаване на взаимодействието с граждани и структури на 

гражданското общество при формулиране и изпълнение на политики“ 

П.2.251 

П.4.30 

П.2.253 

П.2.180 
НОВ ! Обучения за повишаване на професионални умения 

и компетенции на служителите 
ОБж, ЕФ 

Дирекция УЧРАУ, 

Дирекция ЕНОП, 

районни 

администрации 

2014-2020   

П.2.268 

П 1.128 
П.2.181 

Реализиране на инициативи за стимулиране и навлизане 

на млади специалисти в администрацията 
ОБж, ЕФ Дирекция УЧРАУ 2014-2020   

П.2.256 

П.2.267 

П.2.260 

П.2.182 
НОВ ! Подобряване на физическия достъп на гражданите 

до администрацията 
ОБж 

Районни 

администрации, 

кметства 

2014-2020   

П.4.2 П.2.183 
Създаване на фонд за подкрепа на собствено участие на 

НПО 
ОБж Община Варна 2014-2020   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. № 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. „ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализация 

Включен 

в ИПГВР 

П.4.7 

П1.123 
П.2.184 

Развитие на капацитет и партньорства за участие в 

международни проекти по програми за регионално, 

трансгранично и международно сътрудничество 

ОБж Община Варна 2014-2020   

П.4.21 П.2.185 
Проект SEED - Улесняване на достъпа на гражданите до 

публична администрация 
ЕФ/ОБж 

Екип за управление на 

проекта 
2014   

  П.2.186 
НОВ ! Проекти за граждански контрол и мониторинг на 

политиките провеждани от община Варна 

НПО, община 

Варна 
ОПДУ 2018-2020   

  П.2.187 
НОВ ! Проект: „Община Варна – компетентна и 

ефективна администрация“ 

Екип за 

управление на 

проект 

ОПАК 2014 - 2020   

  П.2.188 
НОВ ! "Функциониране на Областен информационен 

център - Варна". Проект BG161PO002-3.3.02-0007-C0001. 

Екипа на 

проекта 
ОПДУ 2016 -2020   

  П.2.189 
НОВ ! "Бюджетна линия за Община Варна - бенефициент 

по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020". 

Екипа на 

проекта 
ОПРР 2014 - 2020   
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Приложение 3: Списък с проектите по Приоритетна област 3 „Интегрирано развитие на територията“ 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

 
Разширена формулировка ! Приоритет 3.1. „Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа 

инфраструктура на Общината, за подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда и достъпност 

до обектите за публични услуги“ 

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

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

НОВА ! Мярка 3.1.1.: „Обновяване, реконструкция и изграждане на необходимата пътна / улична инфраструктура за подобряване 

на трафика“ 

П.3.3 П.3.1 

Проект 1-2: "Реконструкция на ул. ”Мара Тасева” и основен ремонт 

на бул. ”Първи май”, ведно с прилежащи улица към 

Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД и улица към 

СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с 

изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега 

Канал „море-езеро”, изграждане на детски площадки, зони за 

отдих, атракциони, спортни площадки, търговски обекти и 

велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено 

обслужване" 

ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2015-2019 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.4 П.3.2 

Проект 1-6: "Основен  ремонт на уличната мрежа по трасето бул. 

”Приморски”, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Княз Борис I”, в 

обхват от ул. ”Ст.Стамболов” до п.в. ”Почивка” (бул. „Левски”) и 

прилежащите му съоръжения (подлези) и благоустрояване на ул. 

„Ал. Стамболийски”, чрез обособяване зони за отдих, подмяна 

улично осветление, обновление на ландшафта по пешеходната зона 

на улицата, велоалеи и др. район „Приморски"" 

ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2015-2019 Х 

П.3.5 П.3.3 

Проект 1-9: "Реконструкция  на ул. ”Мадара” в участъка от ул. ”Д-р 

А. Железкова” до ул. ”Явор” и благоустрояване пространствата в 

карето между бул. ”Царевец” – ул. ”Караагач” – ул. ”Мир” – бул. 

”В. Левски” – бул. ”Осми Приморски полк”, чрез изграждане на 

детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване, 

велоалеи и др. на територията на 17 м.р., район Приморски" 

ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2015-2019 Х 

П.3.67 П.3.4 

Проект 2-1: "Проекти за подобряване и изграждане на техническа 

инфраструктура за целите на инвестиционни проекти, 

сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите" 

ОПРР, ОБж, 

частен сектор 

Дирекция ИИБ, 

община Варна 
2017-2020 Х 

П.3.69 П.3.5 
Проект ИГТ-1-1: "Разширяване и реконструкция на бул. Цар 

Освободител" 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ,  2015-2020 Х 

П.3.70 П.3.6 
Проект ИГТ-1-4: "Реконструкция и разширяване на Ул. Отец 

Паисий, в участъка бул. Вл. Варненчик” – бул. „Цар Освободител”" 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ,  2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.71 П.3.7 Проект ИГТ-2-1: "Втори мост към Аспарухово" ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ,  2017-2020 Х 

П.3.74 П.3.8 
Участък за изграждане на бул. "Левски" от ул. "Подвис" до ул. 

"Девня" 
ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.75 П.3.9 
Изграждане на бул. "Варна": първи етап от ул. "Девня" до бул. "Цар 

Освободител" 
ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.76 П.3.10 Уширение на ул. "Бачо Киро" до ул. "Козлудуй" ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.77 П.3.11 Разширение на ул. "Кракра" ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.78 П.3.12 
Уширение ул. "Ал. Рачински" между ул. "Съборни" към  бул. 

"Сливница" 
ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.79 П.3.13 

Изграждане на нов пътен участък – бул. ”Крайезерен”(южно от ж.п. 

линия Варна-София), от Морска гара до бул. ”Атанас Москов”- 6 

км. 

ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.80 П.3.14 
Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул. ”Девня” и ул. ”Ал. 

Дякович”(съществ. автоб. обръщач), с РЗП 4000 кв. м.  
ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.81 П.3.15 

Кръстовище бул. ”Княз Борис I” и бул. „Цар Освободител” (ВИНС) 

осигуряване на лента за ускорение на завоя от Летния театър към 

к.к. "Златни пясъци" 

ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

161 
 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.82 П.3.16 

Кръстовище бул. ”Осми Приморски полк” – бул ”Цар 

Освободител” – осигуряване на още една лента за движение на 

входа към кръстовището от Община Варна към кв. "Виница" - 

разширяване на платното 

ЕФ / ОБж Дирекция ИИБ,  2018-2020 х (Р) 

П.3.72 П.3.17 
Проект ИГТ-6-1: "Модернизиране на диспечерската програма и 

Развитие на Системата за видео – трафик преброяване" 
ОПРР, ОБж 

Дирекция 

УСКОР,ОП 

ТАСРУД 

2015-2020 Х 

  П.3.18 

ИГТ-7-1: "Изграждане на нова "Автогара-юг, на бул. "Девня" и ул. 

"Ал. Дякович" (съществуващ автобусен обръщач),  с РЗП 4000 кв. 

м. 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ,  2017-2020 Х 

П.3.6 П.3.19 
Реконструкция бул. "Ян Хунияди" в участъка от бул. "Сливница" 

до ПВ "АМ Хемус"/Комитово Ханче 
ОБж Дирекция ИИБ 2015   

П.3.7 П.3.20 
Реконструкция на бул. "Чаталджа" в участъка от бул. "Осми 

приморски полк" до бул. "Ген. Колев" 
ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.8 П.3.21 
Реконструкция на бул. "Девня" в участъка от бул. "Ат. Москов" до 

бул. "Република" 
ОБж Дирекция ИИБ 2016-2020   

П.3.9 П.3.22 
Реконструкция на ул. "Вяра" в участъка от бул. "Сливница" до бул. 

"Цар Освободител" 
ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.10 П.3.23 
Реконструкция на ул. "Роза" от бул. "Левски" до ул. "Хр. 

Смирненски" и напречни улици, благоустрояване 
ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   
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П.3.11 П.3.24 
Реконструкция на ул. ”Цар Симеон І” от ул. ”Преслав” до ул. 

”София”, гр. Варна 
ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.12 П.3.25 
Пробив на бул. "Сливница" от бул. "Ян Хунияди" до бул. "Ат. 

Москов", включително благоустрояване 
ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020   

П.3.13 П.3.26 

Реконструкция на ул. "Подвис" в участъка от ул. "Хр. Смирненски" 

до ул. "Битоля", включително основен ремонт на мостово 

съоръжение на бул. "Левски" 

ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.14 П.3.27 
Проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище ул. 

„Народни будители“ и ул. Към IV РПУ и „Пени маркет“ 
ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.15 П.3.28 
Реконструкция на бул. "Ат. Москов" в участъка от Път І-2 до ул. 

"Кольо Фичето" 
ОБж/Бж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.16 П.3.29 
Реконструкция на ул. "Кракра" в участъка от бул. "Хр. Ботев" до ул. 

"Струга"/ бул. "Васил Левски" 
ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.17 П.3.30 
Изграждане на ул. "Осма" през кв. "Бриз" и кв. "Св. Никола" до Път 

VAR 1083 "Виница" - "Св. Св. Константин и Елена" 
ДБж/ОБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2017-2020   

П.3.18 П.3.31 

Реконструкция на бул. ”Хр. Смирненски” в участъка от ул. 

”Прилеп”- п. в. ”Каменар” до бул. ”Осми приморски полк” – п. в. 

”Виница” 

ДБж/ОБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2016-2020   

П.3.19 П.3.32 
Изграждане на рампи - възел с АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. 

Москов" 
ДБж/ОБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020   
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П.3.23 П.3.33 
Реконструкция на бул. ”Република” в частта от ул. ”Никола Симов” 

до ул. ”Уста Кольо Фичето” 
ДБж/ОБж/ЕФ 

Район 

"Младост" 
2017-2020   

П.3.24 П.3.34 
Изграждане на улична мрежа в ж.к. ”Възраждане” I м. р., ж.к. 

”Евросити”  
ДБж/ОБж/ЕФ 

Район 

"Младост" 
2017-2020   

П.3.25 П.3.35 
Преасфалтиране на общински път гр .Варна - с. Звездица с дължина 

3 км. 
ДБж/ОБж/ЕФ 

Кметство 

Звездица 
2017-2020   

П.3.26 П.3.36 
Разширение и основен ремонт на ул. ”Акад. Ан. Сахаров” в частта 

от бул. ”Сливница” до бул. ”Цар Освободител” 
ДБж/ОБж/ЕФ 

Район 

"Младост", 

Дирекция 

ОПИП 

2014 - 2016   

П.3.27 П.3.37 
Реконструкция на ул. ”Акад. И. Курчатов” –  от бул. ”Вл. 

Варненчик” до ул. ”Орлово гнездо” /има проектна готовност/ 
ОБж/ДБж/ЕФ 

Район 

"Младост" 
2017-2020   

П.3.28 П.3.38 
Реконструкция на ул. ”Акад. И. Курчатов” – от бул. ”Вл. 

Варненчик” до ул. ”Орлово гнездо” /има проектна готовност/ 
ОБж/ДБж/ЕФ 

Район 

"Младост" 
2017-2020   

П.3.29 П.3.39 

Доизграждане / разширение / основен ремонт на улици в район 

"Младост"- ул. ”Блян”, ул. ”Младежка”, ул. ”Поп Димитър”, ул. 

”Хан Кубрат”, ул. ”Вярност”, ул. ”Петко Стайнов”, ул. ”Тодор 

Пенев”, ул. ”Кап. Райчо”, ул. ”Вл. Висоцки”  

ОБж/ДБж/ЕФ 
Район 

"Младост" 
2017-2020   

П.3.30 П.3.40 
Основен ремонт и подмяна подземни комуникации на ул. ”Иван 

Церов”  
ОБж/ДБж/ЕФ 

Район 

"Младост" 
2015- 2020   
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П.3.31 П.3.41 
Реконструкция на кръстовище бул. ”Вл. Варненчик” и бул."Хр. 

Смирненски" 
ОБж/ДБж/ЕФ 

Район 

"Младост" 
2015- 2017   

П.3.32 П.3.42 Основен ремонт на бул. ”Трети март” и помощно платно   ДБж 

Район 

"Младост" 

Дирекция 

ОПИП 

2014 - 2019   

П.3.33 П.3.43 
Изграждане на ул. ”Евлоги Георгиев” над бул. ”Хр. Смирненски” в 

ж.к. ”Изгрев” 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Младост" 
2017 - 2020   

П.3.34 П.3.44 
Изграждане на ул. ”Подвис” над бул. ”Хр. Смирненски” в ж.к. 

”Изгрев” 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Младост" 
2016 - 2020   

П.3.35 П.3.45 

Изграждане на улици в кв. ”Виница” - ул. ”Св. Мина”, ул. ”Съби 

Велков”, ул. ”Добри Христов”, ул. „Св. Йоан Кръстител”, ул. ”Св. 

Екатерина”, ул. ”Полк. Милко Железов”, ул. ”Георги Василев”, ул. 

”Константин Павлов”(над площада), ул. ”Антон Прудкин” и ул. 

”Св. Теодор Стратилат” 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2015 - 2020   

П.3.36 П.3.46 
Реконструкция и ремонт на бул. ”Ген. Колев” – между бул. 

”Чаталджа” и бул. ”Цар Освободител” 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.37 П.3.47 
Проектиране и изграждане на бул. ”Чаталджа” – между бул. ”Ген. 

Колев” и бул. ”Васил Левски” 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.38 П.3.48 
Проектиране и изграждане на нова улица северно от бл.26, 27 и 28 

на ул. „Железни врата” 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   
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П.3.39 П.3.49 

Реконструкция на ул. ”Кирил Шиваров” и благоустрояване в карето 

между ул. ”Брегалница”. ул. ”Кирил Шиваров” и ул. ”Селиолу” 

(около Студентските общежития) 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.40 П.3.50 

Проектиране и изграждане на ул. ”Иван Теодоров” - 21-ви м. р. – от 

обръщача до Езикови гимназии до хотел “Брилянс” и до помощна 

алея на бул. ”Княз Борис” 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2015   

П.3.41 П.3.51 
Проектиране и изграждане на ул. ”Мир” – северно от ул. ”Лоза” 

към Хлебозавода 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.42 П.3.52 
Изграждане техническа инфраструктура (пътища. ел.) в жк. 

"Жълъдови хълмове" 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район "Вл. 

Варненчик" 
2015 - 2020   

П.3.43 П.3.53 

Проектиране и изграждане на улици във Вилна зона „Евксиноград” 

- ул. ”15-та” (от ул.”1-ва” до ул. ”20-та”); ул. "11-та" (включително 

дъждовна канализация); ул. "6-та" и стълбище към бул. "Княз 

Борис І"; част от ул. ”20-та”; част от ул. ”7-ма” 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.44 П.3.54 Реконструкция на улица зад Военна болница в ж.к. ”Изгрев” ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.45 П.3.55 
Реконструкция на основния път за кв. ”Виница” – от светофара към 

с. Кичево до кв. ”Виница”  
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017 - 2020   

П.3.46 П.3.56 
Реконструкция на ул. ”Тракия”, включително тротоари и дъждовна 

канализация  
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски", 

ОП ИП 

2014 - 2020   
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П.3.66 П.3.57 Основен ремонт и обезопасяване на Аспарухов мост ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020   

П.3.73 

П.4.23 
П.3.58 

Изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на Варна" – 

първа и втора фаза 
ОПРР, ОБж 

Екип за 

управление на 

проекта, 

Община Варна 

2014 - 2020   

П.3.83 П.3.59 

Проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в 

градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" (доставка на 

тролейбуси) 

 ОПОС, ОБж, 

МФИ 

Екип за 

управление на 

проекта 

2014 - 2015   

  П.3.60 НОВ ! Екологично чист транспорт за Варна 
ОП Околна среда, 

ОБж 

Екип за 

управление на 

проекта 

2019-2020   

  П.3.61 НОВ ! Основен ремонт на бул. “Цар Освободител“ ОБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.62 НОВ ! Основен ремонт и реконструкция на ул. “Бели Лилии“ ДБж ОБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.63 НОВ ! Основен ремонт и реконструкция на ул. “Мир“ ДБж ОБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.64 

НОВ ! Пълен инженеринг на ул. "Брегалница", основен ремонт и 

нова организация на движението по улиците в карето на ул. 

“Брегалница“, „Дойран“, „Илинден“, „Битоля“ и паркинг пред 

входа на IVДКЦ и Спешна помощ, р-н „Приморски“ 

 ОБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.65 НОВ ! Реконструкция и ВиК ул. “Безименна“ ОБж ОПИП 2014 - 2015   
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  П.3.66 

НОВ ! Реконструкция на бул. “Цар Освободител“ в участъка от бул. 

“Република“ до П.В. Летище, р-н Младост и р-н Вл. Варненчик и 

ул. “Ана Феликсова“, ул. “Петър Алипиев“ и парк гр. Варна 

ОБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.67 НОВ ! Изграждане на нови улици в комплекс "Чайка" ОБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.68 
НОВ ! Основен ремонт на панорамен път от кв. „Галата до 

Ракитника“ 
ОБж, ДБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.69 

НОВ ! Рехабилитация, текущи и аварийни ремонти на уличната 

мрежа и прилежащите й части, в т.ч. подлези, пешеходни пътеки, 

регулация на движението, отводнявания, поддръжка и ремонти на 

улично осветление, в т.ч. проектиране и др. дейности по пътната и 

уличната инфраструктура на Община Варна 

ОБж, ДБж ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.70 
НОВ ! Проект MOBISEC – Мобилни инициативи за устойчиви 

европейски общности“ 
ЧРАУЕ ОПИП 2014 - 2015   

  П.3.71 

НОВ ! Рехабилитация на бул.”Кн. Борис І” от бул. ”Цар 

Освободител” до кръговото кръстовище на бул.”Кн. Борис І” и 

изхода от алея І 

ДБж 

Дирекция ИИБ 

Район 

"Приморски" 

2015   

  П.3.72 

НОВ ! Укрепване и възстановяване на участък от 330м на път 

Варна-Виница между спирки „Резервоара”, „Моста” и 

„Светкавица” 

ОБж 

Дирекция ИИБ 

Район 

"Приморски" 

2015   
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  П.3.73 

НОВ ! Основен ремонт на бул. “Христо Ботев“ и площад „Св. св. 

Кирил и Методий“ до бул. “Вл. Варненчик“ и изготвяне на 

технически проект на р-н Одесос  

ОБж 
Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2015   

  П.3.74 
НОВ ! Път VAR 3089 от главен път „Аспарухово – Галата“ към в.з. 

“Боровец“ 
ДБж 

Дирекция ИИБ, 
ОПИП 2015   

  П.3.75 
НОВ ! Ремонти, рехабилитация на пътна и уличната мрежа в 

Община Варна 
ОБж 

Дирекция ИИБ, 
ОПИП 2015   

  П.3.76 
НОВ ! Аварийно възстановяване на пътни настилки и прилежащите 

им съоръжения на територията на Община Варна. 
ОБж 

Дирекция ИИБ, 
ОПИП 2016   

  П.3.77 
НОВ ! Укрепване и възстановяване на пътни участъци на 

територията на гр. Варна 
ОБж 

Дирекция ИИБ, 
ОПИП 2016   

  П.3.78 НОВ ! Реконструкция на ул. "Цар Борис III", кв. Виница. ОБж 

Район 

,,Приморски'' - 

Община Варна 

2016   

  П.3.79 
НОВ ! Ремонт на ул. Петър Алипиев от о.т.113 до о.т. 360 по плана 

на р-н Младост, гр. Варна 
ОБж 

Район 

,,Младост'' - 

Община Варна 

2016   

  П.3.80 
НОВ ! Обновяване на компрометирана бетонова настилка пред 

входа на информационен център на Община Варна. 
ОБж 

Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2016   
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я 
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в ИПГВР 

  П.3.81 

НОВ ! Дейности извън обхвата на проект "Естетизация и 

модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих по плана на 2,3,4,8 и 10 м.р. на гр. Варна: Рехабилитация на 

участъци: ул. .Преслав от ул. "Цар Симеон I" до ул. Хан Омуртаг, 

ул. Сан Стефано от ул. "Преслав" до бул. "Приморски", р-н Одесос. 

ОБж 

Дирекция ИИБ, 
ОПИП 

2016   

  П.3.82 
НОВ ! Ремонт и реконструкция на светофари и светофарни уредби 

в гр. Варна. 
ОБж 

Дирекция ИИБ, 
ОПИП 2016   

  

Мярка 3.1.2.: „Изграждане на нови паркинги и осигуряване на паркоместа при ново строителство на обществени и жилищни 

сгради, с цел подобряване на времето за достъп до публични услуги и намаляване на замърсеността на централната градска част 

на Общината“ 

П.3.49 П.3.83 
Проект 1-13: "Изграждане на паркинг до сградата на Общинската 

администрация" 
ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2014-2015 Х 

П.3.50 П.3.84 Проект 1-14: "Изграждане на паркинг по ул. Баба Тонка, 9 м.р." ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 
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я 
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П.3.51 П.3.85 Проект 1-15: "Изграждане на подземен гараж за 120 коли" ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 

П.3.52 П.3.86 
Проект 1-18: "Паркинг на билетен център Градски транспорт, 

обръщача на Тролей 3, на ул. Бачо Киро и ул. Русе" 
ОПРР, ОБж  

Дирекция 

ОСИСД 
2017-2020 Х 

П.3.53 П.3.87 Проект 1-12: "Изграждане на паркинг пред Катедралата" ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 

П.3.54 П.3.88 
Проект 1-16: "Изграждане на подземен паркинги под Двореца на 

културата и спорт" 
ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 

П.3.55 П.3.89 
Проект 1-17: "Изграждане на подземен паркинг под Приморски (от 

общината) – при ФК Варна" 
ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 
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П.3.56 П.3.90 
Проект 1-19: "Изграждане на паркинг на бул. Цар Освободител и 

бул. Осми Приморски полк" 
ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 

П.3.57 П.3.91 
Проект 1-20: "Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. 

Княз Борис, спирка Делфинариум" 
ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 

П.3.58 П.3.92 
Проект 1-21: "Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. 

Княз Борис, спирка Акациите" 
ОПРР, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2017-2020 Х 

 
П.3.93 

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

ул. „Христо Ботев““ 

ОПРР, ОБж, 

финансови 

инструменти 

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2018 - 2020 Х 

 
П.3.94 

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

покрит пазар в ж.к. „Чайка“ 

ОПРР, ОБж, 

финансови 

инструменти 

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона", Дирекция 

ИИБ 

2018 - 2020 Х 
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П.3.48 П.3.95 Проучване, обсъждане и създаване на синя зона ЕФ, ОБж  

ОП "Общ. 

паркинги и синя 

зона" 

2014 - 2020 
 

П.3.59 П.3.96 Оформяне на паркоместа по бул. "Първи май" (от към парка)   ОБж 

Район 

"Аспарухово", 

Дирекция ИИБ 

2016 - 2020 
 

П.3.60 П.3.97 Изграждане на паркинг до бл.194. ж.к. “Чайка” ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2017 - 2020 

 

П.3.61 П.3.98 
Изграждане на паркинг ж.к. “Изгрев” – между пътя за с. Каменар и 

ул.28-ма 
ЕФ, ДБж, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017 - 2020 

 

П.3.62 П.3.99 

Регулиране на движението при входа за Окръжна болница и ДКЦ 

чрез отваряне на ул. ”Брегалница” и реконструкция на паркинг на 

ул. ”Илинден” 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2014 - 2016 

 

П.3.63 П.3.100 

Изграждане на паркинги в район "Приморски"- на тревна фуга: ул.” 

Железни врата”, ул. ”Арх. Петко Момилов”, ул. ”Петър Райчев” , 

ул. ”Гладстон” бл.6, ул. ”Дойран”- североизточна страна. между 

пресечките й с ул. ”К. Шиваров” и ул. ”Хр. Морфова”. 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Район 

"Приморски" 
2016 - 2019 

 

П.3.68 П.3.101 Изграждане на подземни и/или етажни паркинги в район "Одесос" 
ЕФ, ОБж, Частен 

сектор 
Район "Одесос" 2016 - 2020 
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П.3.102 

НОВ ! Открит уличен паркинг по бул. “Приморски“ в участъка от 

ул .“Преслав“ до ул. “Черноризец Храбър“ и рехабилитация на 

прилежащата инфраструктура по бул. “Приморски“ и ул. “Осми 

ноември“ по плана на 8-ми м.р. гр. Варна 

ОБж JESSICA ОПИП 2014 
 

 
П.3.103 

НОВ ! Изграждане на паркинг на ул. “Хан Севар“ около СОУ „Гео 

Милев“ р-н Младост 
ОБж ОПИП 2014 

 

 
П.3.104 НОВ ! Проектиране и изготвяне на технически проект за паркинги ОБж ОПИП 2014 

 

 
П.3.105 

НОВ ! Изграждане на извън уличен паркинг на ул. Ана Феликсова, 

между бл.21 и бл.22, по плана на р-н Младост, гр. Варна. 
ОБж. 

Район 

,,Младост'' - 

Община Варна 

2016 
 

  

Мярка 3.1.3. „Устойчиво развитие и подкрепа на селищни образувания“ 

П.3.20 П.3.106 
Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена 

в новия ОУП на Варна по райони 
ДБж/ОБж/ЕФ 

Кметство 

Тополи 
2019 - 2020   

П.3.21 П.3.107 
Рехабилитация и доизграждане на свързващата пътна мрежа по 

райони 
ДБж/ОБж/ЕФ 

Кметство 

Тополи 
2019 - 2020   

П.3.22 П.3.108 Доизграждане на общинската пътна мрежа ДБж/ОБж/ЕФ 
Кметство 

Тополи 
2019 - 2020   

П.3.47 П.3.109 Проектиране и изграждане на улици по действащ ЗРП в с. Каменар ЕФ Кметство 2017 - 2020   
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с обща дължина - 2 710 м Каменар 

П.3.64 П.3.110 

Рехабилитация и доизграждане на инфраструктура - Изграждане 

бордюри/тротоари и пътна настилка за територията на всички 

кметства 

ЕФ, ДБж, ОБж 
Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2014 - 2020   

П.3.65 П.3.111 
Възлагане на ПУР и ПРЗ; изграждане на улична мрежа в зона ЖМ, 

землище с. Тополи съгласно нов ОУП на Варна 
ОБж 

Кметство 

Тополи 
2015 - 2018   

  П.3.112 
НОВ ! Рехабилитация на вътрешна пътна мрежа останала извън 

ИПГВР 
ОБж 

Кметство 

Тополи 
2016   

 
Нова ! Мярка 3.1.4.: „Създаване на условия за алтернативно придвижване и нова култура на градска мобилност“ – Мярката покрива мерките и 

дейностите изведени по Специфична цел 3.5. 

П.3.84 П.3.113 
Проект ИГТ-5-1: "Изграждане на велоалея по бул. Приморски – 

бул. Цар Освободител, бул. Княз Борис І – до края на града" 
ОПРР, ОБж 

Дирекция ИИБ, 

ОП ИП  
2017-2020 Х 

П.3.85 П.3.114 

Изграждане на велоалея, тип вело-платно (от Автогара, ул. 

"Струга", ул. "Ян Палах", бул. "В. Левски") перпендикулярно на 1-

вата, за свързване на ТУ - Варна, езиковите гимназии, кварталите 

"Левски" и "Чайка" с Автогарата. 

Маркиране на отделни участъци от улици като вело-платна в 

следните групи: 1-ва група допълнителни алеи с по-висока 

необходимост от гледна точка на човекопоток и неприспособеност 

ОПРР/ ОБж/ЕФ 

Дирекция ИИБ, 

ОП 

"Инвестиционна 

политика" 

2016 - 2019   
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към настоящия момент: 1) по бул. "Хр. Смирненски" – от 

велоалеята до мол "Варна"; 2) по бул. "Ян Хунияди", бул. 

"Република" и бул. "3-ти Март" – от околовръстния път до 

свързването с велоалеята; 3) по ул. "Подвис" и ул. "Ген. Георги 

Попов" и по ул. "Дубровник" от околовръстно шосе до алеята по 

бул. "Левски"; 4) по ул. "Васил Петлешков" от ТУ до алеята по бул. 

"Левски"; 5) по ул. Царевец. 

2-ра група - допълнителни алеи, по които има по-малък 

човекопоток и към настоящия момент движението на 

велосипедисти по тях не е силно затруднено: 1) по бул. "Съборни" 

– от Общината до Катедралата – ул. "Цар Симеон" – ЖП Гара; 2) 

Мол "Двете кули" – ул. "Кап. Райчо"– Пазар; 3) бул. "Ал. 

Стамболийски"; 4) ул. "Ген. Колев" – бул. "Цар Освободител" – ул. 

"Пирин"; 5) по най-външната алея на Морска градина (изцяло или 

частично). 

П.3.86 П.3.115 

Изграждане към вело-платната на подходяща маркировка на 

кръстовища с отделна лента за завой надясно, пространство за 

велосипедите пред кръстовището (т.н. bike box) 

ОПРР/ ОБж/ЕФ 

Дирекция ИИБ, 

ОП 

"Инвестиционна 

политика" 

2016 - 2019   
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П.3.87 П.3.116 

Създаване възможност за лесен превоз на велосипеди чрез градския 

транспорт (поставянето на стойки в предната част на автобусите) 

по автобусни линии 31,17/17а,2, 409, за мотивиране на гражданите 

от крайните квартали  да използват велосипеди вместо личните си 

автомобили 

ОПРР/ ОБж/ЕФ 
Градски 

транспорт ЕАД 
2018 - 2020   

П.3.88 П.3.117 

Изграждане на безплатни велостоянки на често посещавани места 

във Варна – градинката зад театъра, градинката на кино Тракия, 

Македонски дом, Севастопол, ТД на НАП, Централна поща, 

университети, обществени сгради, търговски  и други обекти 

ОПРР/ 

ОБж/ДБж/ЕФ 
ЧРАУЕ  2015 - 2020   

 
П.3.118 

НОВ ! Научно-технически решения за развитие на зелен вътрешно-

воден транспорт в България 

Бюджетни 

средства 

ЦХА-

ИМСТЦХА-

БАН 

2014   

 
П.3.119 

НОВ ! Обособяване на център за управление на МГОТ в сграда, 

находяща се в гр. Варна бул. ”Съборни” №24 
ОБж 

Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2015   
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Нова формулировка ! Специфична цел 3.2. „Подобряване на жизнената среда в населените места и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност“ 

Нова ! Мярка 3.2.1.: „Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради и публични сгради с обществени функции на 

територията на община Варна“ 

П.3.89 

П.3.151 
П.3.120 

Проект ЕЕ-1-1: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

жилищни сгради на територията на целия град" 
ЕФ/ ОБж, ДБж 

Дирекция ИИБ, 

частен сектор 
2014-2020 Х 

П.3.97 П.3.121 
Проект 8-9: "Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда 

на Общинска администрация Варна" 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2015-2020 Х 

П.3.98 П.3.122 
Проект 8-8: "Мерки за ЕЕ и обновяване на административната 

сграда на Район ”Приморски”" 
ОПРР, ОБж 

Район 

"Приморски" 
2017-2020 Х 

П.3.99 П.3.123 
Проект 8-1:  "Енергийно саниране на Административна сграда на 

ОДМВР - Варна" 
ОПРР, ДБж ОДМВР 2017-2020 Х 

П.3.100 П.3.124 
Проект 8-2: "Енергийно саниране на Административна сграда на 

Второ РПУ - Варна, ОДМВР - Варна" 
ОПРР, ДБж 

Второ РПУ - 

Варна, ОДМВР 

- Варна 

2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.101 П.3.125 

Проект 8-10: "Административна сграда на РЗОК, Служба по 

геодезия, картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, 

Дирекция Социално подпомагане, ДАЗД - Мерки за ЕЕ" 

ОПРР, ДБж  РЗОК, РДНСК 2017-2020 Х 

П.3.102 П.3.126 

Проект 8-11: "Морска администрация - саниране, изграждане на 

газова отоплителна инсталация, частичен ремонт на покрива, 

подмяна на съществуващо осветление" 

ОПРР, ДБж 
Морска 

администрация 
2017-2020 Х 

П.3.103 П.3.127 

Проект 8-12: "Административна сграда на Районен съд Варна 

(булевард „Вл. Варненчик“ 57) и Съдебно изпълнителна служба 

при Районен съд Варна (ул. Ангел Кънчов 16) - обновяване и 

топлоизолация на фасадите на двете сгради" 

ОПРР, ДБж 
Районен съд 

Варна 
2017-2020 Х 

П.3.104 П.3.128 
Проект 8-13: "Обновяване и мерки за ЕЕ на Сградата на Дирекция 

"Инспекция по труда" " 
ОПРР, ДБж 

Дирекция 

"Инспекция по 

труда"  

2017-2020 Х 

П.3.105 П.3.129 Проект 8-14: "Регионален инспекторат по образованието " ОПРР, ДБж 

Регионален 

инспекторат по 

образованието 

2017-2020 Х 

П.3.106 П.3.130 
Проект 8-15: "Областна Администрация Варна - обследване за ЕЕ и 

мерки за ЕЕ, обновяване на основната сграда" 
ОПРР, ДБж 

Областна 

администрация 
2017-2020 Х 

П.3.107 П.3.131 Проект 8-16: Сгради на МТСП:                                                                                                   ОПРР, ДБж Регионална 2017-2020 Х 
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№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

1) Регионална служба по заетостта - ул. Шипка 10;                                                      

2) Дирекция "Бюро по труда" - ул. Бдин 6  - Мерки за ЕЕ 

служба по 

заетостта; 

Дирекция 

"Бюро по труда" 

П.3.108 П.3.132 

Проект 8-17: "Щаб на командването на ВМС - 4 сгради (ул. 

Преслав 16) и Гарнизон матроски клуб - 2 сгради (бул. Хр. Ботев, 

пл. Варненска Комуна 2)" 

ОПРР, ДБж 

Щаб на 

командването 

на ВМС 

2017-2020 Х 

П.3.109 П.3.133 
Проект 8-18: "Административна сграда Областна дирекция 

„Земеделие” " 
ОПРР, ДБж 

Областна 

дирекция 

„Земеделие”  

2017-2020 Х 

П.3.110 П.3.134 
Проект 8-19: "Административна сграда на Областна дирекция по 

безопасност на храните  - Мерки за ЕЕ" 
ОПРР, ДБж 

Областна 

дирекция по 

безопасност на 

храните  

2017-2020 Х 

П.3.111 П.3.135 
Проект 8-20: "Съдебна палата (Окръжен съд - Варна)  - Мерки за 

ЕЕ" 
ОПРР, ДБж 

Окръжен съд - 

Варна 
2017-2020 Х 

П.3.112 П.3.136 
Проект 8-21: "Сгради на ТП на НОИ - ул."Охрид"6 и ул. "Хан 

Аспарух"4  - Мерки за ЕЕ" 
ОПРР, ДБж НОИ 2017-2020 Х 

П.3.113 П.3.137 
Проект 8-22: "Административна сграда Регионална здравна 

инспекция - Мерки за ЕЕ" 
ОПРР, ДБж 

Регионална 

здравна 
2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

инспекция  

П.3.114 П.3.138 Проект 8-23: "РИОСВ  - Мерки за ЕЕ" ОПРР, ДБж РИОСВ 2017-2020 Х 

П.3.115 П.3.139 Проект 8-24: "БДЧР - Мерки за ЕЕ" ОПРР, ДБж БДЧР 2017-2020 Х 

П.3.116 П.3.140 Проект 8-25: "Държавна агенция "Архиви"  - Мерки за ЕЕ" ОПРР, ДБж 

Държавна 

агенция 

"Архиви"  

2017-2020 Х 

П.3.117 П.3.141 
Проект 8-3: "Енергийно саниране на административна сграда, 

гаражи, склад и тренировъчна кула от фонда на ОУПБЗН - Варна" 
ОПРР, ДБж 

ОУПБЗН - 

Варна 
2017-2020 Х 

П.3.118 П.3.142 

Проект 8-4: "Енергийно саниране на административна сграда от 

фонда на ОУПБЗН - Варна, намираща се на ул. "Д-р Л. Заменхоф" 

38; МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" - ОУПБЗН – Варна" 

ОПРР, ДБж 
ОУПБЗН - 

Варна 
2017-2020 Х 

П.3.119 П.3.143 

Проект 8-5: "Енергийно саниране на 6 сгради  от фонда на ОУПБЗН 

- Варна, намиращи се в м. "Малка чайка", кв. "Аспарухово" - 

учебен корпус; акумулаторно, гараж, склад кпп, склад / бивша 

бензиностанция / МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и 

защита на населението" - ОУПБЗН – Варна" 

ОПРР, ДБж 
ОУПБЗН - 

Варна 
2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.120 П.3.144 

Проект 8-6: "Енергийно саниране на част от втори етаж на сграда  

от фонда на ОУПБЗН - Варна,  МВР, Главна дирекция "Пожарна 

безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН - Варна" 

ОПРР, ДБж 

ЦСПП - Варна 

при Академия 

на МВР 

2017-2020 Х 

П.3.121 П.3.145 

Проект 8-7: "Енергийно саниране на сградата на ЦСПП - Варна при 

Академия на МВР, Академия Център за специализация и 

професионална подготовка – Варна" 

ОПРР, ДБж 

ЦСПП - Варна 

при Академия 

на МВР 

2017-2020 Х 

П.3.122 П.3.146 
Проект 8-30: "Общинска сграда, намираща се на ул. "Панагюрище" 

№ 22" - ЕЕ 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.123 П.3.147 
Проект 8-31: "Общинска сграда, намираща се на ул."Цариброд" № 

48" 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.124 П.3.148 
Проект 8-32: Общинска сграда, намираща се на ул. "Цар Симеон" 

№ 3 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.125 П.3.149 Проект 8-33: Общинска сграда, намираща се на ул. "Преслав" № 53 ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.126 П.3.150 
Проект 8-34: Общинска сграда, намираща се на ул. "Стефан 

Богориди" № 3 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.127 П.3.151 Проект 8-35: Общинска сграда, намираща се на ул. "Шипка" № 2 ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.128 П.3.152 
Проект 8-36: Общинска сграда, намираща се на ул. "Шипка" № 17 - 

19 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.129 П.3.153 Проект 8-37: Общинска сграда, намираща се на ул. "Мусала" № 7 ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.130 П.3.154 
Проект 8-38: Общинска сграда, намираща се на бул. "Княз Борис" 

№ 6 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.131 П.3.155 
Проект 8-39: Общинска сграда, намираща се на бул. "Княз Борис" 

№ 46 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.132 П.3.156 Проект 8-40: Общинска сграда, намираща се на ул. "Воден" № 18 ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.133 П.3.157 
Проект 8-41: Общинска сграда, намираща се на ул. "Драгоман" № 

14 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

 
П.3.158 Проект 8-26: "Областно пътно управление" ОПРР, ОБж 

Областно пътно 

управление 
2017-2020 Х 

 
П.3.159 

НОВ ! Проект 8-27: Общинска сграда, намираща се на ул. "Цар 

Симеон " №26 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

 
П.3.160 

НОВ ! Проект 8-28: Общинска сграда, намираща се на ул. "Крали 

марко" №11-13 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

 
П.3.161 

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

на административната сграда на Район „Владислав Варненчик““ 
ОПРР, ОБж 

ОПРР, ОБж, 

финансови 

инструменти 

2019-2020 Х 

 
П.3.162 НОВ ! Проект ЕЕ-1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност Дирекция ИИБ, ОПРР, ОБж, 2019-2020 Х 
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Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

в многофамилни жилищни сгради – 24 БР. (ХОРИЗОНТАЛЕН 

ПРОЕКТ) 

частен сектор държавен 

бюджет, 

финансови 

инструменти 

П.3.136 П.3.163 
Прилагане на мерки за ЕЕ на държавна сграда "Бизнес инкубатор", 

кв. "Аспарухово" 

ОПИК, частен 

сектор 
РАПИВ 2015 - 2020 

 

П.3.138 П.3.164 
Пилотно въвеждане на система за енергиен мониторинг на 

енергийните спестявания на сградите за публични услуги - 100 бр. 
ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2015 - 2020 

 

П.3.139 П.3.165 
Проектиране и изграждане на нискоенергийни или с близки до 

нулевото потребление сгради за публични услуги - 2 сгради 
ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2015 - 2020 

 

П.3.153 

П.3.94 

П.3.150 

П.3.151 

П.3.167 
НОВ ОБХВАТ ! Извършване на енергийни одити и сертифициране 

на сгради – общинска собственост и жилищни сгради 
ОПРР/ОБж/, ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 

 

П.3.141 П.3.168 
Саниране и ремонт на панелни общински жилища 137 бр. в с. 

Каменар 
ЕФ, ОБж 

Кметство 

Каменар 
2017-2020 

 

П.3.147 П.3.169 

Проучване на възможностите и проектиране на топлоцентрали, 

използващи геотермална енергия на извори на територията на 

Общината за отопление на жилищни и обществени сгради. 

ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 
 

 



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

184 
 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

Нова ! Мярка 3.2.2.: „Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление“ – мярката обединява две мерки - Мярка 

3.6.6. и Мярка 3.6.7. 

П.3.90 П.3.170 
Изграждане на улично осветление в междублокови пространства в 

градска част 
ОБж Дирекция ИИБ 2015- 2020   

П.3.91 

П.3.92 
П.3.171 Изграждане на улично осветление в селата и вилни зони  ОБж 

Дирекция ИИБ, 

ОП 

"Инвестиционна 

политика" 

2015 - 2020   

П.3.134 

П.3.95 

П.3.135 

П.3.140 

П.3.144 

П.3.172 

Изграждане на енергоспестяващо улично осветление и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност. Въвеждане на система за 

автоматизирано управление на уличното осветление 

МФК,  ОБж 

Дирекция ИИБ, 

Район 

"Приморски" 

2014 - 2020   

П.3.96 

П.3.145 
П.3.173 Проектиране и изграждане на улично осветление в с. Каменар  ОБж 

Кметство 

Каменар 
2014 - 2020   

  П.3.174 
НОВ ! Рехабилитация, подновяване, техническа поддръжка на 

улично осветление на територията на Община Варна 

ОБж 

Дирекция ИИБ 2015 - 2016   

  П.3.175 

НОВ ! Техническа поддръжка, рехабилитация и ремонтно-

възстановителни работи на улично и парково осветление на 

територията на Община Варна. Доставка и монтаж на осветителни 

ОПИП 2015 - 2016   
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

тела. 

 
Нова ! Мярка 3.2.3.: „Насърчаване и популяризиране използването на ВЕИ“ – мярката обединява две мерки - Мярка 3.6.8. и 

Мярка 3.6.9. 

П.3.93 

П.3.137 

П.3.142 

П.3.149 

П.3.176 

Използване на енергийния потенциал на възобновяеми енергийни 

източници /ВЕИ/ и инсталиране на системи, използващи ВЕИ в 

сгради 

Дирекция ИИБ ОПРР, ОБж. ЕФ 2014 - 2020  
 

П.3.143 П.3.177 

Нова формулировка ! Информационни кампании и консултации на 

граждани и обществени организации по въпросите за устойчивото 

енергийно развитие, енергийната ефективност и използването на 

ВЕИ 

Дирекция ИИБ ОБж 2014 - 2020 
 

 

 

 

 

 

Нова ! Мярка 3.2.4: „Облагородяване на пространства в град Варна и населените места в общината“ 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.216 П.3.178 

Проект 1-4: "Благоустрояване на междублокови пространства в 

подзона район Аспарухово 1 - "Зона с публични функции, с висока 

обществена значимост"/А  от ИПГВР, включващо: 

СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- тротоари, осветление 

и елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, 

кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; 

Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, 

кътове за отдих; Реконструкция растителност, поливна система, 

др.; СМР подземни комуникации - ВиК; СМР подземни 

комуникации - газоснабдяване, БТК, електро и др." 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2015-2017 Х 

П.3.217 П.3.179 

Проект 1-4: "Благоустрояване на междублокови пространства в 

подзона район Аспарухово 2- "Зона с публични функции, с висока 

обществена значимост"/А от ИПГВР, включващо: 

СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, осветление 

и елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, 

кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; 

Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, 

кътове за отдих; Реконструкция растителност, поливна система, 

др.; СМР подземни комуникации - ВиК; СМР подземни 

комуникации - газоснабдяване, БТК, електро и др." 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2018-2020 Х 
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Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.218 П.3.180 

Проект 1-10: Благоустрояване на междублокови пространства в 

подзона район Одесос 1 - "Зона с публични функции, с висока 

обществена значимост"/Б от ИПГВР, включващо: СМР - 

Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, осветление и 

елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, 

кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; 

Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, 

кътове за отдих; Реконструкция растителност, поливна система, 

др.;  СМР подземни комуникации - ВиК; СМР подземни 

комуникации - газоснабдяване, БТК, електро и др. 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2015-2020 Х 

П.3.219 П.3.181 

Проект 1-11 : Благоустрояване на междублокови пространства в 

подзона район Одесос 2 - "Зона с публични функции, с висока 

обществена значимост"/В  от ИПГВР, включващо: 

Дейност 1: СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл. - тротоари, 

осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, 

надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; 

Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, 

кътове за отдих; Реконструкция растителност, поливна система, др. 

Дейност 2: СМР подземни комуникации – ВиК 

Дейност 3: СМР подземни комуникации - газоснабдяване, БТК, 

електро и др. 

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2018-2020 Х 
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в ИПГВР 

П.3.220 П.3.182 
Проект 1-5: Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 

10135.2561.1; ПИ 10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773,62кв.м) 
ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2014-2020 Х 

П.3.221 П.3.183 

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 

Приморски 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена 

значимост"/Д от ИПГВР, включващо: Рехабилитация на улична 

мрежа (вкл.- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната 

инфраструктура; Реконструкция и изграждане на нови площадки за 

спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.; Реконструкция 

растителност, поливна система, др.; СМР подземни комуникации - 

ВиК; СМР подземни комуникации - газоснабдяване, БТК, електро и 

др. 

ОБж и ЕФ Дирекция ИИБ 2014-2020 х (Р) 

П.3.222 П.3.184 

Обновяване и привеждане във вид, съгласно Наредба № 1/2009 г. за 

устройство и безопасност площадките за игра в междублоковите 

пространства, подзона район Приморски 2 - "Зона с публични 

функции, с висока обществена значимост"/Д от ИПГВР: 

1. Детски площадки в определената зона – 101 броя; 2. Спортни 

площадки в определената зона – 22 броя. 

ОБж и ЕФ Дирекция ИИБ 2014-2020 х (Р) 

П.3.223 П.3.185 

Проект 1-4: Благоустрояване на междублокови пространства в 

подзона район Владислав Варненчик, "Зона с преобладаващ 

социален характер"/Б   

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2015-2020 Х 
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в ИПГВР 

П.3.224 П.3.186 

Проект 1-1:  Проект 1-1: Подобряване на градската среда в 

подзоната - Дейност 1: СМР - 1. Рехабилитация на улична мрежа 

(вкл.- тротоари, осветление и елементи на уличната 

инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, 

паркиране) 2. Реконструкция растителност, поливна система, др.  

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.225 П.3.187 

Проект 1-1: Благоустрояване на междублокови пространства в 

подзоната -  Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, 

осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, 

надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; 

Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, 

кътове за отдих; Реконструкция растителност,поливна система, др.  

ОПРР, ОБж, ДБж Дирекция ИИБ 2015-2020 Х 

П.3.281 П.3.188 
Аспарухов парк - реализация на инвестиционния проект 

(изграждане) 
ОБж, ДБж и ЕФ 

Район 

"Аспарухово" 
2015-2020 х (Р) 

П.3.282 П.3.189 
Проект 1-2: Изграждане на районен парк в район Младост - вкл. 2 

игрища и амфитеатър 
ОПРР, ОБж 

Район 

"Младост", 

Дирекция ИИБ 

2017-2020 Х 

П.3.283 П.3.190 
Проект 1-5: Районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на 

площадки за скейт и ролери) 
ОПРР, ОБж 

Район "Вл. 

Варненчик", 

Дирекция ИИБ 

2015-2020 Х 
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в ИПГВР 

  П.3.191 
НОВ ! Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри 

микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“ 
ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2018-2020 Х 

  П.3.192 

НОВ ! Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на 

рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, 

Район „Аспарухово“, Община Варна“ 

Програма за 

морско дело и 

рибарство 

(ПМДР) 2014-

2020 г 

Дирекция ИИБ 2018-2020 Х 

П.3.200 П.3.193 
Изработване (актуализация) на Общия устройствен план с цел 

привеждането му с изискванията на чл.10 и чл.21 от ЗУЧК 
ОБж  

Дирекция 

АГУП 
2014 - 2015   

П.3.202 П.3.194 
Проект "В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 

година" 
ОПРР 

Екип за 

управление на 

проекта 

2014 - 2015   
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№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 
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Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.203 

П.3.204 

П.3.205 

П.3.206 

П.3.207 

П.3.208 

П.3.209 

П.3.210 

П.3.211 

П.3.212 

П.3.213 

П.3.214 

П.3.201 

П.3.228 

П.3.240 

П.3.195 
Изработване на подробни устройствени планове и специализирани 

кадастрални карти 
ОБж и ЕФ, МФИ 

Дирекция 

АГУП, Район 

"Вл. 

Варненчик", 

Район "Одесос", 

Район "Младост 

2014-2020   
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Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.215 П.3.196 

Отчуждаване и провеждане на улична регулация 

- по Застроителния и Регулационен План на „Жилищна група, 

западно от терапевтичен блок”; ж.к. ”Изгрев”; с.о. ”Св. Никола”; 

с.о. “Манастирски рид", "Бялата чешма" и "Дъбравата”; с.о. 

”Траката”, включваща с.о.”Траката-разширение”, с.о. ”Горна 

Трака”, с.о. ”Ваялар”;  с.о.” Виница – север”; с.о. ”Добрева чешма”; 

с.о. ”Акчелар”; с.о. ”Телевизионна кула”; с.о. ”Ален мак”; с.о. 

”Сотира”; к.к.”Чайка”; с.о. ”Перчемлията” 

ОБж 
Район 

"Приморски" 
2018-2020   

П.3.226 П.3.197 
Проект "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и 

зони за обществен отдих на град Варна“ 
ЕФ / ОБж 

Екип за 

управление на 

проекта 

2014 - 2015   

П.3.227 

П.3.231 

П.3.232 

П.3.236 

П.3.198 
Нова формулировка ! Благоустрояване на детски площадки на 

територията на община Варна 
ЕФ/ ОБж 

Районни 

администрации, 

кметства 

2014-2020   

П.3.230 П.3.199 Изграждане на пешеходни алеи и тротоари в с. Звездица ОБж 
Кметство 

Звездица 
2017 - 2020   

П.3.234 

П.3.233 
П.3.200 

Разширяване на гробищен парк с 8 дка. Процедура по отчуждаване 

на частни земеделски земи 
ОБж 

Кметство 

Каменар 
2014 - 2016   
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Източник на 
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Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.239 П.3.201 Изграждане  на  зала за  поклонения в Гробищен  парк - с. Звездица ОБж 
Кметство 

Звездица 
2017 - 2020   

П.3.238 

П.3.235 

П.3.294 

П.3.202 
Нова формулировка ! Благоустрояване на междублокови 

пространства в градските райони извън ИПГВР 
ЕФ/ ОБж 

Район "Одесос", 

Район 

"Приморски", 

Дирекция ИИБ 

2016-2020   

П.3.284 

П.3.285 
П.3.203 

Нова формулировка ! Изграждане поливни инсталации и 

озеленяване в най-посещавани квартални градинки  
ОБж и ЕФ 

Район 

"Приморски", 

община Варна, 

Дирекция ИИБ 

2014 - 2020   

П.3.295 

П.3.299 
П.3.204 

Изграждане на екологични защитни пояси за защита от вятър, шум, 

прах, газове около бул. ”Трети март”, бул. ”Янош Хунияди”, бул. 

”Цар Освободител”, бул. ”Република”, бул. ”Сливница”, бул. ”Хр. 

Смирненски”, бул. ”Вл. Варненчик”, ул. ”Вяра”, с. Каменар 

ЕФ, ОБж 

Район 

"Младост", 

Дирекция ИИБ, 

с. Каменар 

2014 - 2020   

П.3.297 П.3.205 
Изграждане на екологични защитни пояси около гробищен парк в 

с. Тополи 
ОБж 

Кметство 

Тополи 
2014 - 2020   

П.3.296 П.3.206 
Проектиране и изграждане на централен парк, включващ кътове за 

отдих, детски площадки и спортен комплекс в с. Тополи 
ОБж 

Кметство 

Тополи 
2014 - 2020   

П.3.302 П.3.207 
Определяне и планиране на необходимите дейности за 

възстановяване на защитните зелени пояси в горните етажи на 
ОПОС, ОБж 

Дирекция ИИБ, 

АГУП 
2018 - 2020   



Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Варна 
 

194 
 

Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 
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Франгенско плато 

П.3.298 П.3.208 Реконструкция и изграждане на парк, с. Каменар ОБж 
Кметство 

Каменар 
2014 - 2020   

П.3.300 П.3.209 

Приоритизиране и поетапно реализиране на необходимите 

дейности за опазване, възстановяване и обогатяване на зелената 

система на град Варна с оглед естетическите, противошумови, 

противоерозионни и др. функции 

ОПОС,ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020   

П.3.301 П.3.210 

Определяне и планиране на необходимите дейности по реализиране  

на новите паркове за обществено ползване в крайградските зони 

(заложени в ОУП Варна) 

ОПОС,ОБж 
Дирекция ИИБ, 

АГУП 
2014 - 2020   

  П.3.211 
НОВ ! Озеленяване на тревни площи по бул. “Мария Луиза“ и бул. 

“Вл. Варненчик“, р-н „Одесос“. 
ОБж ОП ИП 2014   

  П.3.212 НОВ ! Благоустрояване на централната градинка в кв. Виница ПУДООС 
Район 

"Приморски" 
2015   

  П.3.213 
НОВ ! Аварийно възстановяване на парк на територията на кв. 

Аспарухово. 
ОБж 

Район 

,,Аспарухово'' - 

Община Варна 

2016   
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  П.3.214 

НОВ ! Изграждане на поливна система в средната ивица на бул. 

Мария Луиза и бул. Осми Приморски полк от бул. Вл. Варненчик 

до Цар Освободител, р-н Одесос 

ОБж Район Одесос 2016   

  П.3.215 
НОВ ! Благоустрояване на средна разделителна ивица по бул. Княз 

Борис I, р-н Приморски 
ОБж 

Район 

Приморски 
2016   

 
Нова ! Мярка 3.2.5.: „Подобряване на информационно-комуникационната свързаност“ 

П.3.198 П.3.216 
Изграждане на информационната инфраструктура на WiFi 

публични зони 

ОБж, частен 

сектор 

Частен сектор, 

НПО, Община 

Варна 

2015 - 2020 
 

П.3.199 П.3.217 

Изграждане на центрове за достъп до интернет в малките селища на 

Общината (чрез използване на сградите на пощите/кметствата за 

целта) 

ОБж, частен 

сектор 

Дирекция 

УСКОР, ИИБ, 

НПО, частен 

сектор 

2015 - 2020 
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Ново ! Приоритет 3.2.: „Опазване и съхранение на околната среда и управление на рискове“ 

Нова ! Специфична цел 3.3.: „Подобряване на ВиК инфраструктурата и интегрирано управление на крайбрежни зони“ – нова цел 

обединява две специфични цели - 3.8. и 3.14. 

Нова формулировка ! Мярка 3.3.1. „Изграждане и обновяване на водоснабдителната и канализационна инфраструктурата“ – 

бивша Мярка 3.8.1. 

П.3.158 П.3.218 
Реконструкция на канализация  и водоснабдяване на Централна 

градска част (5-ти, 13-ти, 9-ти, 12-ти, и 10-ти подрайони) 

ОПОС 

/ПУДООС/ОБж 

/ДБж 

Дирекция ИИБ  2014 - 2017 
 

П.3.169 П.3.219 Изграждане на канализация  на СО “Виница – север”  

ОПОС 

/ПУДООС/ОБж/Д

Бж 

Дирекция ИИБ 2016 - 2019 
 

П.3.172 П.3.220 Изграждане и реконструкция на канализация на СО ”Ален мак”  

ОПОС 

/ПУДООС/ОБж/Д

Бж 

Дирекция ИИБ 2015- 2020 
 

П.3.181 П.3.221 
Изпълнение на проектираната част от битовата канализация на кв. 

”Виница”  

ОПОС 

/ПУДООС/ОБж/Д

Бж 

Район 

"Приморски" 

ОП ИП 

2014 - 2016 
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П.3.182 П.3.222 
Проектиране на останалата част от битовата канализация на кв. 

”Виница”  

ОПОС / ПУДООС 

/ОБж/ДБж 

Район 

"Приморски" 
2015 - 2019 

 

П.3.195 П.3.223 Доизграждане на битова канализация с. Тополи 
ОПОС / ПУДООС 

/ ОБж/ДБж 

Кметство 

Тополи, ОП ИП 
2014 - 2017 

 

П.3.155 П.3.224 Изграждане и реконструкция на канализация на кв. ”Бриз” 
ОПОС /ПУДООС 

/ОБж/ДБж 
Дирекция ИИБ 2016 - 2020 

 

П.3.157 П.3.225 Изграждане на горнопоясен колектор “А” – Битоля – Пирин 
ОПОС /ПУДООС 

/ОБж/ДБж 
Дирекция ИИБ 2017 - 2020 

 

П.3.159 П.3.226 
Изграждане на втори горнопоясен колектор на кръстовището на 

бул. "Република" и бул. "Вл. Варненчик" 

ОПОС /ПУДООС/ 

ОБж/ДБж 
Дирекция ИИБ 2017 - 2020 
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П.3.160 

П.3.161 

П.3.162 

П.3.163 

П.3.164 

П.3.165 

П.3.166 

П.3.167 

П.3.168 

П.3.170 

П.3.171 

П.3.173 

П.3.174 

П.3.178 

П.3.194 

П.3.193 

П.3.191 

П.3.190 

П.3.188 

П.3.187 

П.3.175 

П.3.227 

Нова формулировка ! Изграждане и реконструкция на 

водоснабдителни и канализационни мрежи в населените места и 

зони на територията на община Варна 

ОПОС /ПУДООС/ 

ОБж/ДБж  

Дирекция ИИБ, 

Кметство 

Каменар, 

Kметство 

Казашко 

2014-2020 
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П.3.179 

П.3.180 

П.3.183 

П.3.184 

П.3.185 

П.3.186 

П.3.156 

П.3.177 

П.3.189 

П.3.176 П.3.228 
Изграждане плочест водоскок на бул. „Първи май“ в района на 

„Галатекс“ 

ОПОС /ПУДООС/ 

ОБж/ДБж  

Район 

"Аспарухово", 

Дирекция ИИБ 

2014-2020 
 

П.3.192 П.3.229 
Проектиране и изграждане на дъждовно събирателен колектор на 

ул. "Раковска", ул. "Братя Миладинови" и ул. "Македония" 

ОПОС /ПУДООС/ 

ОБж/ДБж  
Район "Одесос" 2014-2020 

 

П.3.197 П.3.230 
Проектиране и изграждане захранващ водопровод ІV Езикова 

гимназия 
ЕФ/ОБж Дирекция ИИБ 2014-2020 

 

 
П.3.231 

НОВ ! Изграждане на водопроводни отклонения в кв. Аспарухово 

по ул. Народни будители, ул. Балкапан, ул. "Горна студена", ул. 

"Злетово", ул. Тунджа и ул. “Маркови кули“ 

ДБж ОП ИП 2014-2016 
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П.3.232 

НОВ ! Ремонт на ВиК проводи във 2-ри; 3-ти ;4-ти; 8-ми; 10-ти м.р. 

р-н „Одесос“ 
ОБж ОП ИП 2014 

 

 
П.3.233 

НОВ ! Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните 

проекти, съгласно ЗУТ, на следните обекти на територията на р-н 

„Аспарухово“: "Корекция на Източен и Западен охранителен канал 

в кв. Аспарухово" и "Аварийно възстановяване и ремонт на 

подпорни стени, р-н "Аспарухово". 

ОБж 

Дирекция 

Архитектура, 

ОПИП 

2015 
 

 
П.3.234 

НОВ ! Реконструкция на главен водопровод, клон за 

водоснабдяване на кв. "Аспарухово", кв. "Галата" и с. Звездица. 

Участъкът от връзката със съществуващ водопровод стъклопласт 

ф700 на бул. "Девня" до шахтата на спирателни кранове и 

въздушници в промишлена зона -Юг. 

ОБж 
Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2015-2016 

 

 
П.3.235 

НОВ ! Ремонт на ВиК проводи във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти м.р., 

р-н „Одесос“, гр. Варна  
ОБж 

Дирекция ИИБ 

ОПИП 
2015 
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П.3.236 

НОВ ! Ремонт на подземни комуникации във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 

10-ти и др. м. р. Подобект: Подмяна водопроводи и ВиК 

отклонения по бул. "Трети март" в участъка от ул. “Мургаш“ до 

бул. “Св. Св. Константин и Елена“ р-н "Вл. Варненчик" и от бул. 

“Януш Хунияди“ в участъка от ул. “Трети март“ до бул. “Цар 

Освободител“, р-н "Вл. Варненчик", по бул. „Януш Хунияди“ в 

участъка от бул. "Цар Освободител" до бул."Вл. Варненчик", р-н 

"Младост", по бул. “Трети март“ в участъка от бул. “Ян Хуняди“ до 

ул. “Мургаш“, р-н „Младост“. 

ОБж 
Дирекция ИИБ 

ОПИП 
2015 

 

 
П.3.237 

НОВ ! Ремонт на подземни комуникации 2,3,4,8,10 и други м. р., 

Подобект: "Подмяна водопроводи по бул. “Мария Луиза" - бул. 

“Вл. Варненчик“ до бул. “Цар Освободител“, р-н Одесос, гр. Варна 

ОБж 
Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2015 

 

 
П.3.238 

НОВ ! Ремонт на подземни комуникации във 2,3,4,8,10 и др. м. р. 

Подобект: "Подмяна водопроводи и водопроводни отклонения по 

бул. "Константин и Фружин", р-н "Вл. Варненчик" 

ОБж 
Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2015 

 

 
П.3.239 

НОВ ! Разширение на канализационна мрежа на с. Тополи, гр. 

Варна 
ОБж. 

Дирекция ИИБ, 

ОПИП 
2016 
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Нова формулировка ! Мярка 3.3.2. „Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови пречиствателни съоръжения за 

подобряване на екологичното състояние на морските води“ 

П.3.271 П.3.240 
Проект 2-3:  Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни 

води и повторното им използване за промишлени нужди в ЗПЗ 

ОПОС/ПУДООС/

ОБж/ДБж 
Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.268 П.3.241 

Проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна - втори 

етап и изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите” 

и тласкател. гр. Варна" 

ОПОС, ОБж 

Екип за 

управление на 

проекта 

2014 - 2020 
 

П.3.269 П.3.242 

Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 

инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни 

пясъци", Община Варна" 

ОПОС, ОБж 

Екип за 

управление на 

проекта 

2016 - 2020 
 

П.3.270 П.3.243 Изграждане на ПСОВ - с. Константиново 
ОПОС/ПУДООС/

ОБж/ДБж 

Кметство 

Константиново 
2016 - 2019 

 

П.3.272 П.3.244 Изграждане на ПСОВ - с. Звездица  
ОПОС/ПУДООС/

ОБж/ДБж 

Кметство 

Звездица 
2016 - 2020 

 

П.3.273 П.3.245 

Проектиране и изграждане на приемни и пречиствателни 

съоръжения за баластни и санитарни води (КРЗ "Одесос", 

Пристанище Варна, Лесопорт и базата на ВМС, Варненска 

корабостроителница) 

ЕФ   
Частен сектор; 

Община Варна 
2015 - 2020 
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П.3.274 П.3.246 
Реализиране на проект за изграждане на нови влажни зони във 

варненско езеро и южния му бряг 
ЕФ   

Институт за 

екологична 

модернизация 

варна 

2016 - 2020 
 

  

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

рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии“ 

Нова формулировка ! Мярка 3.4.1.: „Подобряване на системата за управлението на отпадъците “ – мярката обединява Мярка 

3.15.1., Мярка 3.15.2. и Мярка 3.15.3. 

П.3.276 П.3.247 

Изграждане на пет броя площадки за събиране и временно 

съхранение на едрогабаритни отпадъци, черни и цветни метали, 

опасни отпадъци от бита и др.   

ОБж 
Дирекция  

УСКОР 
2015 - 2016 

 

П.3.278 П.3.248 

Създаване и поддръжка на общинска база данни за източниците на 

отпадъци, актуализиране и въвеждане на методиката за формиране 

на "такса смет" на база на принципа "замърсителят плаща" 

ЕФ, ОБж 
Дирекция 

УСКОР 
2015 - 2016 

 

П.3.279 П.3.249 
Изготвяне и реализиране на проект за рекултивация на депото за 

отпадъци в с. Въглен 
ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ 2016 - 2018 

 

П.3.251 П.3.250 

Изграждане на площадки за съдове за битови отпадъци/тип бобър/, 

с обособяване на заслони/ перголи – дървена или метална 

конструкция/ с увивна растителност – 105 бр. 

ОБж 

Район 

"Приморски",, 

Дирекция ИИБ 

2014 - 2020 
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П.3.251 

Екологосъобразно съхраняване и използване на отпадъчна биомаса 

от селското и горското стопанство 
ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 

 

П.3.250 П.3.252 

Създаване и поддържане на база данни за замърсени терени, 

включително публична интерактивна карта на страницата на 

Общината. Изготвяне и реализиране на План за почистване на 

замърсени участъци, използващ еко-инициативи. 

ЕФ, ОБж, частен 

сектор 

Дирекция ИИБ, 

Институт за 

екологична 

модернизация 

2015 - 2020 
 

П.3.251 П.3.253 

Играждане на площадки за съдове за битови отпадъци/тип бобър/, с 

обособяване на заслони/перголи – дървена или метална 

конструкция/ с увивна растителност – 105 бр. 

ОБж 

Район 

"Приморски", 

Дирекция ИИБ 

2015 - 2020 
 

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

природни бедствия и за адаптиране на населението и територията на Община Варна към въздействията на измененията на 

климата“ 

Нова формулировка ! Мярка 3.5.1. „Предотвратяване на ерозионни и свлачищни процеси на територията на община Варна“ 

П.3.252 П.3.254 
Възстановяване на панорамен път ІV-90023 Варна-Златни пясъци в 

участъка на свлачище „Трифон Зарезан" 
ОБж/ДБж/ЕФ  Дирекция ИИБ 2014 - 2020 

 

П.3.253 П.3.255 
Изграждане на защитни и антигравитационни съоръжения по 

южния склон на „Фатрико дере” в обхвата на мост-канал 
ОБж/ДБж/ЕФ  Дирекция ИИБ 2014 - 2020 
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(канализация „Виница-Траката-Варна”), Община Варна 

П.3.254 П.3.256 

Извършване на противосвлачищни и отводнителни мероприятия на 

територия с площ 50 дка в землището на с. Звездица , Община 

Варна 

ОБж/ДБж/ЕФ  Дирекция ИИБ 2014 - 2020 
 

П.3.255 П.3.257 

Аварийно изграждане на силови противосвлачищни мероприятия 

по десния склон на дере “Почивка”, м-ст  „Св. Никола” (ж.к. 

„Бриз”), гр. Варна – II етап 

ОБж/ДБж/ЕФ  Дирекция ИИБ 2014 - 2020 
 

П.3.256 П.3.258 
Изграждане на укрепителни съоръжения на ул. „Найчо Цанов“, 

парцел XXV-766, XV-762 
ДБж, ОБж 

Район 

"Аспарухово" 
2014 - 2016 

 

П.3.257 П.3.259 Дерета - корекции и озеленяване ОБж 
Район "Вл. 

Варненчик" 
2014 - 2020 

 

П.3.258 П.3.260 

Възстановяване, почистване и укрепване, чрез залесяване на 

свлачищни райони на прилежаща част от "Франга дере"; 

почистване от комунално-битови отпадъци 

ОБж 
Кметство 

Каменар 
2014 - 2020 

 

П.3.259 П.3.261 
Укрепване на ската и терасиране в района на чешмите/свлачище/ в 

с. Тополи 
ОБж, ЕФ 

Кметство 

Тополи 
2016-2020 

 

П.3.260 

П.3.262 
П.3.262 

Извършване на инженерно-геоложки проучвания и  възлагане 

изготвяне на технически проект за трайни укрепителни  

мероприятия на локално активно свлачище в с. Звездица 

ОБж, ДБж  
Кметство 

Звездица 
2015 - 2016 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.261 П.3.263 
Укрепване на терени в района на междублоковите пространства в I, 

II и III м.р. на р-н "Вл. Варненчик" 
ОБж 

Район "Вл. 

Варненчик" 
2014 - 2020 

 

П.3.265 

П.3.266 

П.3.267 

П.3.264 
Проект ClimAd „Адаптирането към климатичните промени- 

възможности за устойчиво развитие” 

частен сектор, 

ОБж  
РАПИВ 2015 - 2020 

 

П.3.263 П.3.265 

Актуализиране информацията за свлачищни зони и изготвяне на 

карта за границите на рисковите зони и ограниченията в тях, както 

и необходимите укрепителни мероприятия. 

частен сектор, 

ОБж 
Дирекция ИИБ 2014 - 2020 

 

П.3.264 П.3.266 
Укрепване на най-опасните зони с локални проявления на 

негативни геодинамични процеси 
ОБж, ДБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2016 - 2018 

 

 
П.3.267 

НОВ ! Реверсивно използване на енергията на вятъра за гасене на 

вълните в бреговата зона. 

Бюджетни 

средства 

ЦХА-

ИМСТЦХА-

БАН 

2014-2020 
 

 
П.3.268 

НОВ ! „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали 

на територията на кв. ”Аспарухово”, гр. Варна” 

Фонд 

"Солидарност" 

ОБж. 

Дирекция ИИБ 2015 - 2020 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

 
П.3.269 

НОВ ! Проект за корекция на дере в местност "Карантината" в 

рамките на проект за реконструкция на рибарско пристанище 

"Карантината", район Аспарухово. 

Община Варна, по 

договор № 

Д15001741ВН/07.

12.2015 г. между 

БАН и Община 

Варна 

ЦХА-

ИМСТЦХА-

БАН 

2016-2020 
 

 
П.3.270 

НОВ ! Проектиране на подпорни стени и стълбище за достъп от път 

VAR1082 до крайбрежна алея, плаж Кабакум по плана на к.к. 

Чайка, р-н Приморски 

ОБж Дирекция ИИБ 2016-2020 
 

 
П.3.271 

НОВ ! Проект за укрепване на "Свлачище VAR 06=10135-06-04 м-т 

Свети Никола-над езиковите гимназии за обект "Аварийно 

укрепителни и отводнителни мероприятия в участък от 250 м. по 

улицата на десния склон на дере "Почивка" в обхвата на мост - 

канала (канализационен колектор), район "Приморски", гр. Варна. 

ОБж Дирекция ИИБ 2016-2020 
 

 
П.3.272 

НОВ !  Прилагане на агролесовъдски системи като модели за 

устойчиво използване на земите 
ОБж, Дбж Дирекция ИИБ 2014-2020 

 

 
П.3.273 

НОВ !  Популяризиране и въвеждане на нови практики за 

възстановяване и ефективно използване на земните ресурси в 

нарушените територии 

ОБж, Дбж Дирекция ИИБ 2014-2020 
 

 
П.3.274 

НОВ !  Участие в международни процеси на обмен на знания, ноу-

хау и добри практики за устойчиво управление на земите.  
ОБж, Дбж Дирекция ИИБ 2014-2020 
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Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 
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Източник на 

финансиране 
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организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

 
П.3.275 

НОВ ! Стопанисване и ползване на земните ресурси общинска 

собственост в съответствие с принципите за устойчиво управление 

на земите.  

ОБж, Дбж Дирекция ИИБ 2014-2020 
 

 
П.3.276 

НОВ ! Трансфер на политики, възможности и добри практики за 

устойчиво управление на земите.   
ОБж, Дбж Дирекция ИИБ 2014-2020 

 

 
Мярка 3.5.2. „Подобряване на управлението при кризи и превантивната дейност при природни бедствия и аварии“ 

П.2.115 П.3.277 

Обезпечаване на информираността на различни възрастови и 

социални групи от общината как да идентифицират рисковете и 

обучение на населението за разширяване на капацитета му за 

правилно поведение и действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

Провеждане на обществени кампании за поведение при бедствия 

ОБж 
Дирекция 

УСКОР 
2014-2016 

 

П.2.116 П.3.278 

Изграждане на информационно — комуникационна система за 

навременно оповестяване за влошена метеорологична обстановка 

за осъществяване на дейност за изработване на информационно — 

известителни системи за навременно предупреждение на бури 

ОБж 
Дирекция 

УСКОР 
2015-2017 

 

П.2.117 П.3.279 

Водене на превантивна дейност за намаляване степента на риска в 

потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура; 

гражданско-аварийно планиране при извънредни ситуации и 

разработване на система за реагиране при кризи 

ОБж 
Дирекция 

УСКОР 
2018-2020 
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№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.248 

П 1.121  

П 1.122 

П 1.113 

П.3.280 
Ежегодно организиране на информационни кампании за опазване 

на околната среда 

ЕФ, ОБж, частен 

сектор  

Дирекция  ИИБ, 

Институт за 

екологична 

модернизация 

2014 - 2020 
 

 
П.3.281 

НОВ ! Интегрирана информационна система за поддръжка 

управлението на бреговата зона 

ЕФ, ОБж, частен 

сектор  

Дирекция 

УСКОР 
2015 - 2020 

 

П.3.249 П.3.282 

Разработване и въвеждане на Информационна система за следене и 

управление качество на водите в зоната на къпане и осигуряване на 

населението достъп до информацията за състоянието и прогнозните 

показатели чрез информационни табла и на интернет страницата на 

Общината 

ЕФ, ОБж, частен 

сектор 
Дирекция ИИБ 2015 - 2020 

 

П.3.275 П.3.283 
Поддържане на плажните ивици, особено в градската зона в 

близост до заведенията по алея „Първа” 
ПЧП 

Частен сектор; 

Община Варна 
2014-2020 
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Реф. 

№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

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

Мярка 3.6.1. „Изграждане на съоръжения за шумова защита в ключови зони с наднормено шумово замърсяване, включително и 

зелени пояси“ - бивша 3.16.1. 

П.3.287 П.3.284 
Проект ИГТ-4-1: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Бул. Девня между бул. Георги Пеячевич и бул. Република 
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.288 П.3.285 
Проект ИГТ-4-2: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Бул. Цар Освободител м/у ул. Любен Каравелов и княз Борис І  
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.289 П.3.286 
Проект ИГТ-4-3: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Бул. Цар Освободител м/у между ул. Илинден и Генерал Колев 
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.290 П.3.287 
Проект ИГТ-4-4: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Княз Борис І между бул. Никола Вапцаров и бул. Левски 
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.291 П.3.288 
Проект ИГТ-4-5: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Бул. Приморски между Сан Стефано и Сливница 
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.292 П.3.289 
Проект ИГТ-4-6: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Бул. Княз Борис 1, между Ул. Пушкин  и Васил Друмев 
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 

П.3.293 П.3.290 
Проект ИГТ-4-7: Изграждане на съоръжение за шумова защита по 

Бул. Княз Борис 1 – между Васил Друмев и ВВМУ 
ОПРР, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2017-2020 Х 
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№ 

Акт. 

Реф. 

№ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. „ИНТЕГРИРАНО 
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финансиране 

Отговорна 

организация 

Период на 

реализаци

я 

включен 

в ИПГВР 

П.3.286 П.3.291 

Подобряване на екологичната обстановка чрез пилотно 

"озеленяване" на покривни пространства на сгради - общинска 

собственост (младежки дом, детски градини и пр.) 

ОБж и ЕФ 
Район 

"Приморски" 
2017-2020 

 

 
Мярка 3.6.2. „Въвеждане на Информационна система за следене и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и на 

шума на територията на Община Варна“ - бивша 3.12.3. 

П.3.247 П.3.292 

Реализация на проект за Информационна система за качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) в Общината, включващ: Инсталиране 

на електронни информационни табла (или големи монитори), 

подаващи в реално време данни за състоянието на въздуха и 

акустичната обстановка; Отразяване на състоянието на 

атмосферния въздух и акустичната обстановка в Интернет-

страницата на Общината 

ЕФ, ОБж, частен 

сектор 

Дирекция  ИИБ, 

Институт за 

екологична 

модернизация 

2015 - 2020 
 

 
П.3.293 

НОВ ! Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община 

Варна - Фаза 1 
ОП Околна среда 

Община Варна 

Дирекция ИИБ, 
2017-2019 
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Приложение 4: Списък с проектите по Приоритетна област 4 „Сътрудничество“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 „Развитие на потенциала на Варна чрез междурегионално, национално и европейско сътрудничество“ 

Нова формулировка ! Приоритет 4.1. „Развитие на трансграничното и международно сътрудничество“ 

Нова формулировка ! Специфична цел 4.1. Разширяване на сътрудничеството с европейски общини и насърчаване създаването на международни 

мрежи за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси“ 

Нова ! Мярка 4.1.1. „Създаването на международни мрежи за икономическо, социално и културно развитие“ 

 

Реф. № Актуализир

ан Реф. № 

Наименование на проекта / инициативата Период на 

реализация 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

организация 

включен в 

ИПГВР 

П.4.5 

П.4.12 

П.4.1 Нова формулировка ! Организиране на среща за обмяна на 

добри практики в местното самоуправление с побратимените 

градове и изпълнение на съвместни дейности 

2014 -2020 ОБж, ЕФ Дирекция 

"Канцелария 

на кмета" 

Район 

"Одесос" 

 

П.4.8 П.4.2 Поддържане на Варненско представителство в Брюксел 2014 - 2020 ОБж Дирекция 

"Канцелария 

на кмета" 

 

П.4.16 

П.4.26 

П.4.3 Организиране и участие на международни културни и 

икономически форуми 

2014 - 2020 ЕФ, ОБж Дирекция 

КДР, 

Дирекция 

"Канцелария 

на кмета" 

 

П.4.17 П.4.4 Активизиране на икономическия, социален и културен обмен 

между Община Варна и чуждестранни общини от Черноморския 

2014- 2020 ЕФ, ОБж Дирекция 

КДР, 
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регион и други побратимени градове Дирекция 

"Канцелария 

на кмета" 

П.4.20 П.4.5 Засилване на достъпността и свързаността с цел установяване на 

нови информационни, транспортни и търговски връзки 

2014- 2020 ЕФ, ОБж Община 

Варна 

 

П.4.22 П.4.6 Иницииране на културни и спортни прояви между общини от 

Черноморския регион 

2014- 2020 ЕФ, ОБж Дирекция 

КДР, 

Дирекция 

ОМДС 

 

П.4.32 П.4.7 Проект EUniverCities – „Партньорство между градове и 

университети за развиване на устойчиви градски икономики и 

общества” 

2014 - 2015 ЕФ, ОБж Екип за 

управление на 

проекта 

 

П.4.33 П.4.8 Проект SMART CIBER „Система от карти, оценка на риска от 

тероризъм срещу инфраструктурни обекти при организирането 

на мащабни събития и митинги” 

2014 ЕФ, ОБж Екип за 

управление на 

проекта 

 

П.4.27 П.4.9 Активизиране на икономическия, социален и културен обмен 

между Община Варна  и чуждестранни общини в Югоизточна 

Европа 

2014- 2020 ЕФ, ОБж Дирекция 

"Канцелария 

на кмета" 

 

 П.4.10 НОВ ! „Към енергийно отговорни места: създаване на 

пешеходни градове в региона на река Дунав“ 

2016-2019 Програма за 

транснациона

лно 

сътрудничест

во „Дунав“ 

2014-2020 г. 

Община 

Варна 
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 П.4.11 НОВ ! „Към енергийно отговорни места: създаване на 

пешеходни градове в региона на река Дунав“ „Интерактивни 

градове: Ефективно управление на градовете чрез 

дигитални инструменти, социални медии и съдържание, 

генерирано от потребителите“ 

(URBACT – Interactive Cities) 

2016-2018 URBACT III Община 

Варна 

 

 П.4.12 НОВ ! “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН 

– ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ 

ИЗТОК“ 

2018-2020 Програма за 

транснациона

лно 

сътрудничест

во „Дунав“ 

2014-2020 г. 

Община 

Варна 

 

 П.4.13 НОВ ! „Просперитет чрез иновации и насърчаване на 

Устойчиви планове за градска мобилност“ 

2018-2020 Хоризонт 

2020 

Община 

Варна 

 

 П.4.14 НОВ ! Проект: "Съвременно състояние на трофичната база на 

стопански ценни видове рибни и нерибни ресурси пред 

българския бряг на Черно море", ССА, МЗХ 

2015 - 2020 ССА, МЗХ ИРР-Варна  

 П.4.15 НОВ ! Проект: "Повишаване на капацитета за изследване и 

управление на морски нерибни ресурси в Черно море" 

(ECRAMON-BLACK SEA) 

2015 - 2020 Програма 

BG02 

"Интегрирано 

управление 

на морските 

и вътрешните 

ИРР-Варна  
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води" на ФМ 

на ЕИП 2009-

2014 

 П.4.16 НОВ ! Проект "Теренни наблюдения на китоподобните: Tursiops 

truncatus, phocoena phocoena и delphinus delphis  в българската 

изключителна икономическа зона е Черно море" по ОПОС 

2015 - 2020 ОПОС 

/МОСВ 

ИРР-Варна  

 П.4.17 НОВ ! Проект "Модернизация на аквариума, DELPHI" 2015 Програма за 

сътрудничест

во "Румъния -

България" 

2007-2013 Г. 

Водещ 

партньор: 

Комплекс, 

Музей на 

природните 

науки 

Констанца, 

партньор 

ИРР-Варна 

 

 П.4.18 НОВ ! Проект "Задълбочаване на познанията за рибарството 

посредством засилване на комуникацията и трансфера на 

технологии"  

2015 7-ма РП на 

ЕО 

ИРР-Варна, 

партньор 
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V. СПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ ПРОЕКТИ ОТ ОПР 

ВАРНА 2014-2020 

 

1. Дейности / инициативи и проекти не изискващи инвестиционни разходи и 

свързани с участие или членство на представителите на общината в 

сдружения, организации и институции  

П 1.14 Взаимодействие и членство на Общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия продукт 

П 1.24 Членство на Община Варна в туристически сдружения и в организацията за 

управление на туристическия район 

П 1.117 Създаване на общински съвет по „Иновации и европейска интеграция” 

П.3.152 Създаване на постоянна експертна комисия за устойчиво енергийно 

развитие с контролни и управленски функции. 

2. Дейности и инициативи свързани с разработване на стратегически и планови 

документи определящи политика на общината в дадена сфера 

П 1.21 Разработване на Програма за устойчиво развитие на туризма на 

територията на Община Варна 2014 – 2020 

П 1.116 Разработване на Общинска иновационна стратегия 

П. 2.84 Разработване на концепция за развитие на здравния туризъм на 

територията на Община Варна 

П.3.280 Актуализиране на Общинска програма за управление дейностите по 

отпадъците 

П.3.146 Разработване на стратегия за използване на геотермалните извори на 

територията на Общината, включително създаване на програма за използването им 

в топлофикацията 

3. Дейности и инициативи свързани с издръжка на дадена услуга 

П 1.25 Издръжка на Общински туристически информационен център 

П.2.8 Предоставяне на услуга "Защитено жилище" (за лица с умствени увреждания 

- 8 места и лица с психични разстройства - 8 места) 
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П.2.9 Предоставяне на услуга "Наблюдавано жилище" (лица навършили 18 години 

- 3 "Наблюдавани жилища" х 6 места) 

П.2.10 Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с деменция" с капацитет 15 места 

П.2.11 Предоставяне на услуга "Приют за временно настаняване на бездомни и 

социално слаби лица" 

П.2.12  Предоставяне на услуга "Дневен център за възрастни с физически 

увреждания с капацитет 30 места и седмична грижа към него с капацитет 15 

места" 

П.2.13 Предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места 

П.2.14 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция 

за деца" ( 2 центъра с капацитет 60 места и с капацитет 30 места) 

П.2.15 Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора" - с физически увреждания, с капацитет 15 места; с деменция с капацитет 15 

места; с умствена изостаналост с капацитет 15 места; с психични разстройства с 

капацитет 15 места 

П.2.16 Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с психични разстройства" с капацитет 15 места 

П.2.18 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 

- 13 ЦСРИ - Държавен бюджет 

П.2.19 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 

- 10 ЦСРИ - Бюджет на Общините 

П.2.20 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 

за лица с  увреден слух 

П.2.21 Приют за временно настаняване на бездомни лица - 2 броя 

П.2.22 Предоставяне на услуга "Дневен център" - 7 ДЦ, Държавен бюджет 

П.2.23 Предоставяне на услуга "Кризисен център" - 2 броя 

П.2.25 Звено "Майка и бебе" 

П.2.26 Предоставяне на услуга "Кризисен център" 

П.2.27 Предоставяне на услуга "Център за обществена подкрепа" - 3 броя 
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П.2.28 Домашен социален патронаж 

П.2.29 Домове за стари хора "Гергана" и "Св. Иван Златоуст" 

П.2.30 Дом за възрастни с физически увреждания 

П.2.31 Социален учебно-професионален център "Анастасия Д-р Железкова" 

П.2.32 Домове за деца лишени от родителски грижи "Княгиня Надежда" и 

"Другарче" 

П.2.33 Център за работа с деца на улицата 

П.2.34 Предоставяне на услуга "Защитено жилище" - 3 бр. 

П.2.35 Обществена трапезария за социално слаби граждани 

П.2.36 Център "Домашна грижа" 

П.2.37 Център "Приемна грижа" 

П.2.38 Център "Ранна интервенция за предотвратяване на изоставането на деца с 

увреждания" 

 

4. Дейности и инициативи законови и нормативно регламентирани 

П 1.94 Изграждане на пожароизвестителни системи в училища, детски градини и 

обслужващи звена, съгл. чл.14 от Наредба І-з от 2011 г., изм. и доп. 2013 г. 

П.2.258 Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която да 

отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите политики 

П. 2.89 Научно-практическа конференция по детско и училищно здравеопазване 

П.2.149 Включване на създадената от Фондация "Роден край",  сбирка на кукли с 

фолклорни носии в туристическото предлагане на Община Варна - с. Тополи 

 

5. Дейности/ инициативи и проекти нямащи отношения към постигане целите 

на ОПР на Община Варна 2014-2020 

П.2.259 Закупуване на 7-местен микробус 

П.3.196 Възстановяване на 5 бр. чешми в с. Каменар 

П.3.237 Изграждане на обществени тоалетни, вкл. в парковете 

П.3.241 Проектиране, изработка и монтаж на указателни табели с наименования и 

номерация по уличната мрежа на с. Каменар 

П.3.244 Поставяне на табла за агитационни материали - 2 бр., с. Каменар 
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П.3.242 Ремонт на 5 броя спиркозаслони, с. Каменар 

П 1.148 Популяризиране на законовите норми. съгласно ЗЕВИ 

 

6. Дейности и инициативи попадащи в рутинните задължения на общината 

П.2.250 Охрана на общински обекти 

П.2.252 Разработване на годишен план за задължително и специализирано 

обучение към Института по публична администрация. 

 


