
                                   
                                              

„Този документ е създаден в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”, които се 
осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

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

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

 

Община Варна започва реконструкцията на уличната мрежа по проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ 

 
 

 На 23.01.2018 г. от 09.30 часа на ъгъла на бул. “Приморски“ и бул. „Цар 
Освободител“, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен 
старт на строително-монтажните на обект: „Реконструкция на улична мрежа по 
трасето на бул.“Цар Освободител“ в обхват от бул. “Приморски“ до бул. “Княз 
Борис І“ по плана на 3 м.р., район Одесос“ и на обект Основен ремонт на улична 
мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. 
„Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м. 
р., район „Одесос”. Събитието се провежда в рамките на проект №BG16RFOP001-
1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ финансиран по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-C01, № РД-02-37-29/19.01.2017 г. 
 На  официалната церемония ще присъстват г-н Иван Портних – кмет на 
Община Варна, инж. Христо Иванов – заместник кмет на Община Варна, инж. 
Бистра Димова – ръководител на проекта, представители на фирмата, изпълняваща 
строително-монтажните работи.  
 Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ цели 
надграждане на мерките по отношение на интегрираността на градския транспорт 
на Варна, за да стане той още по-ефективен, по-бърз и по-екологичен, с по-малко 
потребление на енергия, както и да се подобрят възможностите за алтернативни 
форми на придвижване в градски условия. 
  
 


