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ПРОЕКТ № BG161PO001-1.4.09-0006 

„ЕСТЕТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГЛАВНИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ И 

ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ НА ГРАД ВАРНА“ 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO001/1.4-009/2012/006 

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

№ BG161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда" 

 

Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ 

 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

 

Обща цел на проекта:  

Подобряване на физическата и жизнена среда в общинския център - град Варна като 

предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо 

качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.  

 

Специфични цели:  

Подобряване на състоянието и атрактивността на градската среда в общинския център – 

град Варна, което включва: 

 Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих; 

 Повишаване на достъпността на градския център, включително създаване на достъпна 

архитектурна среда за хората в неравностойно положение; 

 Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение; 

 Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда. 

 

Постигнати резултати:  

По проекта е извършена цялостна реконструкция и модернизация на пешеходната зона на 

Варна, в т.ч. пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено 

осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, 

указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско 

озеленяване, изградена е цялостна поливна система (за основния и допълнителните обекти 

на интервенция), както и e създадена достъпна архитектурна среда. 
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Обхват на проекта:  

 Основен обект:  

Градска градина (Поземлен имот 10135.1506.39) - Площад „Независимост” (Поземлен имот 

10135.1507.3) - бул. "Княз Борис I" (Поземлен имот 10135.1507.403) - ул. „Русе“ (част от 

Поземлен имот 10135.1506.172). 

 Допълнителни обекти: 

 Допълнителен обект №1 с обхват бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 

10135.1508.1) - в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов”; 

 Допълнителен обект №2 с обхват бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 

10135.1508.1) - в обхват от ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа”; 

 Допълнителен обект №3 с обхват бул. "Сливница“  (част от Поземлен имот 

10135.1508.1) - в обхват от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска”; 

 Допълнителен обект №4 с обхват бул. "Сливница“ (части от Поземлени имоти 

10135.1508.1, 10135.1508.266, 10135.1508.267) в обхват ул. „Славянска” - бул. 

„Приморски”; 

 Допълнителен обект №5 с обхват пл.„Митрополит Симеон“ (Поземлен имот 

10135.1506.38); 

 Допълнителен обект №6 с обхват ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 

10135.1507.852) в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух”; 

 Допълнителен обект №7 с обхват ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 

10135.1507.852)  в обхват от ул.„Хан Аспарух” до ул. „Одесос”; 

 Допълнителен обект №8 с обхват ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 

10135.1507.892) в обхват от ул. „Одесос” до ул. „Граф Игнатиев”; 

 Допълнителен обект №9 с обхват ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 

10135.1507.892) в обхват от ул. „Граф Игнатиев” до бул. „Приморски”; 

 Резервен обект:  

„Реконструкция на бул. „Трети март” в участъка от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Ян 

Хунияди“, Първи етап: Участък от бул. „Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, 

гр. Варна. 

 

Бюджет на проекта: 11 592 422 лв.  

Продължителност на проекта: 32 месеца (20.05.2013 г. – 20.01.2016 г.)  
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