
ОБЩИНА ВАРНА

Финален доклад-отчет на Интегриран план 
за градско възстановяване и развитие на 

град Варна 2014-2020 г.



Обща информация

• Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна (ИПГВР)
представлява средносрочен планов документ със стратегически характер.

• Разработен е в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Варна“, финансиран по ДБФП BG161PO001/1.4-07/2010/003
от 23.06.2011 г. от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР 2007-2013 г.)

• Одобрен е от Общински съвет-Варна с Решение №1232-3 от Протокол №26/13,14.12.2013 г. и
с писмо рег.№ 99-00-6-12302/17.12.2013 г. от Управляващия орган (УО) на ОПРР 2007-2013 г.

• През 2019 г., ИПГВР на град Варна е изменен. Одобрен е от Общински съвет-Варна с
Решение № 66-3 от Протокол №3/27.12.2019 г. и от УО на ОП «Региони в растеж» 2014-2020
г. (ОПРР 2014-2020 г.) с писмо рег.№ РД18014651ВН_008ВН/31.12.20219 г.



Зони за въздействие

В ИПГВР са определени три типа целеви Зони за въздействие:

• Зона с преобладаващ социален характер; 

• Зона с публични функции с висока обществена значимост; 

• Зона с потенциал за икономическо развитие. 

Зоните за въздействие от ИПГВР Варна са одобрени с Писмо от на УО на ОП „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. №99-00-6-9487/02.01.2013 г. и с Решение № 636-3 от 19.09.2012 г. на 

Общинския съвет - Варна, с което е гарантирано, че те няма да бъдат променяни за период от 

10 години. 



Зони за въздействие



Визия на ИПГВР за периода 2014-2020 г.

„През програмния период 2014-2020 г. гр. Варна ще се развива като основен център за

растеж в рамките на националното пространство, като се създадат адекватни условия

за устойчиво развитие на урбанизираната територия, намаляване на

вътрешноградските диспаритети и ефективно усвояване и капитализиране на

сравнителните предимства на града. На тази основа ще се повиши общата и

инвестиционна атрактивност на града, като същевременно ще се постигнат по-добри

условия за живот и бизнес на местната общност.“



Стратегически цели на ИПГВР на град Варна

Стратегическа цел 1:

Варна – притегателно място за живот, образование и туризъм: Утвърждаване на град Варна 

като привлекателно място за живот, международна културна и туристическа дестинация.

Стратегическа цел 2:

Варна – град на растежа, срещаш науката и бизнес: Постигане на устойчив икономически 
растеж, базиран на симбиозата между местните власти, науката и бизнеса.

Стратегическа цел 3:

Варна – град с грижа към всеки свой жител: Преодоляване на вътрешноградските диспаритети 
в социално-икономическото развитие и обществено обслужване.



Приоритети на ИПГВР

• Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот

• Приоритет 2: Подобряване достъпа до качествено обществено и административно 
обслужване

• Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна 
дестинация

• Приоритет 4: Подобряване на бизнес средата и повишаване на инвестиционната 
активност в сектори с висока добавена стойност



Програма за реализация на ИПГВР

Съставна част на ИПГВР на гр.Варна са проектите, които да се реализират през програмен 

период 2014 – 2020 година. Формираният окончателен списък от проекти в ИПГВР, след 

неговото изменение съдържа:

• Основен списък от 186 проекта (вкл. един проект за енергийна ефективност на 

територията на целия град, който съдържа 24 проекта/обекта на интервенция), на обща 

стойност 846 590 503,00 лв. 

• Резервен списък с 40 проекта, на обща стойност 442 686 789,00 лв. 



Програма за реализация на ИПГВР

Проектните предложения са идентифицирани в следните области:

• подобряване и ревитализация на градската среда; 

• спортна инфраструктура; 

• изграждане, реконструкция и обновяване на общинска образователна инфраструктура; 

• изграждане, реконструкция и обновяване на общинска социална инфраструктура; 

• изграждане, реконструкция и обновяване на общинска здравна инфраструктура; 

• икономическо развитие; 

• изграждане, реконструкция и обновяване на общинска културна инфраструктура;

• обновяване на многофамилни жилищни сгради и публични административни сгради 

(общински и държавни); 

• насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт. 



Инвестиционна програма на Община Варна

Основен инструмент за реализацията на проектите от ИПГВР през програмния период 2014-2020 г. е

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС16RFOР001-1.001-039

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1

„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В рамките на процедурата, Община Варна кандидатства с Инвестиционна програма, в която са

залегнали проекти от Програмата за реализация на ИПГВР. Програмата е одобрена за реализация със

Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 от 14.07.2016 г.

• Индикативни основни проекти – 9 на обща стойност 85 623 445,13 лв., от които до 84 107 329,16 лв.

БФП и 1 516 115,97 лв. финансиране от Финансов инструмент;

• Индикативни резервни проекти – 3 на обща стойност 42 053 635,88 лв. БФП.

Kъм 31/12/20 г. са подписани АДБФП за реализация на осем проекта включени в Инвестиционната 

програма, на обща стойност 100 110 381,76 лв., от които 81 441 873,70 лв. безвъзмездна финансова помощ и 

18 668 508, 06 лв. собствено финансиране.



Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на 
територията на град Варна“ 

Проектът е приключил на 13.12.2019 г. ;

Обща стойност на проекта - 16 171 528.70 лв.;

Обекти – 7 училища и 3 детски градини. 



Проект: „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ 

Проектът е приключил на 20.03.2020 г. ;

Обща стойност на проекта - 32 608 085.43 лв., от които: 

23 938 611.03 лв. - 100 % безвъзмездна финансова помощ и

8 669 474.40 лв. - съфинансиране от Община Варна.

7 обекта – пешеходни зони, велоалеи, междублокови пространства, Морската градина



Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза 

Обща стойност на проекта - 36 264 485.74 лв., от които 

28 642 932.61 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ; 

7 621 553.13 лв.- съфинансиране от страна на Бенефициента – Община Варна

Изпълнени Компонент 1 и Компонент 2 от проекта

Срок на ДБФП - 19.01.2017 г. до 11.03.2021 г.



Финансово изпълнение на проектите от ИПГВР 

Изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до края на 2020 г. е в 

размер на:

• 464 263 081.89 лв. или 54,84% от заложените средства за реализиране на проектите до края на 

2020 год.;

• 567 026 927.89 лв. или 66,98% от заложените средства за реализиране на проектите, договорени 

до края на срока на допустимост на разходите за програмен период 2014-2020 г.;

• 611 867 563,77 лв. или 72,27%  планирано изпълнение до края на допустимост на разходите за 

програмен период 2014-2020 г., т. е до 31.12.2023 г.



Финансово изпълнение на проектите от ИПГВР 

Разпределение на инвестициите до края на периода на допустимост на разходите за 
програмен период 2014-2020 г. по групи проекти:

• Градска среда – 116 635 153,53 лв.;

• Образователна инфраструктура – 52 807 360,66 лв.;

• Спортна инфраструктура – 20 663 973,40 лв.;

• Здравна инфраструктура – 7 579 453,23 лв.;

• Културна инфраструктура – 9 282 002,05 лв.;

• Социална инфраструктура – 7 096 190,52 лв.;

• Икономическо развитие – 285 987,00 лв.;

• Енергийна ефективност на МЖС – 39 890 363,83 лв.;

• Енергийна ефективност на административни сгради – 2 492 731,05 лв.;

• Насърчаване на устойчивата градска мобилност – 355 134 348,50 лв.;
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Степен на постигане на индикаторите

• Тематична област „Подобряване и ревитализация на градската среда“

 Брой интегрирани проекти за благоустрояване на междублокови пространства в определени 

подзони – 6 бр. (150 %);

 Рехабилитация на улична мрежа (вкл. - тротоари, осветление и елементи на уличната 

инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране –

201 299,34 кв.м (201.30%) ;

 Реконструирани и изградени нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих – 81 101 кв.м 

(115.86%)

 Създадени или възстановени паркови пространства, вкл. изграждане на алейна мрежа, площадки 

за игра, спортни игрища и др., реконструкция на съществуващата растителност, поливна система 

и естетизиране на средата – 5 бр. (125%)

 Създадени или възстановени паркови пространства, вкл. изграждане на алейна мрежа, площадки 

за игра, спортни игрища и др., реконструкция на съществуващата растителност, поливна система 

и естетизиране на средата – 107 847 кв.м (215.7%)



Степен на постигане на индикаторите

• Тематична област „Подобряване и ревитализация на градската среда“

 Изградени и рехабилитирани улици, осигуряващи достъп до и в индустриални и бизнес зони – 5 

бр. (100%);

 Население, ползващо се от благоустроената градска среда – 345 151 (99.97%).

• Тематична област „Общинска здравна инфраструктура“

 Ремонт и разширяване (СМР) на лечебни заведения – 3 бр. (100%);

 Брой лечебни заведения, подобрили качеството на услугите в резултат на доставено оборудване и 

обзавеждане на лечебни заведения – 6 бр. (200%);

 Население, което се очаква да се възползва от подобрените здравни услуги – 345 151 (100%).



Степен на постигане на индикаторите

• Tематична област „Oбщинска образователна инфраструктура“

 Брой подпомогнати детски градини и ясли, вкл. разширение, ремонт, оборудване, газификация,  

благоустрояване на прилежащите им терени – 10 бр. (111.11%);

 Извършени обследвания за енергийна ефективност и прилагане на енергоефективни мероприятия 

в общинските училища – 12 бр. (120%);

 Брой подпомогнати общински училища за ремонт на сгради и дворове – 14 бр. (280%);

 Брой общински училища, подобрили качеството на услугите в резултат на доставено оборудване 

и обзавеждане – 9 бр. (128.57%);

 Брой деца/ученици в подкрепените обекти – 9 408 (342%);



Степен на постигане на индикаторите

Тематична област „Културна инфраструктура“

 Брой посещения на подпомогнатите  културни обекти – 119 542 (996.18%);

 Реализирани „меки" мерки в областта на културата за постигане на синергичен ефект – 8 бр. (100%);

Тематична област „Насърчаване на икономическото развитие“

 Реализирани „меки" мерки в областта на подобряване на образованието и квалификацията на човешките 
ресурси - 40 бр. (800%);

Тематична област „Интегриран градски транспорт, включително стимулиране на 
екологосъобразен транспорт“

 Модернизирана диспечерска програма и развитие на Системата за видео–трафик преброяване – 1 бр. 
(100%);



Степен на постигане на индикаторите

Тематична област „Общинска социална инфраструктура”

 Новопостроени или възстановени социални жилища – 870 кв.м (348%)

 Очакван брой лица, ползващи се от подпомогнатите социални услуги – 1 340 (100%).

Тематична област „Общинска спортна инфраструктура”

 Брой посещения на подпомогнатите спортни и многофункционални обекти – 430 000 (2 866.7%)



Проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на 
изпълнението на ИПГВР

Промяна собствеността на обектите

Промяна начина на стопанисване

Промяна функциите на обектите

Промяна на състоянието на сградния фонд

Липса на подходящи терени за реализация на инвестицията

Проблеми със собствеността и статута на обектите

Липса на финансиране



Благодаря за вниманието!


