
85 623 445.13 лв.

84 107 329.16 лв.

5 223 798.97 лв.

16 821 466.01 лв.

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Община Варна

№ на проект Наименование на проекта

Период за 

изпълнение на 

проекта

месец/година – 

месец/година

Зона за 

въздействие, в 

която попада обекта 

на интервенция/ 

20% функционални 

връзки

Индикативна 

стойност на БФП за 

обекта/ проекта,  

лв.

Индикативна 

стойност на 

собствен принос/ 

принос от 

финансов 

инструмент

Индикативен 

общ размер на 

проекта

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

1 587 301.59 0.00 1 587 301.59

1 587 301.59 0.00 1 587 301.59

0.00

0.00 0.00 0.00

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

1 178 830.65 0.00 1 178 830.65

0.00

1 178 830.65 0.00 1 178 830.65

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

2 766 132.24 0.00 2 766 132.24

н/п 29 297 008.49 0.00 29 297 008.49

0.00

29 297 008.49 0.00 29 297 008.49

29 297 008.49 0.00 29 297 008.49

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

5 956 552.99 0.00 5 956 552.99

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]

„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”

„Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация”[2]

„Енергийна ефективност в студентски общежития”

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

Обекти на интервенция, 

включени в проекта

Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности „Градска среда“

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:

Проект 1
Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна

10.2016 г. - 

04.2019 г.

Реконструкция на ул. „Мара 

Тасева” в обхват от бул. „Първи 

май” до бул. „Народни будители” 

с изграждане на пешеходни 

пасарелки, скатно залесяване на 

брега канал "Море-езеро", 

изграждане на детски площадки, 

зони за отдих, атракциони, 

спортни площадки и велоалеи, в 

едно с прилежащи улици към 

специализирана болница за 

активно лечение на онкологични 

заболявания „Д-р Марко Марков” 

Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р 

Иван Шишманов” в местност 

„Вилите”, район "Аспарухово", 

гр.Варна

Общо за инвестиционен приоритет „ Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“:

Проект 1
Интегриран градски транспорт на Варна - 

втора фаза

11.2016 г, - 

11.2020 г.

Интегриран градски транспорт 

на Варна - втора фаза

Общо за проект 1:

Общо за проект 1:

Проект 2 НП

Общо за проект 2:

Проект 1

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр.Варна

03.2017 г. - 

09.2019 г.

НП

Общо за проект 1:

Проект 1

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в административни сгради - 

сградата на ОДМВР - Варна

03.2017 г. - 

09.2019 г.

Енергийно саниране на 

Административна сграда на 

ОДМВР - Варна

Общо за проект 1:

Проект 1 Н/П

Общо за проект 1:

Проект 1 НП

Инвестиционна програма на Община Варна одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG16RFOP001-1.040 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - ИНвестиционни програми", част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

"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 год. *

Максимално общо финансиране по Споразумението: 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 

Резерв за изпълнение на Общината спрямо етапната цел на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР:

Индивидуална етапна цел на верифицираните от Управляващия орган 

на ОПРР средства до 30.09.2018 г.: 
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"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

8 267 550.55 0.00 8 267 550.55

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

3 315 182.43 0.00 3 315 182.43

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

2 363 942.60 0.00 2 363 942.60

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

1 583 346.49 0.00 1 583 346.49

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

1 266 461.75 0.00 1 266 461.75

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

2 478 130.09 0.00 2 478 130.09

0.00

25 231 166.90 0.00 25 231 166.90

25 231 166.90 0.00 25 231 166.90

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

25 231 166.90 0.00 25 231 166.90

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

3 810 000.00 0.00 3 810 000.00

3 810 000.00 0.00 3 810 000.00

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

490 000.00 490 000.00

0.00

490 000.00 0.00 490 000.00

4 300 000.00 0.00 4 300 000.00

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

5 730 573.88 1 432 643.47 7 163 217.35

5 730 573.88 1 432 643.47 7 163 217.35

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

473 010.80 83 472.50 556 483.30

473 010.80 83 472.50 556 483.30

6 203 584.68 1 516 115.97 7 719 700.65

10 503 584.68 1 516 115.97 12 019 700.65

Ремонт, реконструкция и 

модернизация на сграда Филиал 

ТМПЦ – Варна

Общо за проект 1:

Група дейности „Културна инфраструктура“[4]

Проект 2

Частична реализация на проект за 

изграждане на социални жилища за хора 

в неравностойно положение

06.2019 г. - 

06.2021 г.

Изграждане на 10 социални 

жилища за хора в неравностойно 

положение на територията на 

район „Младост” - частична 

реализация

Общо за проект 2:

Проект 1
Реконструкция и разширяване на 

социалната инфраструктура

06.2018 г. - 

12.2020 г.

Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на Приют за 

временно настаняване на 

бездомни и социално слаби 

лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р 

Железкова” (разширение)

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Общо за група дейности „Културна инфраструктура“:

Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Проект 2
Модернизация на културна 

инфраструктура в град Варна

06.2017 г. - 

12.2019 г.

Реконструкция, ремонт и 

оборудване на НЧ „Петко Рачев 

Славейков 1928“

Общо за проект 2:

Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:

Проект 1
Модернизация на културна 

инфраструктура в град Варна

06.2017 г. - 

12.2019 г.

Инвестиционен приоритет  „Образователна инфраструктура”

Проект 1
Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна

10.2016 г. - 

04.2019 г.

Общо за проект 1:

Благоустрояване на 

междублокови пространства в 

район „Владислав Варненчик“, IV-

ти м.р., в т.ч. основен ремонт на 

ул."Янко Мустаков" в участъка от 

бул."Константин и Фружин" до 

ул."Св.Елена" 

Морска градина - Рехабилитация 

на улична мрежа (включително 

алей 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 поливна система, 

растителност.

Н/П

Общо за проект 1:

Благоустрояване на 

междублокови пространства в 

подзона район Одесос 1 -, 

включващо реконструкция на ул. 

"Г.Бенковски" в участъка от бул. 

"Сливница" до ул. "Кракра" вкл. 

елементи на предблоковите 

пространства в участъка между 

ул."Цар Петър", ул."Парижка 

комуна", ул. "Кракра" и ул. 

"Г.Бенковски"

Благоустрояване на 

междублокови пространства в 

подзона район Одесос 2, 

включващо естетизация и 

модернизация на ул."Цар 

Симеон I", вкл. Велоалея и 

пространството заключено 

между ул."Козлодуй", ул."Цар 

Симеон I", ул."Цариброд" и 

ул."Л.Заменхов"

Благоустрояване на 

междублокови пространства в 

подзона район Одесос 2, 

включващо естетизация и 

модернизация на ул. "Михаил 

Колони" включително велоалея 

и площад "Йоан Екзарх"

Благоустрояване на 

междублокови пространства в 

подзона район Младост 

(ж.к.Възраждане,Iм.р.) 

включващо естетизация и 

модернизация на 

пространството заключено 

между ул.“Ана Феликсова“, 

ул.“Петър Алипиев“, улицата 

западно от бл.17 и локално 

платно на бул.“Трети март“

Общо за проект 1:

Общо за група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“:

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности „Социална инфраструктура“[3]

Общо за група дейности „Градска среда“:

Проект 1
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"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

3 201 961.82 0.00 3 201 961.82

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

2 525 528.10 0.00 2 525 528.10

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

2 388 850.81 0.00 2 388 850.81

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

2 997 398.05 0.00 2 997 398.05

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

467 005.60 0.00 467 005.60

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

1 272 534.46 0.00 1 272 534.46

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

519 618.24 0.00 519 618.24

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

624 768.82 0.00 624 768.82

"Зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

127 253.45 0.00 127 253.45

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

2 184 517.50 0.00 2 184 517.50

16 309 436.85 0.00 16 309 436.85

16 309 436.85 0.00 16 309 436.85

84 107 329.16 1 516 115.97 85 623 445.13

ВАЖНО!!!

[3] По отношение на интервенции върху социална инфраструктура в таблицата се посочва проект 1 – за всички обекти на интервенция социална

инфраструктура и проект 2 – социални жилища (за всички обекти на интервенция), ако е идентифициран такъв проект.

[4] По отношение на интервенции върху културна инфраструктура в таблицата се посочва проект за всеки отделен обект на интервенция. 

ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

[1] По отношение на интервенции върху многофамилни жилищни сгради в таблицата се посочва само един проект с общи индикативен бюджет. В

неговите рамки може да се подават неограничен брой проектни предложения, като всяко следва да включва най-малко пет обекта на интервенция

(сгради).

[2] По отношение на интервенции върху административни сгради на държавната администрация в таблицата се посочва отделен проект за всички

обекти на интервенция за всеки отделен партньор-държавна администрация.

Проект 1

Модернизация на образователната 

инфраструктура на територията на град 

Варна

10.2016 г. - 

04.2019 г.

Реконструкция, основен ремонт 

и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на І-во 

Основно училище, гр.Варна

Ремонт и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградата на ОУ „Никола Й. 

Вапцаров” 

* Инвестиционната програма на Общината е достъпна на следните адреси: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx; 

http://live.varna.bg/bg/projects/85_mln_po_OP_regioni_v_rastej_privlecheni_vyv_varna.html; http://www.varna.bg/bg/articles/9/Програми_и_проекти.html

Ремонт и мерки за ЕЕ и 

обзавеждане на ЦДГ №1 

„Светулка“

ОДЗ № 12 “Първи юни” – ремонт, 

газификация и оборудване

Основен ремонт на филиала на 

ЦДГ № 38 „Ян Бибиян“

Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност на 

сградата на VII СОУ "Найден 

Геров"

Реконструкция, основен ремонт 

и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на 

СОУ”Димчо Дебелянов", 

гр.Варна;

Реконструкция, основен ремонт  

и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на 

СОУ „П. Кр. Яворов“, гр.Варна

Реконструкция, основен ремонт 

и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на филиалната 

сграда на ОУ„Константин 

Арабаджиев”, гр. Варна

Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ 

„Стефан Караджа“
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