
Табл.4. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ 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

НП 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

н/п 11 263 232.18 11 263 232.18

11 263 232.18 0.00 11 263 232.18

11 263 232.18 0.00 11 263 232.18

"зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост"

3 157 884.78 3 157 884.78

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

7 916 912.62 7 916 912.62

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

7 900 347.05 7 900 347.05

"Зoнa с 

преобладаващ 

социален характер"

8 315 789.47 8 315 789.47

27 290 933.92 0.00 27 290 933.92

27 290 933.92 0.00 27 290 933.92

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

27 290 933.92 0.00 27 290 933.92

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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. *

„Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация”

Проект 1 НП

Общо за проект 1:

Обекти на интервенция, включени в проекта

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”[1]

Проект 1 НП
НП

Общо за проект 1:

Проект 2 НП

Общо за проект 2:

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

Проект 1 НП

Общо за проект 1:

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

Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“

Проект 1
Интегриран градски транспорт на град 

Варна - трета фаза

03.2019 г. - 03.2023 

г.

Интегриран градски транспорт на град Варна - 

трета фаза

Общо за проект 1:

„Енергийна ефективност в студентски общежития”

Проект 1 НП

Общо за проект 1:

Общо за група дейности „Градска среда“:

Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

Проект 1 НП

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“:

Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Група дейности „Градска среда“

Проект 1
Естетизация и модернизация на 

градската среда във Варна

03.2019 г. - 09.2021 

г.

Благоустрояване на междублокови 

пространства в подзона район Одесос 1 – 

включващо естетизация и модернизация на 

простанствата в карето, заключено между 

улиците “Парижка комуна“, „Вл.Варненчик“, 

„Съборни“, „Хр.Ботев“, „Кракра“

Благоустрояване на междублокови 

пространства в район „Владислав Варненчик“, II-

ри м.р. източна част, вкл. ул."П.Дертлиев" и 

ул."Асен Разцветников" 

Общо за проект 1:

Благоустрояване на междублокови 

пространства в подзона район Младост – 

Благоустрояване на ж.к.Възраждане Iм.р., 

включващо естетизация и модернизация на 

простанствата между бул.“Янош Хуняди“, бл.1, 

южно от бл.2, източно от бл.3, ул.“Майка 

Тереза“, южно от бл.26, ул.“Ана Феликсова“, 

ул.“П. Алипиев“, улицата западно от бл.17, 

локално платно на бул.“Трети март“ и 

бул.“Янош Хуняди“

Благоустрояване на междублокови 

пространства в подзона район Младост  – 

Благоустрояване на ж.к.Младост Iм.р., 

включващо естетизация и модернизация на 

простанствата между бул.“Сливница“, ул.Иван 

Церов“, ул.“Мечтание“, улицата западно от парк 

„Младост“, улицата между ОУ „А. Страшимиров“ 

и южно от бл.113, ул.“Иван Церов“, бул.“Цар 

Освободител“, бул.“Янош Хуняди“, южно от 

бл.101 и ул.“Атанас Стоев“ и бул.“Сливница“

Проект 2 НП

Общо за проект 2:

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

Общо за инвестиционен приоритет „Градска среда”

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Група дейности „Социална инфраструктура“[3]

Проект 1 НП

Общо за проект 1:

Общо за група дейности „Социална инфраструктура“:
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0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост

1 590 668.08 1 590 668.08

зoнa с публични 

функции, с висока 

обществена 

значимост

1 908 801.70 1 908 801.70

3 499 469.78 0.00 3 499 469.78

3 499 469.78 0.00 3 499 469.78

42 053 635.88 0.00 42 053 635.88

ВАЖНО!!

* 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

Проект 2 НП

Общо за проект 2:

Група дейности „Културна инфраструктура“[4]

Проект 1 НП

Общо за проект 1:

Общо за инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”

ОБЩО СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТИ

[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.

[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 за група дейности „Културна инфраструктура“:

Общо за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”

Инвестиционен приоритет  „Образователна инфраструктура”

Проект 1

Модернизация на образователната 

инфраструктура на територията на град 

Варна

03.2019 г. - 09.2021 

г.

Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата

Ремонт и прилагане на енергоефективни 

мероприятия на сградата на СОУ ”Св.Климент 

Охридски”

Общо за проект 1:
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