ОБЩИНА ВАРНА

Одобрил: ----------------Иван Портних
Кмет на община Варна

Финален доклад-отчет на
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град
Варна 2014-2020 г.

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.

Съдържание
І. СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА ИПГВР НА
ГРАД ВАРНА 2014-2020 Г……………………………………………………………...
7
ІІ. МЕТОДИКА………………………………………………………………………….
7
2.1.Използвани методи…………………………………………………………………...
7
2.2. Приложен подход…………………………………………………………………….
8
ІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР НА ГРАД ВАРНА
2014-2020 Г………………………………………………………………………………..
9
3.1. Общи положения……………………………………………………………………..
9
3.2. Съгласуваност на ИПГВР с релевантни планове и стратегии…………………….
11
3.3. Координация и мониторинг на ИПГВР……………………………………………..
13
ІV. ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ФИНАЛНИЯ
ДОКЛАД–ОТЧЕТ НА ИПГВР………………………………………………………...
14
4.1. Проекти, включени в ИПГВР………………………………………………………..
14
4.1.1. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер (3ВI)……………….....
14
4.1.2. Зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост
(ЗВII)……………………………………………………………………………………….
19
4.1.3. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие…………………….
29
4.1.4. Проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран
градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради на територия на
града…………………………………………………………………………………………
30
4.1.5. Проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните
връзки на града с неговата периферия……………………………………………………. 34
4.2. Проекти в Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020…………………………………….. 34
4.3. Проекти за финансиране с финансови инструменти по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 –2020……………………. 55
4.4. Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на
ИПГВР………………………………………………………………………………………
57
4.5. Актуализирана матрица – бюджет……………………………………………………
60
V. ОЦЕНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО……………………………………………………... 62
5.1. Финансово изпълнение към момента на финално отчитане………………………..
62
5.2. Степен на постигане на индикаторите……………………………………………….. 70
5.3. Преглед на постигнатия напредък……………………………………………………. 99
5.3.1. Преглед и оценка на физическия напредък………………………………………… 99
5.3.2. Оценка на ефективността на постигане на съответните цели…………………….. 110
VІ. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА
РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ИПГВР……………………………………………………………………………………… 127
VII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД…………………………………………………………………………………… 127
1

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.

Списък на таблиците
Таблица IV-1.
Таблица IV-2.
Таблица IV-3
Таблица IV-4
Таблица IV- 5
Таблица IV-6
Таблица IV-7

Таблица IV-8

Таблица IV-9

Таблица IV-10

Таблица IV-11

Таблица IV-12

Таблица IV-13

Таблица IV-14

Проекти в основния списък на Зона за въздействие с преобладаващ
социален характер (3ВI)……………………………………………….
Проекти в резервния списък на ЗВ І (зона с преобладаващ социален
характер)………………………………………………………………
Проекти в Зона за въздействие на публични функции с висока
обществена значимост (ЗВI)…………………………………………
Проекти в резервния списък на ЗВ ІІ Зона с публични функции, с
висока обществена значимост………………………………………..
Проекти в основния списък на Зона за въздействие с потенциал за
икономическо развитие (ЗВIII)………………………………………
Проекти в резервния списък на ЗВ ІІІ Зoнa с потенциал за
икономическо развитие………………………………………………
Основен списък на проектите за насърчаване на устойчивата
градска мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна
ефективност на жилищни сгради
на цялата територия на
града…………………………………………………………………….
Резервен списък на проектите за насърчаване на устойчивата
градска мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна
ефективност на жилищни сгради на цялата територия на
града…………………………………………………………………….
Обекти в ЗВ І на ИПГВР, включени в списъка с основни
индикативни проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна
програма……………………………………………………………….
Обекти в ЗВ І на ИПГВР, включени в списъка с резервни
индикативни проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна
програма………………………………………………………………
Обекти/идеи от списъка с нови проектни идеи/обекти, включени в
актуализираната Инвестиционна програма през 2018 г., включени
в
ИПГВР
след
изменението
му
през
2019
г………………………………………………………………………..
Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка с основни
индикативни проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна
програма………………………………………………………………
Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка с резервни
индикативни проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна
програма………………………………………………………………
Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка на актуализираната
ИП през 2018 г…………………………………………………………
2

15
19
21
28
30
30

31

33

42

44

46

48

52
54

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.
Таблица IV-15

Проекти за финансиране с финансов инструмент…………………..

Таблица IV-16

Проекти, включени при изменението на ИПГВР…………………… 60

Таблица V-1

Обобщено представяне на програмата за реализация на ИПГВР –
Варна, в лева……………………………………………………………
Степен на изпълнение по тематична област „Енергийна
ефективност на административни и жилищни сгради”……………
Степен на изпълнение по тематична област „Подобряване и
ревитализация на градската среда“…………………………………
Степен на изпълнение по тематична област „Общинска спортна
инфраструктура”……………………………………………………….
Степен на изпълнение по тематична област „Общинска здравна
инфраструктура”……………………………………………………….
Степен на изпълнение по тематична област „Общинска социална
инфраструктура”……………………………………………………….
Степен на изпълнение по тематична област „Общинска
образователна инфраструктура”……………………………………
Степен на изпълнение и ефективност по тематична област
„Културна инфраструктура”…………………………………………
Степен на изпълнение и ефективност по тематична област
„Насърчаване на икономическото развитие”………………………
Степен на изпълнение по тематична област „Интегриран градски
транспорт, включително стимулиране на екологосъобразен
транспорт“……………………………………………………………...
Физическо изпълнение на проектите в ЗВI…………………………..
Физическо изпълнение на проектите от ЗВII………………………..
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.1…………………..
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.2…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.3…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.4…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.5…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.6…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.1…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.2…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.3…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.4…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.5…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 3.1…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 3.2…………………
Проекти, допринасящи за постигане на мярка 4.1…………………

Таблица V-2
Таблица V-3
Таблица V-4
Таблица V-5
Таблица V-6
Таблица V-7
Таблица V-8
Таблица V-9
Таблица V-10

Таблица V-11
Таблица V-12
Таблица V-13
Таблица V-14
Таблица V-15
Таблица V-16
Таблица V-17
Таблица V-18
Таблица V-19
Таблица V-20
Таблица V-21
Таблица V-22
Таблица V-23
Таблица V-24
Таблица V-25
Таблица V-26

3

56

64
72
75
80
83
86
91
94
96

99
100
104
112
113
114
115
116
117
118
119
120
123
123
124
125
126

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.

Списък на фигурите
Фигура II-1

Подход за осъществяване на финален доклад-отчет на ИПГВР на
град Варна 2014-2020 г………………………………………………..

9

Фигура V-1

Разпределение на изразходваните средства по група
проекти………………………………………………………………….

66

Фигура V-2

Разпределение на средствата по Зони за въздействие……………….

67

Фигура V-3

Финансово изпълнение на проектите от ЗВI………………………....

68

Фигура V-4

Финансово изпълнение на проектите от ЗВII………………………..

69

Фигура V-5

Финансово изпълнение на проектите за насърчаване на устойчивата
градска мобилност и ЕЕ на жилищни сгради на цялата територия на
града…………………………………………………………………….

70

Фигура V-6

Стратегически цели на ИПГВР………………………………………..

111

Фигура V-7

Приоритети на ИПГВР………………………………………………..

111

4

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.

Използвани съкращения
ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ
ОП – Оперативна програма
ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“
ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ЕС – Европейски съюз
БФП – Безвъзмездна финансова помощ
ЖК – Жилищен комплекс
С.О – Селищно образувание
СУПЦ – Социално-учебен професионален център
СМР – Строително монтажни работи
ОДЗ – Обединено детско заведение
ЦДГ – целодневна детска градина
ОУ – Основно училище
СОУ – Средно общообразователно училище
ДКЦ – Диагностично консултативен център
НЧ – Народно читалище
ОУП – Общ устройствен план
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип
ДЯ – Детска ясла
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение
ТМПЦ – Театрално музикален продуцентски център
ОДМВР – Областна дирекция на министерство на вътрешните работи
РПУ – Районно полицейско управление
ОУПБЗН – Областно управление пожарна безопасност и защита на населението
ЦСПП – Център за специализирана полицейска подготовка
РЗОК – Районна здравно-осигурителна каса
РДНСК - Регионална дирекция национален строителен контрол
ДАЗД – Държавна агенция закрила на детето
ЕЕ – Енергийна ефективност
5

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
ВМС – Военноморски сили
ИГТ – Интегриран градски транспорт
ВВМУ – Висше военноморско училище
РЗИ – Регионална здравна инспекция
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
УО – Управляващ орган
ИП – Инвестиционна програма
ФГР – Фонд за градско развитие
СБАЛОЗ – Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания
СБАГАЛ – Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение
ОУ – Основно училище

6

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.
І. СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ФИНАЛНИЯ ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА
ИПГВР
Финалният доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град Варна 2014 – 2020 г. е изготвен в съответствие с Методическите
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие. Докладът предоставя информация за изпълнението на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г.,
като съдържа следните елементи (т.5.2 от Методическите насоки):
 Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за
проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/проектни идеи,
които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са
включени до момента в матрицата-бюджет:
o

Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса по

актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
o

Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови

инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище
за съответствие с ИПГВР;
o

Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след

одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които
допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.
 Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и
информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;


Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и

информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на
плана;


Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на

развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР.
ІІ. МЕТОДИКА
2.1. Използвани методи
При изготвянето на финалния доклад-отчет на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие са взети под внимание указанията и насоките в
Методическия документ, одобрен от МРРБ за разработване и прилагане на ИПГВР.
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За целите на оценката са използвани две основни групи методи:


методи за набиране и обработка на данни;



методи за обобщение, интерпретиране и анализ на информацията.
Основният

метод

за

набиране

и

обработка

на

информацията

е

документалното проучване. Същото представлява:


Проучване на актове, документи, доклади и друга информация;



Филтриране на информацията от проучените документи;



Въвеждане на така филтрираната информация в Програмата за изпълнение на

ИПГВР на ниво зона за въздействие, група проекти, проект;


Обобщаване на информацията на по-горно ниво;



Представяне на обобщената информация в графичен и табличен вид за по-

лесно визуализиране и възприемане на резултатите.
Методите за обобщение, интерпретиране и анализ на данните включват
извършване на количествен и качествен анализ. За целта е използван
инструментариум за прилагане на определени критерии (в зависимост от
конкретните цели), които характеризират качеството на изпълнението на ИПГВР до
31.12.2020 г.
2.2. Приложен подход
Използваният подход за финалния доклад на ИПГВР се базира на
структурирано, систематично и итеративно събиране, обработка, обобщение,
интерпретиране, анализ и представяне на информацията. Същият включва няколко,
последователно осъществявани стъпки:


Документално проучване и набиране и филтриране на релевантни за целите

на оценката данни и информация от различни източници;


Обработка, обобщение, интерпретиране, анализ и оценка на количествените

и качествени данни;


Изготвяне на финален доклад-отчет на ИПГВР на град Варна 2014-2020 г.

Стъпките на приложеният подход са илюстрирани на Фигура II-1 Подход за
изготвяне на финален доклад-отчет на ИПГВР на град Варна 2014-2020 г.
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Фигура II-1 Използван подход за изготвяне на финален доклад-отчет на ИПГВР на град
Варна 2014-2020 г.

Документално проучване и набиране и филтриране на
релевантни за целите на оценката данни и информация
от различни източници

Обработка, обобщение, интерпретиране, анализ и
оценка на количествените и качествени данни

Изготвяне на финален доклад-отчет на ИПГВР на
град Варна 2014-2020 г.

ІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР НА ГРАД
ВАРНА 2014-2020 Г.
3.1. Общи положения
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Варна
2014-2020 г. е разработен в рамките на проект „Подкрепа за разработване на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна“, финансиран по
ДБФП BG161PO/1.4-07/2010/003 на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., схема
BG161PO/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие“. Стратегическият документ е одобрен с Решение №1232-3 от Протокол
№26/13,14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна. През 2019 г., ИПГВР на град Варна
е изменен, в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (Заповед № РД-02-36-340
от 13.03.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството).
Измененият план е одобрен от Общински съвет – Варна с Решение №66-3 от
Протокол №3/27.12.2019г.
ИПГВР на гр. Варна е стратегически планов инструмент за пространствена и
времева координация, и интеграция на политически усилия и стратегически цели,
приоритети и конкретни мерки и проекти, насочени към устойчиво подобряване
условията за живот и бизнес в рамките на гр. Варна. В Плана, при неговото
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разработване, е определена визия за развитието град Варна за периода 2014-2020 г.,
формулирана по следния начин: „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.“
През седемгодишния период на действие на Плана, усилията на Община
Варна бяха насочени към постигане на формулираната Визия чрез определени
адекватни цели, мерки и проектни интервенции, пространствено адресирани от една
страна към териториите, които са определящи за усвояването на потенциала и
сравнителните предимства на гр. Варна, а от друга към тези части от урбанизраната
територия, които са източник на основните проблеми, играещи задържаща и
лимитираща роля в развитието на територията, и обуславящи сериозните
вътрешноградски диспаритети. В тази връзка за осъществяване на пространствената
проекция на Визията за развитие на града и цялостната стратегическа рамка на
ИПГВР-гр. Варна 2014-2020 г. при разработването на плана са определени три типа
целеви Зони за въздействие, които представляват обособени градски територии с
определено функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние
на физическата среда:
1. „Зона с преобладаващ социален характер“;
2.

„Зона с публични функции с висока обществена значимост“.

3. „Зона с потенциал за икономическо развитие“;
Специфично за ИПГВР на град Варна е освен дефинирането на 3 зони за
въздействие, с ясни и проблемно ориентирани пространствени измерения и
формирането на 9 пространствено-функционални подзони в техните рамки, чиито
обхват е описан в т. 4.1 от настоящия доклад.
Зоните за въздействие от ИПГВР – гр. Варна са одобрени с Писмо от на УО
на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. №99-00-6-9487/02.01.2013 г.
Съставна част на ИПГВР на гр. Варна са проектите, които се реализираха
както в трите зони за въздействие от ИПГВР- Варна, така и на територията на целия
град, в зависимост от естеството на проекта. По този повод в ИПГВР са изготвени
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пет програми за реализация, в които проектите са разпределени според зоната за
въздействие, в които се реализират, и съответно такива, които се реализират на
територията на целия град.
Програмите за реализация са следните:


Програма за реализация на зона с преобладаващ социален характер (ЗВI)



Програма за реализация на зона на публични функции с висока обществена
значимост (ЗВII)



Програма за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие (ЗВIII)



Програма за реализация на проекти за насърчаване на устойчивата градска
мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на
жилищни сгради на цялата територия на града.



Програма за реализация на проекти извън одобрените зони за въздействие за
подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия

Всяка една програма за реализация има следното съдържание:


Анотации на програмите за реализация за всяка от зоните за въздействие и за
проектите, които ще се изпълняват на цялата територия на града;



Индикативен списък с проекти за съответната програма:
o Основен списък с проекти;
o Резервен списък с проекти.



Оперативен план;



Бюджет;



План-график за реализация на проектите в съответната зона за въздействие и
на проектите, които ще се изпълняват на цялата територия на града.
Изпълнението на проектите от ИПГВР на град Варна за периода 2014-2020 г.
е представено в Приложение №2 към настоящия доклад.
3.2. Съгласуваност на ИПГВР с релевантни планове и стратегии
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Варна за

периода 2014-2020 г. е съгласуван с относимите към политиката за териториално
планиране и развитие на града документи. ИПГВР е в унисон с Националната
програма за развитие „България 2020“ и в съответствие с целите и приоритетите на
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2020 г. При разработването на Плана е взета под внимание и Националната
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концепция за пространствено развитие до 2025 г., като мерките и проектите за
градско възстановяване и развитие на гр. Варна са в унисон с целите и приоритетите
на Националната концепция.
ИПГВР на град Варна е в съответствие с и допринася за реализирането на
Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.
Интегрираният план е съгласуван и с Общия устройствен план на град Варна. Освен
това, ИПГВР е изготвян като са взети под внимание одобрените подробни
устройствени планове (ПУП) за жилищни, производствени и други части на града.
Не на последно място, ИПГВР на град Варна за периода 2014-2020 г.
кореспондира на приоритетите в политиката на ЕС за развитие на градовете „Нов
дневен ред за градовете“ (the Urban Agenda), който е работен метод за осигуряване
на максимално използване на потенциала за растеж на градовете и за успешно
справяне със социалните предизвикателства. Той цели да насърчи сътрудничеството
между държавите-членки, градовете, Европейската комисия и други заинтересовани
страни с оглед стимулиране на икономическия растеж, жизнеспособността и
иновациите в градовете на Европа. Въз основа на принципа на субсидиарността и
пропорционалността, „Новия дневен ред за градовете“ се фокусира върху трите
стълба на политиката на ЕС при вземането на решения и тяхното изпълнение: подобро регулиране, по-добро финансиране и повече знания.
По отношение на жилищната политика, и по-специално достъпа до жилища,
ЕС счита същите за основно човешко право. Те подпомагат социалното сближаване.
В тази връзка Партньорството се стреми да допринесе за по-добри политики и рамки,
които допринасят за създаване на улеснен достъп до адекватни жилищни условия. В
този смисъл, може да се каже, че ИПГВР на град Варна кореспондира с политиките
на ЕС в областта на жилищната политика дотолкова, доколкото в него са предвидени
мерки, насочени към изграждане, реконструкция и обновяване на общинска
социална инфраструктура и които допринасят за изпълнението на политиката,
насочена

към

социалното

включване

на

уязвими

групи

в

обществото.

Партньорството за социално включване се стреми да създаде по-добри политики с
въздействие върху включването на групи в неравностойно положение и обновяване
на квартали в градовете. Пример за мярка в ИПГВР на град Варна от последния тип,
е проектът за благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав
Варненчик“.
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С повишаване броя на хората, живеещи в градовете, системите за обществен
транспорт се изправят пред съществени предизвикателства. Партньорството за
градска мобилност цели да се идентифицират мерки за подобряване на транспорта в
градска среда. Приоритетни теми са развитие и внедряване на активни методи за
транспорт (като придвижване пеша и ползване на велосипеди) и използване на
обществените пространства, внедряване на иновативни и интелигентни мобилни
решения, развитие на много-модалния обществен транспорт и подобряване
управлението и планирането. ИПГВР на град Варна включва група проекти за
интегриран градски транспорт и в този смисъл, Планът е в унисон и с този елемент
от „Новия дневен ред за градовете“ на ЕС.
В заключение, следва да се отбележи, че проектите, включени в Програмата
за реализация на ИПГВР са част и от Програмата за реализация на Общинския план
за развитие на община Варна за периода 2014-2020 г.
3.3. Координация и мониторинг на ИПГВР
Община Варна е изградила организационна система за реализиране на
проектите, включени в ИПГВР. Системата се състои от:
 Постоянна работна група за управление и реализация на ИПГВР;
 Постоянно координационно звено към Работната група;
 Проектни екипи.
Членовете на Постоянната работна група са определени със Заповед на Кмета
на община Варна. В нея участват главният архитект, представители на общинска
администрация, представители на петте районни кметства към Община Варна,
представители на Общински съвет. Председател на Постоянната работна група е
един от заместник-кметовете на Община Варна. Представителите на дирекции
„Европейски и национални оперативни програми“, „Архитектура, градоустройство
и устройствено планиране“ и „Финанси и бюджет“ – членове на работната група,
сформират постоянното Координационно звено към нея. Със Заповед на кмета на
Общината се сформират екипи за подготовка на проектните предложения, с които се
кандидатства за финансиране по оперативните програми. Екипите за изпълнение на
даден проект се сформират след сключване на Договор за предоставяне на БФП.
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Постоянната работна група обсъжда и приема докладите за напредъка по
изпълнение на ИПГВР, съгласно Програмата за реализация му. Събраните данни и
информация се използват за изготвяне на Доклада за напредъка на плана.
В съответствие с чл.7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 Управляващият орган
на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. сключва Споразумение (РД-02-3730/22.06.2015 г.) с Община Варна за делегиране на функции по оценка и избор на
проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР. Междинното звено извършва
оценка и избор на проекти за изпълнение на стратегията за устойчиво градско
развитие. За целите на изпълнението на дейностите за устойчиво градско развитие,
Община Варна, в качеството й на местен орган, отговорен за изпълнението на
стратегията за устойчиво градско развитие („градски орган“, съгл.чл.7, т.4 от
Регламент (ЕС) 1301/2013) разработва инвестиционна програма, която включва
единствено мерките от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие,
които са осъществявани чрез Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
ІV. ОБХВАТ НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ФИНАЛНИЯ
ДОКЛАД – ОТЧЕТ НА ИПГВР
4.1. Проекти, включени в ИПГВР
Основният списък с проекти, включени в ИПГВР – гр. Варна съдържа общо
186 проекта (вкл. два проекта за енергийна ефективност на територията на целия
град). Резервният списък съдържа 40 проекта.
В периода 2014-2020 г., проектите от ИПГВР се реализираха както в
определените Зони на въздействие, така и извън одобрените зони за въздействие, за
подкрепа на функционалните връзки на града с неговата периферия. Освен по Зони,
проектите от Плана са групирани в няколко области – подобряване и ревитализация
на градската среда; подобряване на образователната инфраструктура; развитие на
социалната инфраструктура; развитие на спортната инфраструктура, здравната
инфраструктура, културната инфраструктура; прилагане на мерки за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради и публични административни
сгради (общински и държавни); насърчаване на устойчивата градска мобилност и
интегриран градски транспорт.
4.1.1. Зона за въздействие с преобладаващ социален характер (3ВI)
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„Зона с преобладаващ социален характер“ включва ЖК „Владислав
Варненчик“, С.О. „Планова“, „Младост“ - 1-ви и 2-ри микрорайон, „Възраждане“ –
1-ри, 2-ри и 3-ти микрорайон, 26-ти подрайон (без гробищния парк и терена на
MALL VARNA). В тези си граници, зоната със социален характер покрива голяма
част от крайните квартали на гр. Варна, с преобладаващ сграден фонд, строен по
индустриален способ, с недостатъчно облагородени и изградени публични
пространства, с влошен достъп до градския център, в която живее най-голям брой
население, немалка част от което е със сериозни проблеми от социален характер;
Към зоната са определени две подзони, както следва:
 ЗВІ/А Подзона район „Младост“ с граници: бул.„3-ти Март“ - бул. „Ян
Хунияди“ - бул. „Сливница“ - бул. „Република“; площ: ≈ 1 007 937 кв. м
 ЗВІ/Б Подзона район „Владислав Варненчик“ с граници: бул.„3-ти Март“ –
„Константин Фружин“ - „Св. св. Константин и Елена“ - „Янко Мустаков“ - „Боян
Илиев“ - „Асен Разцветников“; с площ ≈ 1 240 530 кв. м
В Зоната за въздействие с преобладаващ социален характер са включени 47
проекта, обособени в 7 (седем) групи;


Група проекти 1: Градска среда;



Група проекти 2: Спортна инфраструктура;



Група проекти 3: Социална инфраструктура;



Група проекти 4: Образователна инфраструктура;



Група проекти 5: Здравна инфраструктура;



Група проекти 6: Културна инфраструктура;



Група проекти 7: Енергийна ефективност на административни сгради.

Проектите са насочени към благоустрояване на междублокови пространства,
подобряване на паркова среда, реконструкция и ново изграждане на обекти от
спортната инфраструктура; предимно ново изграждане в строително-ремонтни
дейности на социалната, образователната и културната инфраструктура, както и
внедряване на мерки за енергийна ефективност в здравната инфраструктура.
Таблица IV-1 – Проекти в основния списък на Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер (3ВI)

Проекти в основния списък на Зона за въздействие с преобладаващ социален
характер (3ВI)
Група проекти 1: Градска среда
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ЗВІ/А - Подзона район „Младост“
1.

Проект 1-1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната

2.

Проект 1-2: Изграждане на районен парк в район „Младост“ - вкл. 2 игрища и
амфитеатър
ЗВІ/Б - Подзона район „Владислав Варненчик“

3.

Проект 1-4: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната

4.

Проект 1-5: Районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за скейт и
ролери)

5.

ЗВІ/Д Нови обекти след изменение на ИПГВР
Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон („Кайсиева
градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“
Група проекти 2: Спортна инфраструктура

6.

Проект 2-1: Реконструкция на стадион в район „Вл. Варненчик“, включително
изграждане на спортна зала и закрит басейн

7.

Проект 2-2: Изграждане на нов закрит басейн

8.

Проект 2-3: Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс
Младост - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса,
площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски
младежки център” (ЕМЦ)

9.

Проект ЗВІ 2-3Д: „Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон“
в ж.к. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“)

10.

Проект ЗВІ 2-4Д: „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв.
6 по плана на жк „Възраждане“ ІІ
Група проекти 3: Социална инфраструктура

11.

Проект 3-1: „Изграждане на 150 социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на район „Младост”

12.

Проект 3-2: „Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на район „Младост”

Проект 3-3: „Изграждане на защитени и наблюдавани жилища: „Защитено
жилище” за лица с умствени увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище”
за лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя „Наблюдавани
13. жилища” за лица, навършили 18 години, които напускат специализирана
институция, „преходно жилище” или „защитено жилище” и им предстои да водят
независим начин на живот с капацитет по 6 места, разположени в една сграда на
територията на Район „Младост”
Проект 3-4: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора
14.
с деменция с капацитет 15 места“
Проект 3-5: „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – мерки за
15.
ЕЕ и оборудване“
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

Проект 3-6: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Социален учебнопрофесионален център „Д-р Анастасия Железкова”
Проект 3-7: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно настаняване
на бездомни и социално слаби лица, в СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова”
Проект 3-8: „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане за Защитено жилище - за
жени с психични разстройства“
Проект 3-9: „Изграждане на Дневен център за възрастни с физически увреждания
с капацитет 30 места и седмична грижа към него с капацитет 15 места на
територията на район „Младост”
Проект 3-10: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията район
„Младост“
Проект 3-11: „Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с капацитет 60 места“
Проект 3-12: „Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца с капацитет 30 места“
Проект 3-13: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с деменция с капацитет 15 места на територията на Район "Младост"
Проект 3-14: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с физически увреждания с капацитет 15 места на територията на Район
„Младост“
Проект 3-15: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията на Район
„Младост“
Проект 3-16: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с психични разстройства с капацитет 15 места на територията на Район
„Младост“
Проект 3-17:„Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане за Домашен
социален патронаж“
Проект 3-18: „Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура (доставката на
оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти, за които се предвижда
СМР е включена в съответния проект като отделна дейност)“
Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства“
Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване на
бездомни и социално слаби лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“
Проект ЗВІ 3-21Д: „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на гр. Варна“
Група проекти 4: Образователна инфраструктура
Детски градини и ясли

32.

Проект 4-1: „Разширение базата на ОДЗ № 10 „Приказка” с нов корпус за 4
градински групи“
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33.

Проект 4-2: „Разширение базата на ОДЗ № 12 „Първи юни” с нов корпус за 2
градински групи и басейн“

34. Проект 4-3: „ОДЗ 12 Ремонт, газификация и оборудване“
Проект 4-4: „Разширение на 39 ЦДГ „Звънче“+ яслена група на ул. „Блян“ - Мерки
35. за ЕЕ, благоустрояване на двора и изграждане на достъпна архитектурна среда
(рампа и платформа за достъп на детски и инвалидни колички)“
Проект 4-5: „Разширение базата на ЦДГ № 44 „Крилатко” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн“
Общински училища
Проект 4-6: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
37.
мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. Варна“
36.

38.

Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“

Проект 4-9: „II СОУ „Неофит Бозвели” - ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и
обзавеждане“
Проект 4-10: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
40. на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една
сграда)“
Проект 4-11: „СОУ „Гео Милев“ - ремонт, реконструкция, модернизация и
41. внедряване на мерки за енергийна ефективност, и създаване на
многофункционален училищен двор“
Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и
42.
дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика
„Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“
39.

Група проекти 5: Здравна инфраструктура
43. Проект 5-1:„ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура“
Група проекти 6: Културна инфраструктура
Проект 6-1: „Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков
1928“
Проект 6-2: „Изграждане на многофункционална обществена сграда с театър,
45.
киносалон, изложбена зала, музей, библиотека“
46. Проект 6-3: „Народно читалище „Цар Борис III” – обновяване“
44.

Група проекти 7. Енергийна ефективност на административни сгради
47.

Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на енергийната ефективност на административната
сграда на Район „Владислав Варненчик“
В списъка с резервни проекти на ЗВ І (Зона с преобладаващ социален

характер) са включени 6 (шест) проекта, обособени в 3 (три) групи:


Група проекти 1: Градска среда;
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Група проекти 2: Спортна инфраструктура;



Група проекти 4: Образователна структура.

Проектите, включени в резервния списък в ЗВІ (зона с преобладаващ социален
характер) са насочени към ново изграждане на обекти от спортната инфраструктура
и към строително – ремонтни дейности в образователната инфраструктура.
Таблица IV-2 - Проекти в резервния списък на ЗВ І (зона с преобладаващ социален
характер)
Проекти в резервния списък на ЗВ І (зона с преобладаващ социален характер)
Група проекти 1: Градска среда
Проект: „Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих съобразен със
специфичните нужди на хора с увреждания“
Група проекти 2: Спортна инфраструктура
Проект: „Многофункционална спортна зала – ново изграждане“
Проект: „Изграждане на два тенис корта в „Младост“
Група проекти 4: Образователна инфраструктура
Общински училища
Проект: „Ремонт и саниране сградата на ОУ "Антон Страшимиров" и ПГИ "Д-р Иван
Богоров" и подмяна на настилките в двора“
Проект: „Ремонт на сградата и вътрешния двор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
Проект: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Стоян Михайловски”
4.1.2. Зона за въздействие на публични функции с висока обществена
значимост (ЗВII)
„Зона с публични функции с висока обществена значимост“ представлява
компактна от географска гледна точка територия, разположена в субмеридионална
посока, формирана северно и южно от историческия градски център, заемаща
територии в непосредствена близост до контактната зона между урбанизираната
територия и бреговата линия на Варненския залив. Северната периферия на зоната
се формира от изключително важните локализации на Техническия университет,
разположените в непосредствена близост до него други учебни заведения, Военната
болница и др. изключително важни не само от гледна точка на града институции и
публични сгради. В южна посока зоната преминава през историческия и
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административен център на града, достига до пристанищния комплекс, където прави
връзка с морето. Южната периферия на зоната включва западната част на острова,
крайбрежната част на кв. Аспарухово и крайбрежната част на Варненското езеро,
непосредствено западно от Аспаруховия мост, до Военното летище. Тази южна част
е в съответствие с предвижданията на ОУП, който разглежда именно това
направление като приоритетно за устойчивото развитие на града и повишаване на
качеството на урбанизираната среда.
В Зоната са определение 6 бр. подзони, както следва:
ЗВІІ/А Подзона район „Аспарухово 1“ с граници: магистрала А5 - бул.
„Народни Будители“ - ул. „Мара Тасева“ - бул. „1-ви май“ - парк „Аспарухово“ Крайбрежна алея „Аспарухов мост-канал“; с площ ≈ 1 160 943,86 кв. м;
ЗВІІ/А1 Подзона район „Аспарухово 2“ с граница: местен (ведомствен) път с
ПИ 10135.5214.29 - ул. „Уилям Фруд“ - Местен (ведомствен) път с ПИ 10135.5216.8
- Канал езеро Варна; с площ ≈ 644 863,67 кв. м;
ЗВІІ/Б Подзона район „Одесос“ 1 с граница: бул. „Мария Луиза“ - ул.
„Кракра“ - ул. „Георги Бенковски“ - бул. „Сливница“ - ул. „Цар Асен“ - бул. „Цар
Освободител“ – бул. .„Осми Приморски“; с площ ≈ 527 868 кв. м;
ЗВІІ/В Подзона район „Одесос“ 2 с граница: ул. „Девня“ - бул. „Осми
Приморски“ - бул. „Сливница“ - бул. „Мария Луиза“ - ул. „Бачо Киро“, с площ: ≈ 853
663 кв. м;
ЗВІІ/Г Подзона район „Приморски“ 1 с граница бул. „Цар Освободител“ –
бул. „Приморски“ - Крайбрежна ивица - бул. „Княз Борис“ - бул. „Васил Левски“ ул. „Рупи“ - ул. „Н. Й. Вапцаров“ – бул. .„Княз Борис I –ви“ - ул. „Васил Друмев“ бул. „Осми Приморски“; с площ: ≈ 1 165 585 кв. м;
ЗВІІ/Д Подзона район „Приморски“ 2 с граница бул. „Осми Приморски“ - бул.
„Хр. Смирненски“ - болница „Св. Марина“ – „Военна болница“ - бул. „Хр.
Смирненски“ - ул. „Мир“ - ул. „Студентска“ - ул. „Васил Петлешков“ - бул. „Васил
Левски“ - бул. „Цар Освободител“, с площ: ≈ 2 118 829,98 кв. м;
В Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост
(ЗВII) са включени 119 проекта, обособени в 8 групи:


Група проекти 1: Градска среда;



Група проекти 2: Спортна инфраструктура;



Група проекти 3: Икономическо развитие;
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Група проекти 4: Социална инфраструктура;



Група проекти 5: Образователна инфраструктура;



Група проекти 6: Здравна инфраструктура;



Група проекти 7: Културна инфраструктура;



Група проекти 8: Енергийна ефективност на административни сгради.
Проектите са насочени към реконструкция и ремонти на улична мрежа;

обособяване на зони за отдих; подмяна на улично осветление; обновление на
ландшафта по пешеходната зона на улицата, велоалеи и др.; благоустрояване на
междублокови пространства и др.
Таблица IV-3 Проекти в основния списък на Зона за въздействие с публични функции с
висока обществена значимост (ЗВII)

Проекти в основния списък на Зона за въздействие на публични функции
с висока обществена значимост (ЗВII)
Група проекти 1: Градска среда

1.

Подзона район „Аспарухово“ 1 - ЗВІІ/А
Проект 1-2: „Реконструкция на ул. ”Мара Тасева” и основен ремонт на бул.
”Първи май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД и
улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с
изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Канал „мореезеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни
площадки, търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена
зона за обществено обслужване“.
Подзона район „Аспарухово“ 2 - ЗВІІ/А1

2.

Проект 1-4: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната“

3.

Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност „Карантината“, Район „Аспарухово“, Община Варна“
Подзона район „Приморски“ 1 - ЗВІІ/Г

4.

5.

6.

Проект 1-5: „Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ
10135.1509.1 прибл. РЗП 176 773,62кв.м)“
Проект 1-6: „Основен ремонт на уличната мрежа по трасето бул. „Приморски”,
бул. „Цар Освободител”, бул. „Княз Борис I”, в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до
п. в. “Почивка” (бул. „Левски”) и прилежащите му съоръжения (подлези) и
благоустрояване на ул. „Ал. Стамболийски”, чрез обособяване зони за отдих,
подмяна улично осветление, обновление на ландшафта по пешеходната зона на
улицата, велоалеи и др. район „Приморски“
Проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“
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Подзона район „Приморски“ 2 - ЗВІІ/Д

7.

8.

Проект 1-9: „Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка от ул. „Д-р А.
Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул.
„Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” – бул. „В. Левски” – бул. „Осми
Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни
площадки, озеленяване, велоалеи и др. на територията на 17 м. р., район
„Приморски“
Подзона район „Одесос“ 1 - ЗВІІ/Б
Проект 1-10: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната“
Подзона район „Одесос“ 2 - ЗВІІ/В

9.

Проект 1-11: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната“

10.

Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически
находки на ул. „Цар Симеон I“ в градската среда“
Изграждане на паркинги в ЗВII

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Проект 1-12: „Изграждане на паркинг пред Катедралата“
Проект 1-13: „Изграждане на паркинг до сградата на
администрация“
Проект 1-14: „Изграждане на паркинг по ул. Баба Тонка, 9 м. р.“

Общинската

Проект 1-15: „Изграждане на подземен гараж за 120 коли“
Проект 1-16: „Изграждане на подземен паркинги под Двореца на културата и
спорт“
Проект 1-17: „Изграждане на подземен паркинг под Приморски (от общината) –
при ФК Варна“
Проект 1-18: „Паркинг на билетен център Градски транспорт, обръщача на
Тролей 3, на ул. „Бачо Киро“ и ул. „Русе“
Проект 1-19: „Изграждане на паркинг на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Осми
Приморски полк“
Проект 1-20: „Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. „Княз Борис“,
спирка Делфинариум“
Проект 1-21: „Паркинг до Морската градина – под трасето на бул. „Княз Борис“,
спирка Акациите“

21.

Проект ЗВІІ 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“

22.

Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к.
„Чайка“
Група проекти 2: Спортна инфраструктура

23.

24.

Проект 2-1: „Реконструкция и разширение на Двореца на културата и спорта –
Варна за превръщането му в мултифункционален спортен, културен и конгресен
комплекс“
Проект 2-2: „Модернизация на открити плувни басейни на входа на Морска гара
- закриване на басейна и изграждане на козирка на трибуните, изграждане на
басейн за водолазно обучение“
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25.

Проект 2-3: „Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове в „район
Аспарухово“

26.

Проект 2-4: „Изграждане на спортни игрища в район „Аспарухово“

27.

Проект 2-5: „Изграждане на басейн за водолазно обучение в район „Одесос“

28.

Проект ЗВІІ 2-6Д: „Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Аспарухово“

29.

Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“
Група проекти 3: Икономическо развитие

30.

Проект 3-1: „Изграждане на високотехнологичен парк – Варна“

31.

Проект 3-2: „Създаване на иновационен център в рамките на Медицински
университет“

32.

Проект 3-3: „Доизграждане на офиса за технологичен трансфер“
Група проекти 4: Социална инфраструктура

33.
34.
35.

36.

Проект 4-1: „Ремонт, оборудване и обзавеждане за целите на преструктуриране
на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче” в ЦНСТ Преструктуриране в ЦНСТ, съгласно Стратегията за деинституционализация;
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в дом „Другарче”
Проект 4-2: „Реконструкция и оборудване на Център за обществена подкрепа“
Проект 4-3: „Реконструкция, оборудване и въвеждане на енергоспестяващи
мерки на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда”
Проект 4-4: „Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура (доставката на
оборудване, обзавеждане и транспортни средства за обекти, за които се
предвижда СМР е включена в съответния проект като отделна дейност)“
Група проекти 5: Образователна инфраструктура
Детски градини и ясли

37.

38.

39.

Проект 5-1: „Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн (за 150 места)“
Проект 5-2: „Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ - 1. № на имот 10135.2557.331
адрес: бул. „Цар Освободител“ 100 (площ 4500 кв. м.) , р-н „Приморски“ 2. № на
имот 10135.2559.216 адрес: ул. „д-р Анастасия Головина“ , р-н „Приморски“
(площ 3500) 3. Дом Гаврош - надстрояване на детска градина на ул. „Войнишка“
3А“
Проект 5-3: „Изграждане на басейн и ремонт на вътрешния двор на ЦДГ №18
„Морски свят“

40.

Проект 5-4: „Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка”

41.

Проект 5-5: „Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ
„Христо Ботев”

42.
43.

Проект 5-6: „Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 „Ян Бибиян"
Проект 5-7: Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на
Логопедична детска градина № 20 и прилагане на мерки за ЕЕ
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44.

Проект 5-8: „Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на
мерки за енергийна ефективност“

45.

Проект 5-9: „Детска ясла №2 „Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ

46.
47.
48.

Проект 5-10: „Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №8
„Щурче”
Проект 5-11: „Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №1
„Щастливо детство”
Проект 5-12: Детска ясла №5 „Чуден свят"
- пристройка;
- мерки за ЕЕ.
Общински училища

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

Проект 5-13: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „Димчо Дебелянов“
Проект 5-14: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”
Проект 5-15: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“
Проект 5-16: „Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата
на СОУ „Св. Климент Охридски”
Проект 5-17: „Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Свети Иван Рилски“
Проект 5-18: „Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Стефан Караджа“
Проект 5-19: „Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и
прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата“
Проект 5-20: „Детски образователен център – Орбита“ (Проектът е посочен с
името „Реконструкция, преустройство, оборудване и обзавеждане с
надграждане на 2 етажа и прилагане на енергоефективни мероприятия на
сградата на Младежки дом, бул. „Цар Освободител” 27 за развитие на детски
и младежки дейности“ в Матрицата-бюджет на ИПГВР)
Проект 5-21:„Предприемачески, творчески и изследователски център за
младежко развитие” в бившата Ученическа поликлиника“
Група проекти 6: Здравна инфраструктура

58.

Проект 6-1: „Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла“

59.

Проект 6-2: „МБАЛ „Света Анна-Варна" АД – мерки за ЕЕ, реконструкция,
модернизация, оборудване и обзавеждане“

60.
61.
62.

Проект 6-4: „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ „Д-р М. Марков") – мерки за
ЕЕ и доставка на оборудване (линеен ускорител)“
Проект 6-5: „СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и
подобряване на достъпа за хора с увреждания“
Проект 6-6: „ДКЦ 4 Варна ЕООД – мерки за ЕЕ и газификация“
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63.

Проект 6-7:
„ДКЦ I „Света Клементина – Варна“ ЕООД – СМР и
специализирана апаратура“
Група проекти 7: Културна инфраструктура

64.
65.
66.
67.
68.

Проект 7-1: „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на
ТМПЦ – Варна“
Проект 7-2: „Реконструкция и модернизация на Летен театър – Варна“
Проект 7-3: „Археологически музей – Варна: реконструкция на вътрешния двор
и изграждане на прозрачно покривно покритие“
Проект 7-4: „Природонаучен музей - ремонт; Изграждане на нова изложбена
зала, оборудване и обзавеждане“
Проект 7-5: Читалище „Отец Паисий"

70.

Проект 7-6: „Проектиране на нова територия за изместване от първо до пето
кейово място на пристанището, където евентуално да се изгради и открита сцена
/ културен обект/“
Проект 7-7: Читалище „Асен Златаров“

71.

Проект 7-8: „Обновяване на сградата на НЧ „Стара Варна“

72.

Проект 7-9: „Обновяване на сградата на НЧ „Порив“

73.

Проект 7-10: „Обновяване на сградата на НЧ „Варненски будители“
Проект 7-11: „Експониране като четим обект - Архитектурния и археологически
резерват Одесос-Варна: Архитектурния и археологически резерват ОдесосВарна - (включва редица обекти, вкл. базилика, малки римски терми, големи
римски терми, крепостни стени, късноантична стена, находки от археологически
разкопки, средновековна църква, светилище)“
Проект 7-12: „Изграждане на нова „Градска библиотека”, с РЗП 4000 кв. м. на
терен на община Варна (служебния паркинг)“
Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в
културното пространство на кв. Аспарухово, гр. Варна“
Проект ЗВІІ 7-14Д: „Реконструкция на съществуващо подземно пространство за
Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център –
Варна, сграда „Основна сцена“)“
Проект ЗВІІ 7-15Д: „Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна
и прилежащото пространство“
Проект ЗВІІ 7-16Д: „Реконструкция на Полиграфически комбинат за
обособяване на споделени пространства“

69.

74.

75.
76.
77.
78.
79.

Група проекти 8: Енергийна ефективност на административни сгради
80.
81.
82.

Проект 8-1: „Енергийно саниране на Административна сграда на ОДМВР –
Варна“
Проект 8-2: „Енергийно саниране на Административна сграда на Второ РПУ Варна, ОДМВР – Варна“
Проект 8-3: „Енергийно саниране на административна сграда, гаражи, склад и
тренировъчна кула от фонда на ОУПБЗН – Варна“
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83.

84.

85.

86.
87.
88.
89.

90.

91.
92.
93.
94.
95.

96.

Проект 8-4: „Енергийно саниране на административна сграда от фонда на
ОУПБЗН - Варна, намираща се на ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 38; МВР, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - ОУПБЗН – Варна“
Проект 8-5: „Енергийно саниране на 6 сгради от фонда на ОУПБЗН - Варна,
намиращи се в м. „Малка чайка“, кв. „Аспарухово“ - учебен корпус;
акумулаторно, гараж, склад кпп, склад/бивша бензиностанция/ МВР, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - ОУПБЗН – Варна“
Проект 8-6: „Енергийно саниране на част от втори етаж на сграда от фонда на
ОУПБЗН - Варна, МВР, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ - ОУПБЗН – Варна“
Проект 8-7: „Енергийно саниране на сградата на ЦСПП – Варна при Академия
на МВР, Академия Център за специализация и професионална подготовка –
Варна“
Проект 8-8: „Мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район
„Приморски”
Проект 8-9: „Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на
Общинска администрация Варна“
Проект 8-10: „Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия,
картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция „Социално
подпомагане“, ДАЗД – Мерки за ЕЕ“
Проект 8-11: „Морска администрация – саниране, изграждане на газова
отоплителна инсталация, частичен ремонт на покрива, подмяна на
съществуващо осветление“
Проект 8-12: „Административна сграда на Районен съд Варна (булевард „Вл.
Варненчик“ 57) и Съдебно изпълнителна служба при Районен съд Варна (ул.
„Ангел Кънчев“ 16) – обновяване и топлоизолация на фасадите на двете сгради“
Проект 8-13: „Обновяване и мерки за ЕЕ на сградата на Дирекция „Инспекция
по труда“
Проект 8-14: Регионален инспекторат по образованието
Проект 8-15: „Областна Администрация Варна – обследване за ЕЕ и мерки за
ЕЕ, обновяване на основната сграда“
Проект 8-16: „Сгради на МТСП:
1) Регионална служба по заетостта - ул. „Шипка“ 10;
2) Дирекция "Бюро по труда" - ул. „Бдин“ 6 – Мерки за ЕЕ“
Проект 8-17: „Щаб на командването на ВМС – 4 сгради (ул. „Преслав“ 16) и
Гарнизон матроски клуб – 2 сгради (бул. „Хр. Ботев“, пл. „Варненска Комуна“
2)“

97.

Проект 8-18: Административна сграда Областна дирекция „Земеделие”

98.

Проект 8-19: „Административна сграда на Областна дирекция по безопасност на
храните – Мерки за ЕЕ“

99.

Проект 8-20: „Съдебна палата (Окръжен съд - Варна) – Мерки за ЕЕ“

100.
101.
102.

Проект 8-21: „Сгради на ТП на НОИ – ул. „Охрид“ 6 и ул. „Хан Аспарух“ 4 Мерки за ЕЕ“
Проект 8-22: „Административна сграда Регионална здравна инспекция – Мерки
за ЕЕ“
Проект 8-23: „РИОСВ – Мерки за ЕЕ“
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103.

Проект 8-24: „БДЧР – Мерки за ЕЕ“

104.

Проект 8-25: „Държавна агенция „Архиви“ – Мерки за ЕЕ“

105.

Проект 8-26: Областно пътно управление

106.

Проект 8-27: Общинска сграда, намираща се на ул. „Цар Симеон“ № 26

107.

Проект 8-28: Общинска сграда, намираща се на ул. „Крали Марко“ № 11 - 13

108.

Проект 8-30: Общинска сграда, намираща се на ул. „Панагюрище“ № 22

109.

Проект 8-31: Общинска сграда, намираща се на ул. „Цариброд“ № 48

110.

Проект 8-32: Общинска сграда, намираща се на ул. „Цар Симеон“ № 3

111.

Проект 8-33: Общинска сграда, намираща се на ул. „Преслав“ № 53

112.

Проект 8-34: Общинска сграда, намираща се на ул. „Стефан Богориди“ № 3

113.

Проект 8-35: Общинска сграда, намираща се на ул. „Шипка“ № 2

114.

Проект 8-36: Общинска сграда, намираща се на ул. „Шипка“ № 17 - 19

115.

Проект 8-37: Общинска сграда, намираща се на ул. „Мусала“ № 7

116.

Проект 8-38: Общинска сграда, намираща се на бул. „Княз Борис“ № 6

117.

Проект 8-39: Общинска сграда, намираща се на бул. „Княз Борис“ № 46

118.

Проект 8-40: Общинска сграда, намираща се на ул. „Воден“ № 18

119.

Проект 8-41: Общинска сграда, намираща се на ул. „Драгоман“ № 14
В списъка с резервни проекти на ЗВ ІІ (зона с публични функции, с висока

обществена значимост) са включени 25 (двадесет и пет) проекта, обособени в 5 (пет)
групи:


Група проекти 1: Градска среда;



Група проекти 2: Спортна инфраструктура;



Група проекти 5: Образователна инфраструктура;



Група проекти 6: Здравна инфраструктура;



Група проекти 7: Културна инфраструктура.

Проектите, включени в резервния списък в ЗВІІ (зона с публични функции, с
висока обществена значимост) са насочени към благоустрояване на междублокови
пространства, ново изграждане на обекти от спортната инфраструктура, строително
– ремонтни дейности в образователната, здравната и културната инфраструктура.
Единият от проектите е свързан с ново изграждане на мултифункционална културна
зала на територията до пристанището.
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Таблица IV-4 Проекти в резервния списък на ЗВ ІІ Зона с публични функции, с висока
обществена значимост

Проекти в резервния списък на ЗВ ІІ Зона с публични функции, с висока
обществена значимост
Група проекти 1: Градска среда
Проект: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната“
Проект : „Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната“
Проект : „Обновяване и привеждане във вид, съгласно Наредба № 1/2009г. за устройство
и безопасност площадките за игра в междублоковите пространства:
1. Детски площадки в определената зона – 101 броя;
2. Спортни площадки в определената зона – 22 броя“.
Група проекти 2: Спортна инфраструктура
Проект: „Зала за хандбал (мултифункционална /комбинирана за повече спортове) – ново
изграждане“
Група проекти 5: Образователна инфраструктура
Общински училища
„Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Георги Раковски“ и ГПЧЕ „Йоан Екзарх“– Варна (намират
се в една сграда)“
„Ремонт и мерки за ЕЕ и ремонт на ХГ „Константин Преславки” и газификация“
„Ремонт и мерки за ЕЕ на 10 VIII СОУ „А. С. Пушкин”
„Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност - ОУ „Цар Симеон I”
„Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Елин
Пелин“
„Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Захари Стоянов“ и МГ
„Д-р Петър Берон“ (намират се в една сграда)“
„Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Отец
Паисий”
„Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Васил
Друмев”
Група проекти 6: Здравна инфраструктура
Проект: „СБОБАЛ-ВАРНА“ ЕООД (болница по очни болести, общинска): „Ремонт,
мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане“
Проект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ в Специализирана болница за активно лечение по
пневмо-физиатрични заболявания- Варна - ПФО, Местност „Амонал“
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Проект: „ДКЦ V Варна-„Света Екатерина“ ЕООД –
1) Изграждане на места за отдих, паркинги за велосипеди, озеленяване, публично
осветление, ограждане на целия парцел
2) Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане - ехографски апарат, скенер,
остеоденситометър за рентгенологична диагностика на остеопороза
3) Мерки за ЕЕ, вкл. обследване за ЕЕ“
Група проекти 7: Културна инфраструктура
„Етнографски музей –изграждане и оборудване на експозиционната сграда“
„Ремонт на градска художествена галерия“
„Ремонт на Държавен куклен театър“
„Ремонт на Музей по история на медицината“
„Регионалния исторически музей - Адаптация вътрешен двор в изложбена зала
(изготвяне на технически проект за адаптация, ремонт настилка , изграждане на
покритие, климатизация, ел. инсталация)“
„Музей за нова история – ремонт и обзавеждане“
„Ремонт на Музей Възраждане“
„Музей „Стара Варна“ – ремонт“
„Изграждане на нова мултифункционална културна зала на територията до пристанището
(до 5-то място на пристанището) - Опера, театър и култура“

4.1.3. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие (ЗВIII)
„Зона с потенциал за икономическо развитие“, която е градска територия с
преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с
функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които
не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на
нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназначение,
определено с устройствените планове;
Към зоната е определена една подзона: ЗВІІІ/А Подзона за икономическо
развитие с граница ул. „Девня“ - Промишлена зона „Запад“; с площ: ≈ 1 657 856 кв.
м.
В списъка с основни проекти на ЗВ III (Зона с потенциал за икономическо
развитие) са включени 4 проекта, обособени в две групи:


Група проекти 1: Градска среда;



Група проекти 2: Икономическо развитие.
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Таблица IV-5 Проекти в основния списък на Зона за въздействие с потенциал за
икономическо развитие (ЗВIII)

Проекти в основния списък на Зона за въздействие с потенциал за икономическо
развитие (ЗВIII)
Група проекти 1: ГРАДСКА СРЕДА
1.

Проект 1-1: „Подобряване на градската среда в подзоната“
Група проекти 2: Икономическо развитие

2.

Проект 2-1: „Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура
за целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на
инвестициите“

3.

Проект 2-2: „Изграждане на фотоволтаична централа за добив на слънчева енергия
за нуждите на бизнеса в зоната“

4.

Проект 2-3: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и повторното
им използване за промишлени нужди в ЗПЗ“
В списъка с резервни проекти на ЗВ ІІІ ( Зoнa с потенциал за икономическо

развитие) е включен само 1 (един) проект, принадлежащ към група „Икономическо
развитие“. Проектът е насочен към създаване на център за трансфер на еко-иновации
и подпомагане на предприемачи.
Таблица IV-6 Проекти в резервния списък на ЗВ ІІІ Зoнa с потенциал за икономическо
развитие

Проекти от резервния списък на ЗВ ІІІ Зoнa с потенциал за икономическо
Развитие
Група проекти 3: Икономическо развитие
Проект: „Създаване на център за трансфер на еко-иновации и подпомагане на
предприемачи“
4.1.4 Проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и
интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради
на цялата територия на града
В Програмата за реализация на ИПГВР са включени проекти за насърчаване
на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт и два проекта за
енергийна ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града.
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Таблица IV-7 Основен списък на проектите за насърчаване на устойчивата градска
мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради
на цялата територия на града

Основен списък на проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и
интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради на
цялата територия на града
ИГТ: Проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран
градски транспорт в т.ч.
Група проекти ИГТ-1: Улични артерии, свързани с оптимизация на МОПТ,
включително разширяване в т.ч.
1

Проект ИГТ-1-1: „Разширяване и реконструкция на бул. „Цар Освободител“

2

Проект ИГТ-1-4: „Реконструкция и разширяване на ул. „Отец Паисий“, в участъка
бул. „Вл. Варненчик” – бул. „Цар Освободител”
Група проекти ИГТ-2: Прединвестиционно проучване на ключови обекти

3

Проект ИГТ-2-1: „Втори мост към Аспарухово“
Група проекти ИГТ-4: Съоръжения за шумова защита

4
5
6
7
8
9
10

Проект ИГТ-4-1: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. „Девня“
между бул. „Георги Пеячевич“ и бул. „Република“
Проект ИГТ-4-2: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. ‚Цар
Освободител“ м/у ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Борис І“
Проект ИГТ-4-3: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. „Цар
Освободител“ м/у ул. „Илинден“ и ул. „Генерал Колев“
Проект ИГТ-4-4: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. „Княз Борис
І“ между бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Левски“
Проект ИГТ-4-5: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. „Приморски“
между „Сан Стефано“ и бул. „Сливница“
Проект ИГТ-4-6: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. „Княз Борис
І“, между ул. „Пушкин“ и ул. „Васил Друмев“
Проект ИГТ-4-7: „Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. „Княз Борис
І“ – между ул. „Васил Друмев“ и ВВМУ
Група проекти ИГТ-5: ВЕЛОАЛЕИ

11

Проект ИГТ-5-1: „Изграждане на велоалея по бул. „Приморски“ – бул. „Цар
Освободител“, бул. „Княз Борис І“ – до края на града
Група проекти ИГТ-6: МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАФИКА
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12

Проект ИГТ-6-1: „Модернизиране на диспечерската програма и Развитие на
Системата за видео – трафик преброяване
Група проекти ИГТ-7: Общински автогари

13

Проект ИГТ-7-1: „Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул. „Девня” и ул. „Ал.
Дякович”(съществ. автоб. обръщач), с РЗП 4000 кв. м.

ЕЕ: Проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради на територията на
целия град
Група проекти ЕЕ-1: в т.ч.
14

Проект ЕЕ-1-1: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради
на територията на целия град“

15

Проект – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради в гр. Варна – 24 сгради“
Проект 1. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Граф Игнатиев“ №6“
Проект 2. „Енергийна ефективност на многофамилна
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №6“
Проект 3. „Енергийна ефективност на многофамилна
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“, №14“
Проект 4. „Енергийна ефективност на многофамилна
Варна, район „Одесос“, ул. „Кръстю Мирски“, №3“
Проект 5. „Енергийна ефективност на многофамилна
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“, № 8-8a“

жилищна сграда с адрес гр.
жилищна сграда с адрес гр.
жилищна сграда с адрес гр.
жилищна сграда с адрес гр.

Проект 6. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Самуил“, №10“
Проект 7. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №12“
Проект 8. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №12-12а“
Проект 9. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №7“
Проект 10. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №16“
Проект 11. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Белгород“ №16“
Проект 12. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №8“
Проект 13. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Ростов“ №14“
Проект 14. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес
Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 4, вх. А, вх. Б, вх. В“

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

Проект 15. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В“
32

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Варна 2014-2020 г.
Проект 16. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Младост“, ж. к. „Трошево“, бл.55, вх. В“
Проект 17. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Орел“ №15 и №17“
Проект 18. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Перник“, бл.2“
Проект 19. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр.
Варна, район „Приморски“, ж.к./кв. „Цветен“, ул. „Прилеп“ №30“
Проект 20. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Марагидик“, №16“
Проект 21. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Костур“, №6“
Проект 22. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“, №153-155“
Проект 23. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда
Варна, район „Одесос“, ул. „Пейо Яворов“, №12“
Проект 24. „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда
Варна, район „Аспарухово“, кв. „Галата“, ул. „Граф Воронцов“, №7“

с адрес гр.
с адрес гр.
с адрес гр.
с адрес гр.
с адрес гр.

В списък с резервни проекти за насърчаване на устойчивата градска
мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни
сгради на цялата територия на града са включени 8 проекта, насочени към
изграждане и разширение на улици и кръстовища.
Таблица IV-8 – Резервен списък на проектите за насърчаване на устойчивата градска
мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради
на цялата територия на града

Проекти от резервния списък за насърчаване на устойчивата градска мобилност и
интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради на
цялата територия на града
Група проекти ИГТ-1: улични артерии, свързани с оптимизация на МОПТ,
включително разширяване в т.ч.
Проект ИГТ-1-2: „Участък за изграждане на бул. „Левски“ от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“
Проект ИГТ-1-3: „Изграждане на бул. „Варна“ (Първи етап): участък на бул. „Варна“ от
ул. „Девня“ до бул. „Цар Освободител“
Проект ИГТ-1-5: „Уширение на ул. „Бачо Киро“ до ул. „Козлодуй“
Проект ИГТ-1-6: „Разширение ул. „Кракра“
Проект ИГТ-1-7: „Уширение ул. „Ал. Рачински“ между ул. „Съборни“ към бул.
„Сливница“
Проект ИГТ-1-8: „Изграждане на нов пътен участък – бул. „Крайезерен”(южно от ж. п.
линия Варна-София), от Морска гара до бул. „Атанас Москов”- 6 км“
Група проекти ИГТ-3: Ключови кръстовища на територията на формираните подзони
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Проект ИГТ-3-1: „Кръстовище Бул. „Княз Борис I” и бул. „Цар Освободител” (ВИНС)
осигуряване на лента за ускорение на завоя от Летния театър към Златни пясъци“
Проект ИГТ-3-2: „Кръстовище Бул. „Осми Приморски полк” – бул. „Цар Освободител” –
осигуряване на още една лента за движение на входа към кръстовището от Община Варна
към Виница - разширяване на платното“
4.1.5 Проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на
функционалните връзки на града с неговата периферия
С цел засилване функционалните връзки между града и прилежащата
територия е идентифициран допълнителен проект извън определените зони за
въздействие. След изменението на ИПГВР през 2019 г., в Плана е заложен проект
„Център за временно настаняване (с капацитет 60 места, в бившите военни
поделения до хипермаркет „Алати“) от Социална инфраструктура.
4.2. Проекти в Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
Финансовото обезпечаване на индикативните проекти, включени в ИПГВР на
град Варна се осъществява чрез Инвестиционна програма, която по същество
представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР за финансовата рамка
2014-2020 г. Тя е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл.7 от
Регламента за ЕФРР №1301/2013. С нея се прави естествен и логичен преход между
одобрения ИПГВР (който е по-обхватен стратегически документ) и конкретните
проекти, за които ще се предостави БФП по ОПРР 2014-2020. Обектите на
интервенция в Инвестиционната програма са идентифицирани като проекти в
Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на Община Варна. На 14.07.2016г. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Община Варна подписват Споразумението за
реализация на Инвестиционната програма с рег. №BG16RFOP001-1.040-0038C01/14.07.2016г. по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Инвестиционни
програми“. Споразумението се отнася за програмния период 2014- 2020 г. и е със
срок на действие до 31.12.2023 г.
Инвестиционната програма включва общ бюджет, разпределение на обектите
по зони за въздействие и функционални връзки на града с неговата периферна
територия, описание на процеса на избор на обектите на интервенция, механизъм за
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управление и реализация, екип за управление, описание на административния,
технически и финансов капацитет за изпълнение на инвестиционната програма,
описание и обосновка на интегрирания и синергичен подход при планирания избор
на операции, индикатори, както и списък с индикативни основни проекти за
финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти.
Инвестиционната програма съдържа списък с индикативни проектни идеи,
който се състои от следните елементи:
 Обекти/идеи от списъка с основни индикативни проекти, включени в
одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;
 Обекти/идеи от списъка с резервни индикативни проекти, включени в
одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;
 Обекти/идеи от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в
съответствие с процедурата по Фаза 1 на Приложение П от изменените на
10/01/2018г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020“.
Проектите, включени в Инвестиционната програма се финансират чрез
безвъзмездна финансова помощ и/или чрез комбинирано финансиране –
безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти.
В Инвестиционната програма на Община Варна, вкл. с актуализацията през
2018 г., са включени общо 44 проекта с 61 обекта, концентрирани основно в 2 от
зоните за въздействие: в ЗВ І (Зона с преобладаващ социален характер) и ЗВ ІІ (Зона
за въздействие на публични функции с висока обществена значимост), както и
обекти от проектите на ИПГВР за интегриран градски транспорт и енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Списъкът с индикативни основни проекти на Инвестиционната програма
включва 9 проекта на обща индикативна стойност 85 623 445, 13 лв., от които
84 107 329,16 лв. индикативна стойност на БФП

и 1 516 115,97 лв. принос от

финансов инструмент.
В периода 2014-2020 г. са сключени следните административни договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 8 проектни предложения от
Инвестиционната програма на Община Варна на обща стойност 100 110 381,76 лв.,
от които 81 441 873,70 безвъзмездна финансова помощ и 18 668 508.06 лв. собствено
финансиране:
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 Проект

„Модернизация

на

образователната

инфраструктура

на

територията на град Варна“ - Проектът е приключил на 13.12.2019 г. Обща
стойност на проекта по АДБФП - 16 171 528.70 лв., 100 % безвъзмездна финансова
помощ, от тях 85% финансиране от страна на ЕС и 15% национално съфинансиране.
С реализацията на проекта са реконструирани 10 обекта от образователната
инфраструктура на гр. Варна (7 училища и 3 детски градини), с обща РЗП 44 897 кв.
м, въведени са мерки за енергийна ефективност и е постигнат минимален клас „С“
на енергопотребление чрез подмяна на 3 365 кв. м дограма и монтиране на 42 050 кв.
м топлоизолация. При изпълнението на проекта са подменени ВиК и ел. инсталации,
ремонтирани са дворни пространства и е създадена достъпна архитектурна среда.
Обектите на интервенция, изпълнени по проекта са следните:
o „Реконструкция,

основен

ремонт

и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на сградата на І-во Основно училище, гр. Варна";
o „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СУ
„Найден Геров“;
o „Реконструкция,

основен

ремонт

и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна“;
o „Реконструкция,

основен

ремонт

и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на сградата на СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна";
o „Реконструкция,

основен

ремонт

и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”, гр.
Варна";
o „Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Стефан Караджа“;
o „Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане на ДГ №1 „Светулка“;
o „ДГ №41 "Първи юни" (с яслена група) - ремонт, газификация и оборудване";
o „Основен ремонт на филиала на ДГ № 38 „Ян Бибиян“;
o „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Никола Й. Вапцаров”.


Проект: „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ –
Проектът е приключен на 20.03.2020 г. Обща стойност на проекта по АДБФП

- 32 608 085.43 лв., от които: 23 938 611.03 лв. – 100 % безвъзмездна финансова
помощ и 8 669 474.40 лв. - съфинансиране от страна на Бенефициента – Община
Варна.
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В рамките на проекта е извършена реконструкция и рехабилитация на
междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително
градско обзавеждане и озеленяване; въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление; изграждане на велоалеи; достъпна архитектурна среда, свързана с
горните направления.
Обекти на интервенция, изпълнени в рамките на проекта:
o 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;
o 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“;
o Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи 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;
o Благоустрояване на междублокови пространства в 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“;
o 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";
o Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Одесос“ 2,
включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони" включително
велоалея и площад „Екзарх Йосиф";
o Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“
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(ж.к. „Възраждане“ I м. 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“.
Шест от обектите на интервенция са изпълнени

на инженеринг.

Инвестиционният проект за обект ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. „Първи май”
до бул. „Народни будители” е разработен със средства от ОП „Регионално развитие“
2007-2013 г. в рамките на ДБФП №BG161PO001/5-02/2012/011, проект №
BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020
година“, схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PО001/5-02/2012.


Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза – Обща

стойност на проекта по АДБФП - 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 (за покриване на недопустимите разходи за
реконструкция на ВиК инфраструктурата в обхвата на обектите). Проектът следва да
приключи на 11.03.2021 г.
Проектът предвижда:
 Компонент

1

-

Реконструкция

на

улична

мрежа

и

транспортна

инфраструктура към нея – седем улици от транспортната схема на Варна.
 Компонент 2 - Доставка на нови превозни средства за МГОТ – в рамките на
проекта са закупени нови стандартни автобуси 15 броя, отговарящи на европейски
стандарт за изгорели газове ЕВРО 6. Дейността е осъществена от партньора по
проекта "Градски транспорт" ЕАД.


Компонент 3 - Надграждане на интелигентните транспортни системи.
Към момента на отчитане на Доклада са въведени в експлоатация всички

обекти от Компонент 1 и е изпълнен Компонент 2. Изпълнява се Компонент 3
„Надграждане на интелигентни транспортни системи“.
 Проект

„Прилагане

на

мерки

за

енергийна

ефективност

в

административни сгради - сградата нам ОДМВР – Варна“ - Обща стойност на
проекта по АДБФП - 1 461 492,82 лв. от които 1 178 675,61 лв., 282 817,21 лв. –
съфинансиране, от които 250 500 лв. принос на партньорите МВР и ДАТО. Срок на
Договора за безвъзмездна финансова помощ - 03.08.2018 г. – 03.02.2021 г.
Инвестицията по проекта се извършва върху обекти на интервенция - сгради
държавна собственост. (МВР и Държавна агенция „Технически операции"
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упражняват правата на собственост от името на държавата върху обект
„Административна сграда на Областна дирекция на МВР - Варна с административен
адрес гр. Варна, ул. „Цар Калоян" №2). Въвеждат се мерки за енергийна ефективност
и достигане на клас на енергопотребление "С" в административната сграда на
Областна дирекция на МВР-Варна.
 Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ Обща стойност на проекта по АДБФП - 3 311 011,19 лв. от които 2 772 332,39 лв. –
100 % безвъзмездна финансова помощ, 538 678,80 лв. собствен принос за покриване
на недопустими разходи от страна на Бенефициента – Община Варна (ремонт на
помещения на I, II, IV и V етаж в крило „Б“ на сградата, в които ще се предоставят
други социални услуги). Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ 10.10.2019 г. - 10.04.2022 г.
Проектът предвижда реновиране на социалната инфраструктура в град Варна,
което ще създаде предпоставка за повишаване качеството на предлаганите социални
услуги за населението.
Инвестицията по проекта ще се извърши върху общинска собственост - два
пет етажни блока - общежитие блок „А“ и блок „Б“, свързани с топла връзка. В блок
„А“ е разкрит „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица",
а на трети етаж от блок „Б“ се помещава единствения на територията на Община
Варна „Кризисен център за деца".
 Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на
ТМПЦ– Варна“ - Обща стойност на проекта по АДБФП - 7 056 683.75 лв., от които
5 624 809,30 лв.– 100 % безвъзмездна финансова помощ, 1 431 874,45 лв. –
финансиране от Финансов инструмент - Фонд за градско развитие за Северна
България. Срок на договора за безвъзмездна финансова помощ– 26.05.2020 г. –
26.11.2022 г.
С реализирането на проекта, Театрално-музикален продуцентски центърВарна ще разполага с обновени и комфортни за зрителите и артистите сцена, камерна
зала, репетиционни и др. За тази цел ще бъде подменена сценичната механизация на
оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които
за балет. Изцяло ще се промени интериорът на зрителната зала, балкона, главното
фоайе, камерната зала, репетиционните зали и клуба на актьора. Проектът
предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на
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адекватно осветление и озвучаване, изграждане на климатична и вентилационни
инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания.


Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.

Варна“ – Обща стойност на проекта по АДБФП - 1 217 005,44 лв., от които
1 149 595.37 лв. БФП и 67 410,07 лв. собствен принос на Община Варна. Срок на
договора за безвъзмездна финансова помощ – 28.09.2020 г. – 28.03.2023 г.
С проектното предложение ще бъдат въведени мерки за енергийна
ефективност в осем многофамилни жилищни сгради с обща разгъната застроена
площ 6 480.89 кв. м. в районите „Аспарухово“ и „Одесос“ в град Варна:
o ул. „Белгород“№6, район „Аспарухово;
o ул. „Белгород“ №8-8а, район ‚Аспарухово“
o ул. ‚Белгород“№14, район „Аспарухово;
o ул. „Белгород“ №12, район „Аспарухово“;
o ул. „Ростов“ №12-12а, район „Аспарухово“;
o ул. „Ростов“ №7, район „Аспарухово“;
o ул. „Цар Самуил“ №10, район „Одесос“;
o ул. „Граф Игнатиев“ №6, район „Одесос“.
Основната цел на проекта е достигане най-малко клас на енергопотребление
"С" и намаляване на крайното енергийно потребление в жилищните сгради,
подобряване достъпа до тях на хората с увреждания и обновяване архитектурния
облик на съответните жилищни райони.
 Проект „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно
положение на територията на гр. Варна“ – Обща стойност на проекта по АДБФП
- 2 020 088,69 лв., от които 1 963 388,69 лв. безвъзмездна финансова помощ и 56
700,00 лв. – собствен принос. Срок на договора за безвъзмездна финансова помощ –
02.11.2020 г. – 02. 05.2023 г.
С реализацията на проектното предложение ще бъдат изградени 10 броя
социални жилища с капацитет 34 лица. Целта на проекта е да се подобри качеството
на живот на уязвимите групи от населението на община Варна като се създадат
условия за тяхната пълноценна реализация, намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване. Групите, пряко повлияни от резултатите от проекта, са
бездомни хора и/или такива живеещи в много лоши битови условия; многодетни
семейства; родители с деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност
и социално изключване.
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Проект "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ

"Петко Рачев Славейков 1928" (в процес на подготовка). Проектът предвижда
изпълнение на мерки за енергийна ефективност и конструктивно укрепване на
обекта на интервенция, осигуряване на мерки за достъпна среда. С изпълнението на
проекта ще се подобрят условията за достъп до културния живот чрез ремонт и
модернизация на Народно читалище "П. Р. Славейков 1928", подобряване на
микроклимата за работещите творчески колективи, зрителите и посетителите на
читалището, подобряване

на достъпа за хора в неравностойно положение до

сградата.
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Таблица IV-9 Обекти в ЗВ І на ИПГВР, включени в списъка с основни индикативни
проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма

ОБЕКТИ/ИДЕИ ОТ СПИСЪКА С ОСНОВНИ ИНДИКАТИВНИ ПРОЕКТИ,
ВКЛЮЧЕНИ В ОДОБРЕНАТА ОТ УО НА ОПРР ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
В ИПГВР

В ИП
Проект
(обекти
на
включени в проекта)

Проект (обект)

№

интервенция,

Инвестиционен приоритет: „Градска
Група проекти 1: Градска среда среда“
Група дейности: „Градска среда“
Проект 1. „Естетизация и модернизация
на градската среда във Варна“
Обект

1-1:

7.

„Благоустрояване

на

ПОДЗОНА

РАЙОН междублокови пространства в подзона

МЛАДОСТ

ЗВІ/A: район „Младост“ (ж.к. „Възраждане“, I-ви

„Благоустрояване

на м.р.)

включващо

междублокови пространства в модернизация

естетизация

на

и

пространството

заключено между ул. „Ана Феликсова“,

район „Младост“

ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от
бл.17 и локално платно на бул. „Трети
март“
ПОДЗОНА

РАЙОН

Обект

2.

„Благоустрояване

на

„ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ междублокови пространства в район
1-4

на „Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч.
междублокови пространства в основен ремонт на ул. „Янко Мустаков“ в
участъка от бул. „Константин и Фружин“
подзоната район „Владислав
ЗВІ/Б:

„Благоустрояване

до ул. „Св. Елена“

Варненчик“

Инвестиционен

приоритет „Социална

Група проекти 3: Социална инфраструктура“
инфраструктура
Група
дейности

„Социална

инфраструктура“
3-7:

„Ремонт,
обзавеждане

оборудване
на

Приют

и

Проект 1. „Реконструкция и разширяване
за на социалната инфраструктура“
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временно

настаняване

на „Ремонт, оборудване и обзавеждане на

бездомни и социално слаби Приют

за

временно

настаняване

на

лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р

бездомни и социално слаби лица, в СУПЦ

Железкова“

„Анастасия

Д-р

Железкова“

(разширение)“
3-1:

„Изграждане на 150 социални Проект 2. „Частична реализация на проект
жилища

за

в за изграждане на социални жилища за

хора

неравностойно положение на хора в неравностойно положение“
територията

на

район Изграждане на 10 социални жилища за
хора в неравностойно положение на

„Младост“

територията на район „Младост“
Група проекти 4: Образователна Инвестиционен
инфраструктура

приоритет:

„Образователна инфраструктура“
Проект 1. „Модернизация на

„ОДЗ 12 Ремонт, газификация и
4-3:

оборудване“

образователната инфраструктура на
територията на град Варна „
Обект 8: „ОДЗ № 12 „Първи юни“ –
ремонт, газификация и оборудване“
Проект 1. „Модернизация на

„Реконструкция, основен
ремонт и прилагане на
4-6:

енергоефективни мероприятия
на сградата на І-во ОУ“

образователната инфраструктура на
територията на град Варна“
Обект 1: „Реконструкция, основен ремонт
и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на сградата на І-во Основно
училище, гр. Варна“
Проект 1. „Модернизация на

основен образователната инфраструктура на
прилагане
на територията на град Варна“

„Реконструкция,
ремонт
4-7:

и

енергоефективни мероприятия Обект 4: „Реконструкция, основен ремонт
и
прилагане
на
енергоефективни
на сградата на СОУ
„П. Кр. Яворов“

мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр.
Яворов“, гр. Варна“
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„Ремонт и прилагане на мерки Проект 1. „Модернизация на
за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на
сградата на ОУ „Софроний територията на град Варна“
4-10:

Врачански“ и ОУ „Никола Й. Обект 10: „Ремонт и прилагане на мерки за
Вапцаров“ (намират се в една енергийна ефективност в сградата на ОУ
сграда)“

„Никола Й. Вапцаров“
Инвестиционен

приоритет „Социална

инфраструктура“

Група проекти
6:
Културна инфраструктура

Група

дейности

„Културна

инфраструктура“
Проект 2. „Модернизация на културна
и инфраструктура в град Варна“
„Реконструкция,
ремонт
оборудване на НЧ „Петко Рачев Обект:
„Реконструкция,
6-1:

ремонт

оборудване

Славейков 1928“

на

НЧ

„Петко

и

Рачев

Славейков 1928“
Обекти в ЗВ І на ИПГВР, включени в списъка с резервни индикативни
проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма:
Таблица IV-10 в ЗВ І на ИПГВР, включени в списъка с резервни индикативни проекти,
в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма

ОБЕКТИ/ИДЕИ ОТ СПИСЪКА С РЕЗЕРВНИ ИНДИКАТИВНИ ПРОЕКТИ,
ВКЛЮЧЕНИ В ОДОБРЕНАТА ОТ УО НА ОПРР ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
В ИПГВР
Проект (обект)

В ИП
Проект (обекти на
включени в проекта)
Инвестиционен

№

Група проекти 1: Градска среда

интервенция,

приоритет:

„Градска

среда“
Група дейности: „Градска среда“
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Проект

1.

„Естетизация

и

модернизация на градската среда във
Варна“
Обект

2.

„Благоустрояване

на

междублокови пространства в подзона
район „Младост“ – Благоустрояване на
ПОДЗОНА РАЙОН МЛАДОСТ
1-1:

ЗВІ/А:

„Благоустрояване

междублокови пространства в
район „Младост“

на

ж.к. „Възраждане“ I м.р., включващо
естетизация

и

пространствата

модернизация
между

бул.

на

„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“.
Проект

1.

„Естетизация

и

модернизация на градската среда във
Варна“
Обект

3.

„Благоустрояване

на

междублокови пространства в подзона
район „Младост“ – Благоустрояване на

1-1:

ПОДЗОНА РАЙОН МЛАДОСТ ж.к. „Младост“ I м.р., включващо
и
модернизация
на
ЗВІ/A:
„Благоустрояване
на естетизация
междублокови пространства в

пространствата между бул. „Сливница“,

район „Младост“

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“
ПОДЗОНА
1-4

„ВЛАДИСЛАВ

РАЙОН Обект

4.

„Благоустрояване

на

ВАРНЕНЧИК“ междублокови пространства в район
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ЗВІ/Б:
„Благоустрояване
на „Владислав Варненчик“, II-ри м.р.
междублокови пространства в източна част, вкл. ул. „П. Дертлиев“ и ул.
подзоната
район
„Владислав
„Асен Разцветников“
Варненчик“

Обекти, включени в списъка на актуализираната ИП през 2018 г.,
допълнени в ЗВ І на ИПГВР след изменението му през 2019 г. :
Таблица IV-11 Обекти/идеи от списъка с нови проектни идеи/обекти, включени в
актуализираната Инвестиционна програма през 2018 г., включени в ИПГВР след
изменението му през 2019 г.

ОБЕКТИ/ИДЕИ ОТ СПИСЪКА С НОВИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ/ОБЕКТИ,
ВКЛЮЧЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПРЕЗ
2018 г., ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО МУ ПРЕЗ 2019 г.
В ИПГВР

В ИП
Проект
(обекти
на
включени в проекта)

Проект (обект)

интервенция,

Група проекти 1: Градска среда Инвестиционен приоритет: „Градска среда“
Група дейности: „Градска среда“

№
1-6Д

„Благоустрояване и ремонт на Проект

1.

„Благоустрояване

ІІ-ри микрорайон („Кайсиева рехабилитация
градина“),

ж.к.

на

II-ри

и

микрорайон

„Владислав („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав
Варненчик“, гр. Варна

Варненчик“

Група проекти 3: Социална Инвестиционен
инфраструктура
инфраструктура“
Група

приоритет „Социална

дейности

„Социална

инфраструктура“
3-20Д: „Подобряване на социалната „Ремонт, обзавеждане и оборудване на
инфраструктура в град Варна“

Приют

за

временно

настаняване

на

Обект 1. „Ремонт, обзавеждане бездомни и социално слаби лица в град
и оборудване на Приют за Варна“ (Обект находящ се на ул. „Петко
временно

настаняване

на Стайнов“ № 7, бл. А“
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бездомни и социално слаби
лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане
и

оборудване

на

кризисен

център гр. Варна“
3-21Д

„Изграждане
жилища

на
за

социални
хора

в

неравностойно положение на
територията на гр. Варна“

„Изграждане на социални жилища за хора в
неравностойно положение на територията
на гр. Варна (Обекти находящи се на бул.
„Цар Освободител“, местност „Атанас
Тарла“)

3-20Д: „Подобряване на социалната
инфраструктура в град Варна“
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане
и оборудване на Приют за „Ремонт, обзавеждане и оборудване на
временно

настаняване

на кризисен център гр. Варна. (Обект

бездомни и социално слаби находящ се на ул. „Петко Стайнов“ №7,
лица в град Варна“

бл. Б, ет. 3“

Обект 2. „Ремонт, обзавеждане
и

оборудване

на

кризисен

център гр. Варна“
Група проекти 7: Енергийна Инвестиционен приоритет „Енергийна
ефективност
на
ефективност
в
административни
и
административни сгради
жилищни сгради”
„Енергийна ефективност в
административни сгради на държавната
администрация”
7-1Д

„Подобряване на енергийната „Подобряване на енергийната ефективност
ефективност

на на административната сграда на Район

административната сграда на „Владислав Варненчик“
Район „Владислав Варненчик“
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В ИП са включени 33 проекта/обекта, които териториално попадат в ЗВ ІІ
(зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост) на
ИПГВР.
 В списъка с индикативни основни проекти са включени 12 обекта и един
проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 В списъка с индикативни резервни проекти са включени 3 обекта;
 В списъка с нови проектни идеи/обекти, включени в актуализираната
инвестиционна програма през 2018 г. са включени 17 проекта.
14 от проектите/ обектите, териториално локализирани в ЗВІІ са свързани с
„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, като тази група
проекти в ИПГВР е изведена като един проект. Затова за целите на настоящия анализ,
обезпечаването на проекти в ЗВІІ от ИП се отнася за 19 проекта, както следва:
• В списъка с индикативни основни проекти са включени 13 обекта;
• В списъка с индикативни резервни проекти са включени 3 обекта;
• В списъка с нови проектни идеи/обекти, включени в актуализираната

инвестиционна програма през 2018 г. са включени 4 проекта.


Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка с основни индикативни

проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма:
Таблица IV-12 Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка с основни индикативни
проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма

ОБЕКТИ/ИДЕИ ОТ СПИСЪКА С ОСНОВНИ ИНДИКАТИВНИ ПРОЕКТИ,
ВКЛЮЧЕНИ В ОДОБРЕНАТА ОТ УО НА ОПРР ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
В ИПГВР

В ИП

Проект (обект)

Проект (обекти на интервенция,
включени в проекта)

Група проекти 1: Градска среда
№

Инвестиционен

приоритет:

„Градска

среда“
Група дейности: „Градска среда“
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„Реконструкция

на ул. „Мара

Тасева“ и основен ремонт на бул.
„Първи май“, ведно с прилежащи
улица

към

Специализирана

болница за активно лечение на
онкологични заболявания „Д-р
Марко А. Марков“ Варна ЕООД и
улица към СОУ „Проф. Д-р Иван
Шишманов“ в местност „Вилите“,

Проект: „Естетизация и модернизация
на градската среда във Варна“:
Обект 1. „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
1-2: с изграждане на пешеходни
отдих, атракциони, спортни площадки и
пасарелки, скатно залесяване на
велоалеи, в едно с прилежащи улици към
брега
Канал
„море-езеро“,
специализирана болница за активно
изграждане на детски площадки,
лечение на онкологични заболявания
зони за отдих, атракциони,
„Д-р Марко Марков“ Варна ЕООД и
спортни площадки, търговски
СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ в
обекти и велоалеи на територията
местност
„Вилите“,
район
на паркоустройствена зона за
„Аспарухово“, гр. Варна“
обществено обслужване - район
Аспарухово 1 - ЗВІІ/А“
Обект

„Морска градина (Приморски
парк имоти с прибл. РЗП 176
1-5:

773,62кв.м) - район Приморски 1
- ЗВІІ/Г“

3.

„Морска

Рехабилитация

на

(включително

алеи

градина

улична
и

-

мрежа

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.“
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Обект

4.

„Благоустрояване

на

междублокови пространства в подзона
район

„Одесос

1“,

включващо

на реконструкция на ул. „Г. Бенковски“ в
междублокови пространства в участъка от бул. „Сливница“ до ул.
„Кракра“
вкл.
елементи
на
подзоната, район
„Благоустрояване

1-10:

предблоковите пространства в участъка

„Одесос 1“ - ЗВІІ/А „

между ул. „Цар Петър“, ул. „Парижка
комуна“,

ул.

„Кракра“

и

ул.

„Г.

Бенковски“
Обект

5.

„Благоустрояване

на

междублокови пространства в подзона
„Одесос
2“,
включващо
на район
междублокови пространства в естетизация и модернизация на ул. „Цар
Симеон
I“,
вкл.
велоалея
и
район „Одесос 2“ „Благоустрояване
1-11:

пространството заключено между ул.

ЗВІІ/В“

„Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул.
„Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“
Обект
„Благоустрояване
1-11:

на

междублокови пространства в
район „Одесос 2“ - ЗВІІ/В“

6.

„Благоустрояване

на

междублокови пространства в подзона
район

„Одесос

2“,

включващо

естетизация и модернизация на ул.
„Михаил

Колони“

включително

велоалея и площад „Йоан Екзарх“
Група проекти 5: „Образователна Инвестиционен приоритет:
инфраструктура“
„Образователна инфраструктура“
Проект

„Модернизация

образователната инфраструктура
5-4:

„Ремонт и

мерки

на
на

за

ЕЕ и територията на град Варна“
обзавеждане за ЦДГ „Светулка“
Обект 7. „Ремонт и мерки за ЕЕ и
обзавеждане на ЦДГ №1 „Светулка“
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Проект

5-6:

„Модернизация

образователната инфраструктура
„Основен ремонт на филиала на
територията на град Варна“
ЦДГ 38 „Ян Бибиян“

на
на

Обект 9. „Основен ремонт на филиала на

„Реконструкция, основен ремонт
5-13:

ЦДГ № 38 „Ян Бибиян“
Проект
„Модернизация

на

образователната инфраструктура

на

територията на град Варна“

и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ
„Димчо Дебелянов“

Обект 3. „Реконструкция, основен ремонт
и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на сградата на СОУ „Димчо
Дебелянов“, гр. Варна“
Проект
„Модернизация
„Реконструкция, основен ремонт образователната инфраструктура

на
на

и прилагане на енергоефективни територията на град Варна“
5-14:

мероприятия на филиалната
сграда на ОУ „Константин
Арабаджиев“

Обект 5. „Реконструкция, основен ремонт
и

прилагане

на

енергоефективни

мероприятия на филиалната сграда на ОУ
„Константин Арабаджиев“, гр. Варна“
Проект
„Модернизация
на

„Реконструкция, основен ремонт
5-15:

и прилагане на енергоефективни

образователната инфраструктура

на

територията на град Варна“

мероприятия на сградата на VII

Обект

СОУ „Найден Геров“

енергийна ефективност на сградата на VII

2.

„Прилагане

на

мерки

за

СОУ „Найден Геров“
Проект

5-18:

„Модернизация

образователната инфраструктура
„Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ
„Стефан Караджа“

на
на

територията на град Варна“
Обект 6. „Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ
„Стефан Караджа“
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Група

проекти

7: Културна Инвестиционен

инфраструктура

приоритет

„Социална инфраструктура“
Група дейности „Културна
инфраструктура“

„Ремонт,

реконструкция

и

модернизация на сграда филиал на
7-1:

ТМПЦ

–

Варна (Театрално-

музикален продуцентски център –
Варна - Държавна опера)“
Група

проекти

8:

Проект 1. „Модернизация на културна
инфраструктура в град Варна“
„Ремонт, реконструкция и модернизация
на сграда Филиал ТМПЦ – Варна“

Енергийна Инвестиционен приоритет „Енергийна

ефективност на административни ефективност
сгради

административни

и

жилищни сгради”

„Енергийно
8-1:

в

саниране

на

Проект 1. „Прилагане на мерки за

Административна сграда

енергийна

ефективност

ОДМВР – Варна“

административни сгради - сградата на

в

ОДМВР – Варна“
Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка с резервни индикативни
проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма:
Таблица IV-13 Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка с резервни индикативни
проекти, в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма

ОБЕКТИ/ИДЕИ ОТ СПИСЪКА С РЕЗЕРВНИ ИНДИКАТИВНИ
ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОДОБРЕНАТА ОТ УО НА ОПРР
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
В ИПГВР
Проект (обект)
Група проекти 1: Градска среда
№

В ИП
Проект (обекти на интервенция,
включени в проекта)
Инвестиционен
приоритет: „Градска
среда“, Група дейности: „Градска среда“
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Проект

1.

„Естетизация

и

модернизация на градската среда във
Варна“
Обект

1.:

„Благоустрояване

на

„Благоустрояване
1-10:

междублокови

на междублокови пространства в подзона
пространства в район „Одесос 1“ – включващо

подзоната, район

естетизация

„Одесос 1“ - ЗВІІ/А“

пространствата в карето, заключено

и

модернизация

на

между улиците „Парижка комуна“,
„Вл.

Варненчик“,

„Съборни“,

„Хр.

Ботев“, „Кракра“
Група проекти 5: „Образователна Инвестиционен приоритет:
инфраструктура“
„Образователна инфраструктура“
Проект
„Ремонт
5-16:

и

прилагане

на

1.

„Модернизация

образователната инфраструктура

на
на

територията на град Варна“

енергоефективни мероприятия на Обект 2. „Ремонт и прилагане на
сградата на СОУ „Св. Климент
енергоефективни
мероприятия
на
Охридски“
сградата на СОУ „Св. Климент
Охридски“
„Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Обект 1. „Ремонт и надстройка на ОУ
Св. Кирил и Методий“ и прилагане „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане

5-19:

на

мерки

за

ефективност в сградата“

енергийна на мерки за енергийна ефективност в
сградата“
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Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка на актуализираната ИП
през 2018 г.
Таблица IV-14 Обекти в ЗВ ІІ на ИПГВР, включени в списъка на актуализираната ИП през
2018 г.

ОБЕКТИ/ИДЕИ ОТ СПИСЪКА С НОВИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ/ОБЕКТИ,
ВКЛЮЧЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ПРЕЗ 2018 Г.
В ИПГВР
Група
№

проекти

В ИП
8:

Енергийна Инвестиционен приоритет „Енергийна

ефективност на административни

ефективност в административни и

сгради

жилищни сгради”

„Мерки за ЕЕ и обновяване на Проект 2. „Подобряване на енергийната
8-8

административната

сграда

на ефективност

Район ”Приморски”
Група

проекти

на

административната

сграда на Район „Приморски“.
7:

Културна Инвестиционен

инфраструктура

приоритет

„Социална инфраструктура“ , Група
дейности „Културна инфраструктура“

„Реконструкция и модернизация Проект

1.

„Цялостен

ремонт

и

модернизация на обект на Летен театър –

7-2: на Летен театър – Варна“

Варна“
„Ремонт
театър (в

на

Държавен

куклен Проект 2. „Реновация на сградата на

резервния списък на Държавен куклен театър“

ИПГВР)

За всички проекти, включени в ИП на Община Варна се отчита пълно
съответствие с групите проекти на ИПГВР.
При разработване на ИП е използван подход за дефиниране на проекти с помалък териториален обхват, в сравнение със сравнително свободно дефинирания
териториалния обхват на проекти, локализирани на ниво подзони.
Напр.: проект 1-1. ПОДЗОНА РАЙОН МЛАДОСТ ЗВІ/А: Благоустрояване на
междублокови пространства в район „Младост“, от ИПГВР е обезпечен с 3 обекта в
ИП (1 в основния списък и 2 в резервния):
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Проект 1. Естетизация и модернизация на градската среда във Варна:


Обект 7. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район

„Младост“ (ж.к. „Възраждане“, I-ви м.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“ (основен списък);


Обект 2. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район

„Младост“ – Благоустрояване на ж.к. „Възраждане I-ви м.р.“, включващо
естетизация и модернизация на пространствата 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“ (резервен списък);


Обект 3. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район

„Младост“ – Благоустрояване на ж.к. „Младост I-ви м.р.“, включващо естетизация
и модернизация на пространствата 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“.
Този подход осигурява добра възможност както за осигуряване на
финансиране, така и за упражняване на ефективен контрол в процеса на изпълнение.
4.3. Проекти за финансиране с финансови инструменти по Приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020
Финансирането на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво градско
развитие“ на ОПРР за територията на Варна се осъществява чрез „Фонд за градско
развитие за Северна България“ (ФГР Север).
Със съдействието на ФГР Север се финансират проекти, които съответстват с
допустимите дейности по приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“.
Допустими сфери на подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ са:


Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт;



Подобряване на качеството на градската среда;



Развитие на спортна инфраструктура;
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Развитие на културна инфраструктура;



Инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие;



Повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни
сгради и студентски общежития.
В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Варна са

включени 13 проекта, за които е предвидено да се реализират с финансов инструмент.
В процес на реализация е проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда
филиал ТМПЦ - Варна".

Проектът е на стойност 7 056 683,75 лв., от които

5 624 809,30 лв. БФП и 1 431 874,45 финансов инструмент (Фонд за градско развитие
– Север). Проектът е с продължителност 30 месеца и изпълнението му цели
подобряване условията за достъп до културен живот и модернизация на културната
инфраструктура в град Варна чрез реализация на основните дейности по проекта:
строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на сградата.
В процес на подготовка е проектно предложение „Реконструкция, ремонт и
оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“, предвидено за финансиране с БФП
и финансов инструмент от Фонд за градско развитие – Север.
С финансиране от РФГР Север се изпълнява и проект ЗВІІ 1-24Д:
„Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“. Реализацията на проекта ще се
осъществява на два етапа:
I.

Ремонт и благоустрояване в сектор „Хищници“, зона „Големи котки“
(лъвове и тигри);

II.

Модернизация на вход за посетители, на зона за отдих и рекреация на
сектор „Маймуни и благоустрояване на сектор „Хищници“, зона
„Вълци и др.“

Таблица IV-15 Проекти за финансиране с финансов инструмент

Проекти за финансиране с финансов инструмент
ЗВІІ 1-22Д „Изграждане на паркинг на ул. „Девня“ и ул. „Христо Ботев“
Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“
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ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически находки на ул.
„Цар Симеон I“ в градската среда“
Проект ЗВІІ 2-6Д: Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Аспарухово“
Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна“
Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното
пространство на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“
Проект ЗВІІ 7-14Д: „Реконструкция на съществуващо подземно пространство за
Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център –
ВАРНА, сграда „Основна сцена“
Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-спортен център с басейн и
киносалон“ в кв. „Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“)“
Проект ЗВІ 2-4Д. „Изграждане на покрита многофункционална спортна зала в кв. 6
по плана на жк „Възраждане“ ІІ“
ЗВІІ 7-16Д

„Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на

споделени пространства“
За горепосочените проекти има само обща индикативна стойност и
определени подходящи терени и е предвидено същите да бъдат финансирани през
програмен период 2021-2027 г.
4.4. Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и
приоритетите на ИПГВР
Към момента на финалното отчитане на Плана, са идентифицирани проекти,
които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г.
 Функциониране на Областен информационен център – Варна – Проектът
се изпълнява с финансиране по ОП „Добро управление“, Процедура: BG05SFOP0014.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни
информационни центъра през периода 2019-2021 г.“. Обща стойност на проекта: 499
999,99 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ.
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Срокът на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 36 месеца, от
13.12.2019 г. до 31.12.2021 г.
Чрез основната дейност на проекта, а именно повишаване информираността
на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите,
които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020 г., същият допринася за
изпълнение на Стратегическа цел 3 на ИПГВР : Варна – град с грижа към всеки свой
жител:

Преодоляване

на

вътрешноградските

диспаритети

в

социално-

икономическото развитие и общественото обслужване.
 Общностен център за деца и семейства –Варна - Проектът се изпълнява с
финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура:
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Общата стойност на
проекта е 1 285 081,38 лв. – 100% БФП. Срокът на Договора е от 18.07.2016 г. до
31.12.2021 г. като основните дейности са осигуряване на превенция на социалното
изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7
години и техните семейства.
Проектът съответства и допринася за изпълнение на Стратегическа цел 3:
Варна – град с грижа към всеки свой жител: Преодоляване на вътрешноградските
диспаритети в социално-икономическото развитие и общественото обслужване.
 Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки
множествени увреждания - Проектът се изпълнява с финансиране по ОП
„Развитите на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на БФП:
BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“.

Общата стойност на

проекта е 999 957.80 лева, от които 849 964.13 лева – финансиране от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд и 149 993.67 лева – национално
съфинансиране. Срокът на Договора за безвъзмездна финансова помощ е 30 месеца
– от 01.01.2019 г. до 31.07.2021 г. Целта на проекта е осигуряване на качествена
грижа за лица с увреждания, като иновативен модел на социална услуга чрез
създаването на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания,
включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община
Варна.
Проектът допринася за изпълнение на Стратегическа цел 3: Варна – град с
грижа към всеки свой жител: Преодоляване на вътрешноградските диспаритети
в социално-икономическото развитие и общественото обслужване.
 Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за
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отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна - Проектът
се изпълнява с финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Процедура:
BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура,
чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“. Общата стойност на проекта
е 37 150 155.07 лв., от които: 28 658 890.06 лв. – максимална безвъзмездна
финансова помощ и 8 491 265.01 лв. - съфинансиране от Община Варна. Проектът
стартира през 2016 година и се очаква да бъде завършен през 2024 г., като в рамките
му се изпълняват два обекта:
 Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. Златни пясъци;
 Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната
мрежа в СО „Ален мак“ /изграждане на 4 главни гравитачни битови канализационни
клона с обща дължина 4795 м и на 265 сградни отклонения/.
Реализацията на проекта допринася за постигане на Стратегическа цел 1:
Варна – притегателно място за живот, образование и туризъм: Утвърждаване на
гр. Варна като привлекателно място за живот, международна културна и
туристическа дестинация и Стратегическа цел 3: Варна – град с грижа към всеки
свой жител: Преодоляване на вътрешноградските диспаритети в социалноикономическото

развитие

и

общественото

обслужване,

Приоритет

1:

Подобряване средата и качеството на живот, Мярка 1.2.Доизграждане,
усъвършенстване и технологично обновление на инфраструктурата
 Община Варна е кандидатствала за финансиране от МОН по Програма за
изграждане, пристройки, надстрояване и реконструкция на детски градини и
училища за периода 2020-2022 г. за 12 обекта. Общата стойност на обектите, които
ще получат безвъзмездно финансиране е 31 200 000 лв., като 5 от тях са включени в
Програмата за реализация на ИПГВР, на обща стойност 21 333 603 лв., в това число
съфинансиране. Програмата за обновяване и разширяване на образователната
инфраструктура в града е част от каузата „Варна – град на Знанието“. Проектът
допринася за постигане на 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,
Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот, Мярка 2.3
Подобряване и изграждане на образователна инфраструктура.
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4.5. Актуализирана матрица - бюджет
В съответствие с Методически насоките за разработване и прилагане на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, актуализираната
матрица-бюджет е допълнена с новите проекти/обекти, включени в ИПГВР след
изменението през 2019 г. Матрицата – бюджет е представена в Приложение 1 към
настоящия доклад.
Таблица IV-16 Проекти, включени при изменението на ИПГВР
Отношение към
подпомаганите операции
на ОП (по ПО, главно от
ОПРР)

Проекти и дейности

Група проекти 1. Градска среда
Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри
микрорайон („Кайсиева градина“), ж.к. „Владислав ОПРР, ПО 1
Варненчик“
Група проекти 2. Спортна инфраструктура
Проект ЗВІ 2-3Д. „Изграждане на културно-спортен
център с басейн и киносалон“ в кв. „Владислав ОПРР, ПО 1
Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“)
Проект

ЗВІ

2-4Д.

„Изграждане

на

покрита

многофункционална спортна зала в кв. 6 по плана на ОПРР, ПО 1
жк „Възраждане“ ІІ
Група проекти 3. Социална инфраструктура
Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен
център за подкрепа на лица с различни форми на ОПРР, ПО 5
деменция и техните семейства“
Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната
инфраструктура в град Варна“
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют
за временно настаняване на бездомни и социално ОПРР, ПО 1
слаби лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на
кризисен център гр. Варна“
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Проект ЗВІ 3-21Д: „Изграждане на социални жилища
за хора в неравностойно положение на територията на ОПРР, ПО 1
гр. Варна“
Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на Професионална
гимназия по горско стопанство и дървообработване ОПРР, ПО 3
„Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по
икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“
Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на енергийната
ефективност на административната сграда на Район

ОПРР, ПО 1

„Владислав Варненчик“
ЗВ II Зона за въздействие на публични функции с висока обществена
значимост
Проект ЗВІІ 1-22Д: „Изграждане на паркинг на ул.
„Девня“ и ул. „Христо Ботев“

ОПРР, ПО 1

Проект ЗВІІ 1-23Д: „Изграждане на подземен
паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“

ОПРР, ПО 1

Проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и модернизация
ОПРР, ПО 1

на Зоопарк-Варна“
Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция

на рибарско пристанище „Карантината“, местност ПМДР
„Карантината“, Район „Аспарухово“, Община Варна“
Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на
нови археологически находки на ул. „Цар Симеон I“ в ОПРР, ПО 1
градската среда“
Група проекти 2. Спортна инфраструктура
Проект ЗВІІ 2-6Д: Изграждане на закрит плувен
басейн в кв. Аспарухово

ОПРР, ПО 1

Проект ЗВІІ 2-7Д: „Център за ветроходни спортове алея 1, ІV буна“

ОПРР, ПО 1

Група проекти 7. Културна инфраструктура
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Проект ЗВІІ 7-13Д: „Възстановяване и адаптиране на
Аспаруховия вал в културното пространство на кв.
Аспарухово, гр. Варна“
Проект ЗВІІ 7-14Д: „Реконструкция на подземно
пространство за камерна зала за сценични изяви в
ОПРР, ПО1

Театрално-музикален продуцентски център-Варна,
сграда „Основна сцена“
Проект ЗВІІ 7-15Д: „Реновация на сградата на
Държавен куклен театър – Варна и прилежащото

ОПРР, ПО1

пространство“
Проекти за Енергийна ефективност
Проект

ЗВІІ

Полиграфически

7-16Д:

„Реконструкция

на

комбинат

за

на ОПРР, ПО1

обособяване

споделени пространства“
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна – 24 ОПРР, ПО 1
сгради
Проекти, извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на
функционалните връзки на града с неговата периферия.
Проект ФВ 1-1. Център за временно настаняване (с
капацитет 60 места, във военните поделения до ОПРР, ПО 1
хипермаркет

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. Финансово изпълнение на проектите от ИПГВР към момента на
финално отчитане
 Финансово изпълнение на проектите от основния списък на
ИПГВР
Общата стойност на заложените в Програмата за реализация на ИПГВР
проекти е в размер на 846 590 504,45 лв. В Tаблица V-1 обобщено е представена
програмата за реализация на ИПГВР, като

финансовата информация е
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систематизирана и представена по зони за въздействие и по източници на
финансиране.
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Таблица V-1 Обобщено представяне на програмата за реализация на ИПГВР – Варна, в лева
Зона за въздействие
ЗВI
Зона
за
въздействие
с
преобладаващ социален
характер
ЗВII - Зона с публични
функции
с
висока
обществена значимост
ЗВIII - Зона с потенциал
за
икономическо
развитие
Проекти за интегриран
градски
транспорт,
енергийна ефективност
на жилищни сгради на
цялата територия на
града
Проекти извън зоните
за
въздействие,
осигуряващи
функционални връзки
на града с неговата
периферия
(функционални връзки)

Собствени
Изцяло
Други средства
средства
за собствени
от СФ, КФ, ОП
съфинансиране
средства

Общо за Зона
Дял
за въздействие

Републикански
бюджет

Други
инвестиционни
фондове

Национални
програми

Частни
инвеститори

Други
донори
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-

-

-
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Както се вижда от таблицата, при разработването на ИПГВР е предвидено близо
50% от средствата в Програмата за реализация на ИПГВР да се разходват за инвестиции
в зоната с публични функции с висока обществена значимост. Други, близо една трета
от средствата, са предназначени за интегрирания градски транспорт и за енергийна
ефективност на жилищни сгради. Почти половината от средствата за изпълнение на
ИПГВР е предвидено да се осигурят от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, частни инвеститори да допринесат с около 1/5 от ресурсите. Останалата част е
предвидено да се осигури от собствени средства за съфинансиране, от републиканския
бюджет и от други инвестиционни фондове.
Анализът на финансовото изпълнение на Програмата за реализация на ИПГВР на
град Варна показва, че за всички групи проекти от трите зони за въздействие, включени
в основния и резервния списък, включително по проектите за насърчаване на
устойчивата градска мобилност и за енергийна ефективност, са реализирани разходи в
размер на 611 867 563,77 лв. Най-голям финансов ресурс е осигурен са реализиране на
проектите за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски
транспорт – 355 134 348.50 лв., което представлява близо 58% от средствата, разходени
за реализацията на проектите от ИПГВР. 116 635 153,53 лв. е ресурсът за
осъществяването на проектите от Градска среда или 19 % от изразходените средства,
като за осъществяването на голяма част от проектите от групата принос има проект
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансиран по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. Разходите за образователна инфраструктура са
в размер на 52 807 360.66 лв. или 8,6% от разходените средства, като реализацията на
значителна част от проекти от групата е осъществено по проект „Модернизация на
образователната инфраструктура в град Варна“, финансиран по Приоритетна ос 1 на
ОПРР 2014-2020 г. За енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на
територията на целия град са инвестирани 39 890 363.83 лв., което е близо 6,5 % от
средствата, разходени за реализацията на проектите от Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие. За Спортна инфраструктура са осигурени 20 663 973.40 лв.,
което представлява близо 3,3% от инвестициите. Средствата, вложени за Здравна
инфраструктура са 7 579 453,23 лв. или 1,2% от разходите, а 2 492 731.05 лв. са вложени
за енергийна ефективност на административни сгради. В Културна инфраструктура са
вложени 9 282 002.05 лв. или 1.5% от инвестициите. За Социална инфраструктура са
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инвестирани 7 096 190.52 лв. или 1,15% от реализираните разходи за проектите от
ИПГВР и за Група проекти Икономическо развитие са инвестирани 285 987,00 лв.
Изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие до края на
2020 г. е в размер на 464 263 081,89 лв. или близо 55% от заложените средства за
реализиране на проектите. До края на допустимост на разходите за програмен период
2014-2020 г., т. е до 31.12.2023 г., планираното изпълнение от нови договорени проекти
или приключване на вече започнали се очаква да доведе до изпълнение на ИПГВР в
размер на 611 867 563.77 лв. или 72,27% от средствата.

Фигура V-1 Разпределение на изразходваните средства по група проекти
2492 731.05 лв.
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7579 453.23 лв.
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Проекти за ИГТ

Проекти за ЕЕ на МЖС

Градска среда

Образователна инфраструктура

Спортна инфарструктура

Здравна инфраструктура

ЕЕ на административни сгради

Културна инфраструктура

Социална инфраструктура

Икономическо развитие

По зони за въздействие, през отчетния период, най-много средства са разходвани
за реализацията на проектите за насърчаване на устойчивата градска мобилност и
интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на жилищни сгради на цялата
територия на града – 395 024 712,33 лв. На следващо място по усвояемост на средства са
проектите от ЗВII Зона с публични функции с висока обществена значимост. За
реализиране на

проектите включени в нея са инвестирани средства в размер на

128 415 655,08 лв. В ЗВI Зона с преобладаващ социален характер са реализирани
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проекти на стойност 88 374 662,36 лв. За проектите за подкрепа на функционалните
връзки на града с неговата периферия, включени при изменението на ИПГВР са
инвестирани 52 534,00 лв.
Фигура V-2 Разпределение на средствата по Зони за въздействие

Разпределение на средствата по Зони за въздействие, лв.
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преобладаващ публични функции
устойчивата
града с неговата
социален характер
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обществена
и ИГТ и ЕЕ
значимост

Анализът показва, че най-голям напредък във финансовото изпълнение от
проектите, включени в първата зона за въздействие, се наблюдава при тези, чиято цел е
облагородяване на градската среда. За реализирането на проектите от „Градска среда“ са
разходвани 55 843 339,95 лв., като основен принос за реализацията им има проект
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. По-малко ресурси 16 805 149,08 лв. са усвоени за образователна инфраструктура, както и във финансовото
изпълнение на проектите за подобряване на спортна инфраструктура - 7 840 151,40 лв.
За развитие на социална инфраструктура и за културна инфраструктура са разходвани
съответно 7 010 806,30 лв. и 810 205,56 лв. От бюджета за здравна инфраструктура, през
разглеждания период, са вложени средства в размер на 35 880,00 лв. За проекти за
енергийна ефективност на административни сгради средствата са в размер на 29 130,07
лв.
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Фигура V-3 Финансово изпълнение на проектите от ЗВI
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ЗВ I, ЛВ.
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Анализът на изпълнението на проектите от ЗВII Зона с публични функции с
висока обществена значимост показва, че през разглеждания период най-много средства
са осигурени за подобряване на градската среда – 60 791 813,58 лв., като и в тази зона
основен принос за реализация на проектите от групата има проект „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна“. За реализиране на проектите от
образователна инфраструктура са вложени 36 002 211,58 лв., 12 823 822,00 лв. са
изразходвани

за

спортна

инфраструктура.

Средствата,

отделени

за

здравна

инфраструктура във втората зона за въздействие са в размер на 7 543 573,23 лв., за
проекти за енергийна ефективност на административни сгради – 2 463 600,98 лв.
Извършените разходи за културна инфраструктура са 8 471 796,49 лв. За социална
инфраструктура в разглежданата зона са разходвани 32 850,22 лв. и за група проекти
Икономическо развитие – 285 987,00 лв.
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Фигура V-4 Финансово изпълнение на проектите от ЗВII
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ЗВ II, ЛВ.
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В Зона с потенциал за икономическо развитие ЗВIII в периода 2014-2020 г. няма
реализирани проекти до края на 2020 г.
В Програмата за реализация на ИПГВР в периода 2014-2020 г. се реализираха
проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски
транспорт и за енергийна ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града
на обща стойност от 395 024 712,33 лв. Значителна част от средствата – 249 218 185.62
лв. са за реализацията на проекти „Интегриран градски транспорт на Варна – първа
фаза“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., „Интегриран градски
транспорт на Варна – втора фаза“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и
„Изграждане на бул. „Васил Левски“ от ул. „Подвис“ до ул. „'Девня“, финансиран от
Националния бюджет. Останалата част от средствата са по проект ИГТ-1-1:
„Разширяване и реконструкция на бул. „Цар Освободител“ (395 238.03 лв.), по проект
ИГТ-6-1: „Модернизиране на диспечерска програма програма и развитие на Системата
за видео-трафик преброяване (7 200.00 лв.) за Енергийна ефективност на жилищни
сгради на територията на целия град, финансирани по Националната програма за
енергийна ефективност (38 673 358.39 лв.) и по проект „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“ (1 217 005,44 лв.)

69

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Варна 2014-2020 г.
Фигура V-5 Финансово изпълнение на проектите за насърчаване на устойчивата
градска мобилност и ЕЕ на жилищни сгради на цялата територия на града
ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ЦЯЛАТА
ТЕРИТОРИЯ НА ГРАДА, ХИЛ. ЛВ.
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Проекти за насърчаване на устойчивата
градска мобилност

Проекти за ЕЕ на жилищни сгради на
територията на целия град

При проектите, извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на
функционалните връзки на града с неговата периферия, при изменението на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014-2020 г. е
идентифициран допълнителен проект - Център за временно настаняване (с капацитет 60
места, в бившите военни поделения до хипермаркет „Алати“). До момента по проекта са
разходвани 52 534.00 лв. за реализацията на „Промяна на предназначение, основен
ремонт и пристрояване на съществуваща сграда в Център за временно настаняване –
проектиране и авторски надзор“.
5.2. Степен на постигане на индикаторите
Постигнатата степен на изпълнение и ефективността на ИПГВР-гр. Варна 20142020 г. е оценена въз основа на дефинираните индикатори за оценка и наблюдение. За
оценката на изпълнението на ИПГВР са използвани данните, предоставени от системата
за мониторинг, включително показателите за продукт, резултати и въздействие.
Основните категории индикатори, които се използваха за наблюдение и оценка на
Плана, са:
 индикатори за продукт. Индикаторите за продукт/изпълнение са свързани пряко
с дейностите и проектите, след реализацията на които се създава определен
продукт. Индикаторите за продукт са израз на целта на приоритета;
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 индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които ще се измерват
положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване
качеството на живот (измерват ползите за съответната целева сфера и тематична
област, обект на разработване и реализация от ИПГВР, напр. свързани с
подобрена достъпност, подобрена градска среда, подобрени услуги от развитие
на инфраструктурата и т.н.). Резултатите са свързани с подпомаганите мерки;
 индикатори за въздействие, свързани с въздействието върху развитието на
територията. Тези показатели измерват дългосрочните последици и ефекти за
цялата общност и територията на града, напр. привлечени нови инвестиции,
увеличени приходи, ново качество на услугите и др. Системата от индикаторите,
използвана за отчитане на напредъка в изпълнението на ИПГВР, е съобразена с
тематичните области.
Степента на постигнатия напредък е изчислена по формулата (база + постигнат
резултат)/ цел 2020. Анализът е извършен по тематични области.
При разглеждане на индикаторите за изпълнението на ИПГВР – град Варна следва да
се има предвид, че част от проектите, договорени в програмен период 2014-2020 г. ще
се изпълняват до края на 2023 г. В допълнение, част от статистическите данни на ниво
община, достъпни от НСИ се отчитат с една до две години назад. В тази връзка,
представените стойности на индикаторите следва да се разглеждат като междинни.

Тематична област: „Енергийна ефективност на административни и жилищни
сгради"
Степента на изпълнение се отчита въз основа на изпълнените проекти в ЗВII „Зона
с публични функции с висока обществена значимост“ (за държавни и административните
сгради) и за територията на целия град за многофамилните жилища..
По индикатора „Обновени административни сгради на държавната и общинската
администрация, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление“ за периода 20142020 г. са изпълнени мерки за енергийна ефективност в 53 сгради в гр. Варна, което
представлява изпълнение от 46,09 % на индикатора. От тях, 41 сгради са обновени по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 3
сгради са въведени в експлоатация по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно
обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013. През 2020 година стартира изпълнението на проект „Енергийна ефективност
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на многофамилни жилищни сгради в град Варна“, при който още 8 сгради ще преминат
в по-горен клас на енергопотребление.
По отношение на индикатор „Обновени административни сгради на държавната
и общинската администрация, вкл. преминали в по-горен клас на енергопотребление“, са
отчетени две такива, което е 4.88% изпълнение. Едната от сградите е обектът на
интервенция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“.
При индикатор „Намаляване потреблението на крайна и първична енергия от
административни сгради на държавната и общинска администрация“ са отчетени 714 168
kwh/ годишно, в резултат на реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР – Варна“.
2 126 397 kwh/ годишно са отчетени при индикатор „Намаляване потреблението
на крайна и първична енергия от жилищните сгради“. Стойностите са следствие на
обновените сгради по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради и реализацията на проект „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, който стартира през м. септември 2020 г.
и ще приключи през 2023 г.
Таблица V-2 Степен на изпълнение по тематична област „Енергийна ефективност на
административни и жилищни сгради”
Приключили проекти
Категория
индикатор
Целева
Индикатор (име Мерна
Постигнат
(продукт,
стойност
на индикатора)
единица
резултат*
резултат,
(2022)
въздействие)
Обновени
многофамилни
Индикатор за жилища,
вкл. Брой
преминали в по- сгради
продукт
горен клас на
енергопотребление

115

53

Степен
на
изпълнение
(в %)

46.09%
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Обновени
административни
сгради
на
държавната
и
Индикатор за
Брой
общинската
продукт
сгради
администрация,
вкл. преминали в
по-горен клас на
енергопотребление

41

2

Намаляване
потреблението на
крайна и първична
енергия
от kWh/
Индикатор за
714 168
административни
1 500 000
резултат
kwh/годишно
сгради
на годишно
държавната
и
общинска
администрация
Намаляване
потреблението на kWh/
Индикатор за
крайна и първична
резултат
енергия
от годишно
жилищните сгради

50%

2 126 397
kwh/годишно

4.88%

47.61%

-

 Забележка: Стойностите на индикаторите могат да бъдат отчетени една
година след приключване на съответния проект.
Тематична област: „Подобряване и ревитализация на градската среда“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти във всички зони.
В посочената тематична област се наблюдава преизпълнение на повечето от
индикаторите. При индикатора „Брой интегрирани проекти за благоустрояване на
междублоковите пространства в определените подзони“ са отчетени 6 такива, което
представлява 150 % преизпълнение на индикатора. Изпълнението надвишава заложената
стойност, поради това, че обекти от Проект 1-1 „Благоустрояване на междублокови
пространства в подзона

район „Младост“ и Проект 1-11 „Благоустрояване на

междублокови пространства в подзона „Одесос“ 2 от Програмата за реализация на
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ИПГВР са включени за изпълнение в следните проекти: „Естетизация и модернизация на
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна“ по ОП „Регионално
развитие“ 2007-2013 г. и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Преизпълнение от 201.30 % се наблюдава при индикатора „Рехабилитация на
улична мрежа ( вкл. – тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура –
подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране“. В периода
2014-2020 г. е отчетена рeхабилитирана 201 299.34 кв. м улична мрежа на територията
на град Варна.
По отношение на индикатора „Реконструирани и изградени нови площадки за
спорт и игра, кътове за отдих“ е получена информация за извършена дейност на 81 101
кв. м площадки, което надвишава заложената цел със 115.86%.
При индикатора „Брой група проекти за подобряване на градската среда по
определени подзони: Рехабилитация , ремонт и реконструкция на улична мрежа;
Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
Реконструкция, растителност, поливна система и др.; ВиК; Подземни комуникации –
газоснабдяване, БТК, електро и др.“ са осъществени 7 броя проекти, които обхващат 236
016 кв. м. По отношение на броя проекти изпълнението е 87.5 % спрямо заложената цел,
а що се отнася за площта – изпълнението е 248.44%. Проектите са реализирани в ЗВI
Зона с преобладаващ социален характер и ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост и касаят проектите за благоустрояване на районите „Младост“,
„Владислав Варненчик“, „Одесос“ 1 и „Одесос“ 2, за реконструкция на ул. ”Мара Тасева”
и основен ремонт на бул. ”Първи май”, за модернизация на рибарско пристанище
„Карантината“, за реконструкция на Морска градина, за реконструкция на ЗоопаркВарна и за експониране и интегриране на археологически находки на ул. „Цар Симеон I.
При индикатора „Създадени или възстановени паркови пространства, вкл.
Изграждане на алейна мрежа, площадки за игра, спортни игрища и др., реконструкция
на съществуваща растителност, поливна система и естетизиране на средата“ са отчетени
5 броя такива дейности, като степента на изпълнение е 125 %. При индикатора „Обща
площ на създадените или възстановени паркови пространства вкл. Изграждане на алейна
мрежа, площадки за игра, спортни игрища и др., реконструкция на съществуваща
растителност, поливна система и естетизиране на средата“ са посочени 107 847 кв. м,
което представлява 215.7% преизпълнение на целевата стойност. В периода 2014-2020 г.
са реконструирани паркови пространства, площадки за игра, спортни игрища в район
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„Младост“, район „Владислав Варненчик“, Морска градина, по ул. „Мара Тасева“,
изпълнява се проект на територията на Зоопарк-Варна.
По индикатора „ Размер на територията с подобрена градска среда“ са отчетени
293 665.7 кв. м.
На 100% е изпълнението на индикатор „Изградени и рехабилитирани улици,
осигуряващи достъп до и в индустриални бизнес зони“, като площта на
рехабилитираните улици е 11 135 кв. м. При индикатора „Изграждане на паркинги“ са
отчетени два такива, което представлява 16.6% изпълнение. По отношение на
индикатора „Брой сгради с подобрен достъп за хора с увреждания до обществени сгради“
26 сгради допринасят за 24.76 % постигане на целите. При индикатора „Население,
ползващо се от благоустроената градска среда“ са отчетени 345 151 души (населението
на Община Варна по данни на НСИ към 13.04.2020 г.) или изпълнение на индикатора от
99.97 %.
За индикатора за въздействие „Относителен дял на територията, придобила
повишено качество на обществените пространства и работната среда спрямо от общата
територия на града“ трябва да се отчете изпълнението на ИПГВР по всички тематични
области – например, реализацията на проекти за енергийна ефективност и интегриран
градски транспорт се реализират на територията на целия град, а интервенциите над
паркови пространства и транспортни артерии обслужват населението на цялата община
Варна. В тази връзка, изпълнението на индикатора може да бъде прието за 100%.
Таблица V-3 Степен на изпълнение по тематична област „Подобряване и
ревитализация на градската среда“

Приключили проекти
Категория
индикатор
Индикатор
Базова
Мерна
(продукт,
(име на
година
единица
резултат,
индикатора)
2013
въздействие)
Брой
Индикатор за интегрирани
проекти
за брой
продукт
благоустрояв
ане
на

0

Целева
Постигнат
стойност
резултат
(2022)

4

6

Степен на
изпълнен
ие
(в %)

150 %
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междублоков
и
пространства
в определени
подзони, вкл.
Рехабилитац
ия на улична
мрежа (вкл. тротоари,
осветление и
елементи на
уличната
инфраструкт
м2
ура - подлези,
надлези,
кръстовища,
велоалеи,
алеи,
паркиране);
Преасфалтир
ане;

0

100 000

201 299.34 м2

201.30%

Реконструира
ни
и
изградени
нови
м2
площадки за
спорт и игра,
кътове
за
отдих

0

70 000

81 101 м2

115.86%

8

7

87.5%

95 000

236 016 м2

248.44%

Брой група
проекти
за
подобряване
на градската
среда
по
Индикатор за определени
брой
подзони:
продукт
м2
Рехабилитац
ия, ремонт и
реконструкци
я на улична
мрежа

0
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Реконструкц
ия
и
изграждане
на
нови
площадки за
спорт и игра,
кътове
за
отдих;
Реконструкц
ия
растителност,
поливна
система, др.
- ВиК,
- Подземни
комуникации
–
газоснабдява
не,
бтк,
електро и др.
Създадени
или
възстановени
паркови
пространства
,
вкл.
изграждане
на
алейна
Индикатор за мрежа,
брой
площадки
за
продукт
игра, спортни
игрища и др.,
реконструкци
я
на
съществуващ
ата
растителност,
поливна
система
и

0

4

5

125%
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естетизиране
на средата
Създадени
или
възстановени
паркови
пространства
,
вкл.
изграждане
на
алейна
мрежа,
площадки за
игра, спортни м2
игрища и др.,
реконструкци
я
на
съществуващ
ата
растителност,
поливна
система
и
естетизиране
на средата

0

Размер
на
Индикатор за територията с
м2
подобрена
резултат
градска среда

50 000

0

Изградени и
рехабилитира
ни
улици,
Индикатор за осигуряващи
метри
достъп до и в
продукт
индустриалн
и и бизнес
зони

0

5

Индикатор за Изграждане
продукт
на паркинги

Брой

0

12

Индикатор за Подобрен
достъпа за
продукт
хора с

Брой
сгради

0

105

107 847 м2

215.7%

293 665.7 м2

Н/П

11 135 м2

2

100%

16.6%

26
24.76%
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увреждания
до
обществени
сгради
Население,
ползващо се
Индикатор за от
Брой
благоустроен
резултат
ата градска
среда
Относителен
дял на
територията,
придобила
повишено
качество на
Индикатор за общественит
%
въздействие е
пространства
и работната
среда спрямо
от общата
територия на
града

0

345 267

345 151

99.97%

100

120

100%

Н/П

Тематична област „Общинска спортна инфраструктура“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона с публични
функции с висока обществена значимост“.
При индикатора „Разширени, реконструирани, ремонтирани, оборудвани и
обзаведени сгради на спортната инфраструктура и мултифункционални спортни обекти“
изпълнението е 33.33% като е отчетен ремонтът в зала „Конгресна“ на Двореца на
Културата и спорта с площ от 7 000 кв.м и 5 116 места.
При индикатора „Доизградени и оборудвани нови спортни комплекси и обекти“ е
отчетен 1 обект – в район „Владислав Варненчик“, което представлява 50 % постигане
на целите.
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Изпълнението на индикатора „Модернизирани и новоизградени открити и
закрити плувни басейни“ е 10%, като са отчетени работи по плувен комплекс
„Приморски“.
В Тематичната област се наблюдава преизпълнение от 2 866.7% на индикатора
„Брой посещения на подпомогнатите спортни и многофункционални обекти“ като са
отбелязани 430 000 посетители на ДКС-Варна след извършения ремонт.

Таблица V-4 Степен на изпълнение по тематична област „Общинска спортна
инфраструктура”
Приключили проекти
Категория
Индикатор Индикатор (име на
(продукт,
индикатора)
резултат,
въздействие)
Разширени,
реконструирани
ремонтирани,
оборудвани
и
Индикатор за
обзаведени сгради
продукт
на
спортната
инфраструктура и
мултифункционални
спортни обекти

Целева
Мерна
Постигнат
стойност
единица
резултат
(2022)

Бр.
обекти,
Бр.
места
Кв. м.

3

Бр.
Доизградени
и
обекти,
Индикатор за оборудвани
нови
Бр.
спортни комплекси
продукт
места
и обекти
Кв. м.

2

Степен на
изпълнение
(в %)

1 бр.
5116 места

33.33%

7 000 м2

Изградена
многофункционална Бр.
Индикатор за
спортна
зала места
продукт
(проектиране
и РЗП
изграждане)

2000,
РЗП
5000
кв.м.

Индикатор за Модернизирани и
Брой
продукт
ново изграждане на

10

1

50%

400
20%
1000

1

10%
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открити и закрити
плувни басейни
Брой посещения на
подпомогнатите
Индикатор за
спортни
и Брой
резултат
многофункционални
обекти

15 000

430 000

2 866.7%

Тематична област „Общинска здравна инфраструктура“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични
функции с висока обществена значимост“.
При индикатора „Внедрени мерки за енергийна ефективност в обекти на
здравната инфраструктура“ за периода 2014-2020 г. са отчетени три здравни заведения с
обща площ от 1 035.14 кв. м., което представлява 50% изпълнение на индикатора. Към
2020 г. са изготвени обследвания и енергиен одит, вкл. идеен проект за кандидатстване
във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, изготвяне на проектни
предложения и бизнес план по следните проекти от ИПГВР:
 Проект ЗВI 5-1: ДКЦ 3 – Внедряване на мерки за енергийна ефективност,
апаратура;
 Проект ЗВII 6-5:СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна – мерки за ЕЕ и
подобряване на достъпа за хора с увреждания;
 Проект ЗВII 6-7: ДКЦ I “Света Клементина – Варна“ ЕООД – СМР и
специализирана апаратура.
По отношение на индикатора „Ремонт и разширяване (СМР) на лечебни
заведения“ е отчетено изпълнение на 100 %, като в следните три лечебни заведения на
територията на община Варна са извършени ремонтни дейности:
 Проект 6-2: МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД мерки за ЕЕ, реконструкция,
модернизация, оборудване и обзавеждане – Извършен основен ремонт през 2018 г. на
Родилно отделение и Отделение Неонатология. Изграден подход към бул. "Цар
Освободител". През 2019 г. е извършен ремонт на фасадите на Хирургичния блок на
многопрофилната болница, включващ монтаж на нова PVC дограма - 245,14 кв. м,
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ремонтирани фасади - 4 243,77 кв. м, както и други съпътстващи дейности. В периода
01.07.2020 - 31.12.2020 г. се предвижда извършване на ремонт в помещенията на
Оперативно отделение към МБАЛ "Света Анна-Варна" АД;
 Проект 6-4: Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ "Д-р М. Марков") - мерки за ЕЕ и
доставка на оборудване (линеен ускорител) – проект "Модернизиране на отделението по
лъчелечение на Специализирана болница по активно лечение на онкологични
заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД“ по ОПРР 2007-2013 г. е приключен
през 2015 г., а през отчетния период са извършени и два аварийни частични ремонта на
покрива на сградата на ДКЦ 4, където е ситуирана База 1 на СБАЛОЗ „д-р Марко А.
Марков“, въведен е в експлоатация нов водогреен котел в База 2 на лечебното заведение;
 Проект 6-5: СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и
подобряване на достъпа за хора с увреждания - През 2017 г. е изготвен проект и
конструктивно становище за основен ремонт на покрива на ниското тяло на сградата.
През 2018 и 2019 г. е извършен ремонт на покрива на основната сграда, както и частичен
ремонт на сградата на лечебното заведение - нова хидроизолация на покрив - 653 кв. м и
съпътстващи дейности, монтаж на нова PVC дограма - 137 кв. м, монтаж на нови PVC
врати - 149 кв. м, монтаж на нови осветителни тела - 190 бр. и други дейности. Изгражда
се пристройка за външен асансьор към съществуващата сграда на лечебното заведение,
в т.ч. е монтирана асансьорна уредба.
При индикатора „Брой лечебни заведения, подобрили качеството на услугите в
резултат на доставеното оборудване и обзавеждане на лечебни заведения“ са отчетени
резултати в шест такива, като изпълнението на индикатора е 200 %.
На 100% е изпълнението на индикатора „Население, което се очаква да се
възползва от подобрените здравни услуги“, тъй като обхватът на лечебните заведения
касае цялото население на Община Варна.
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Таблица V-5 Степен на изпълнение по тематична област „Общинска здравна
инфраструктура“
Приключили проекти
Категория
индикатор
Индикатор
Мерна
(продукт,
(име
на
единица
резултат,
индикатора)
въздействие)

Целева
Постигнат
стойност
резултат
(2022)

Степен на
изпълнение
(в %)

Внедрени
мерки
за
енергийна
Брой
Индикатор за ефективност
обекти
в обекти на
продукт
РЗП м2
здравната
инфраструкт
ура

6

3

50%

Бр.
лечебни
Ремонт
и
заведения
разширяване
Индикатор за
Бр.
(СМР)
на
клиники
продукт
лечебни
Бр.
заведения
кабинети
Кв.м

3

3

100%

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

Бр.
лечебни
заведения
Бр.
клиники
Бр.
кабинети

3

6

200%

Индикатор за Изградени
продукт
хосписи

Брой
места

1
40

0

Н/П
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Приключили проекти
Категория
индикатор
Индикатор
Мерна
(продукт,
(име
на
единица
резултат,
индикатора)
въздействие)
Население,
което
се
очаква да се
Индикатор за
възползва от Брой лица
резултат
подобрените
здравни
услуги

Целева
Постигнат
стойност
резултат
(2022)

100%

Степен на
изпълнение
(в %)

345 151

100%

Тематична област „Общинска социална инфраструктура“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични
функции с висока обществена значимост“.
При индикатора „Новопостроени или възстановени социални жилища“ се
наблюдава преизпълнение от 348 %. За измерване на индикатора е взет предвид проект
„Изграждане на жилища за хора в неравностойно положение на територията на град
Варна“, като при реализацията му ще бъдат изградени десет жилища с обща площ 870
кв. м.
При индикатора „Брой лица, настанени в социалните жилища“ се наблюдава 4.53
% степента на изпълнение, като са отчетени 34 лица, които ще бъдат настанени в
социални жилища след приключване на проект „Изграждане на жилища за хора в
неравностойно положение на територията на град Варна“ през 2023 г.
33.33% (4 бр.) е изпълнението на индикатора „Изградени, реконструирани,
ремонтирани и оборудвани центрове, предоставящи социални услуги, вкл. Приюти“.
При отчитането на индикатора са взети предвид следните проекти от Програмата за
реализация на ИПГВР:
 Проект 3-4 „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с деменция с капацитет 15 места и Проект 3-19Д „Ремонт на сграда „Дневен център
за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. Двата обекта
са включени в проект "Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на
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деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми
на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“, за който през 2019
г. е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ. Изграждането на Центъра ще
се реализира на територията на район "Владислав Варненчик";
 Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“.
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване на
бездомни и социално слаби лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“.
По отношение на индикатора „Брой социални обекти с доставено оборудване и
обзавеждане на социални обекти, вкл. транспортни средства“ се наблюдава изпълнение
от 37.5%, като са отчетени 3 социални обекта по следните проекти:
 Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“,
който включва:
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване
на бездомни и социално слаби лица в град Варна“ и
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“
 Проект 3-17: Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане за Домашен
социален патронаж. - През 2017 г. е доставено и монтирано професионално кухненско
оборудване. През 2019 г. е закупено товарно превозно средство 2+1 места за разнос на
храна за нуждите на Домашен социален патронаж.
При

индикатора

„Деца

и

възрастни,

ползващи

се

от

услугите

по

деинституционализация“ изпълнението е 18,3%, като са отчетени 55 лица.
По отношение на индикатора „Очакван брой лица, ползващи се от
подпомогнатите социални услуги“ стойностите, които ще се постигнат при
изпълнението на проекти „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ и
Проект "Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и
ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция
и техните семейства“ на територията на Община Варна“ надхвърлят десетократно
поставената цел, поради което индикатора се счита за изпълнен на 100 % .
При индикатор „Въведени енергоспестяващи мерки в обекти, предоставящи
социални услуги“ са отчетени 3 обекта, което е 30 % изпълнение на поставената цел.

85

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Варна 2014-2020 г.
Таблица V-6 Степен на изпълнение по тематична област „Общинска социална
инфраструктура”
Приключили проекти
Категория
Индикатор Индикатор (име Мерна
(продукт,
на индикатора) единица
резултат,
въздействие)
Новопостроени
Индикатор за или възстановени
Кв. м.
социални
продукт
жилища

Целева
стойност
(2022)

250

Брой
лица,
Индикатор за настанени
в
Брой лица
социалните
продукт
жилища

Постигнат
резултат

870 м2

Степен
на
изпълнение
(в %)

348

750

34

6

0

40

0

Деца и възрастни,
ползващи се от
Индикатор за
услугите
по Брой лица
резултат
деинституционал
изация

300

55

18,3%

Изградени,
реконструирани,
ремонтирани
и
Брой
Индикатор за оборудвани
центрове,
продукт
Брой места
предоставящи
социални услуги,
вкл. приюти

4

33.33%

12

социални
Индикатор за Брой
Брой
обекти
с
продукт
обекти
доставено

18

Изградени,
ремонтирани,
реконструирани, Брой
Индикатор за
обновени сгради
резултат
на защитени и Брой места
наблюдавани
жилища

за

4.53%

Н/П

175 места

3

37.5%
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Приключили проекти
Категория
Индикатор Индикатор (име
(продукт,
на индикатора)
резултат,
въздействие)
оборудване
и
обзавеждане на
социални обекти,
вкл. транспортни
средства

Мерна
единица

Постигнат
резултат

Степен
на
изпълнение
(в %)

социални
услуги

Очакван
брой
лица, ползващи
Индикатор за
се
от Брой лица
резултат
подпомогнатите
социални услуги
Въведени
енергоспестяващ
Индикатор за
и мерки в обекти,
продукт
предоставящи
социални услуги

Целева
стойност
(2022)

Брой
обекти за
социални
услуги

1 340

1 340

100%

10

3

30%

кв. м

Тематична област „Общинска образователна инфраструктура“
Степента на изпълнение по индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични
функции с висока обществена значимост“.
При индикатора „Брой подпомогнати детски градини и ясли, вкл. разширение,
ремонт, оборудване, газификация, благоустрояване на прилежащите им терени“ е
отчетено преизпълнение на индикатора със 111.11%. 10 детски заведения в град Варна
са ремонтирани, като три от тях са по проект „Модернизация на образователната
инфраструктура“:
 Проект 4-3: ОДЗ 12 Ремонт, газификация и оборудване;
 Проект 5-4: Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка”;
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 Проект 5-6: Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 "Ян Бибиян".
Със средства от общинския бюджет са извършени ремонти на следните детски
градини:
 Проект 5-5: Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ
„Христо Ботев”;
 Проект 5-7: Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на
Логопедична детска градина N 20 и прилагане на мерки за ЕЕ;
 Проект 5-8: Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на мерки
за енергийна ефективност;
 Проект 5-9: Детска ясла №2 "Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ;
 Проект 5-10: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №8 „Щурче”;
 Проект 5-11: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №1
„Щастливо детство”;
 Проект 5-12: Детска ясла №5 "Чуден свят":
- пристройка;
- мерки за ЕЕ.
При индикатора „Извършени обследвания за енергийна ефективност и прилагане
на енергоефективни мероприятия в общинските училища“ степента на изпълнение е 120
%, което надминава целевата стойност. В следните 12 училища на територията на град
Варна са извършени обследвания за енергийна ефективност и/или изпълнени мерки за
енергийна ефективност:
 Проект 4-6: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. Варна“ (по проект „Модернизация на
образователната инфраструктура“) ;
 Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“ (по проект „Модернизация на
образователната инфраструктура“);
 Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една сграда)
(по проект „Модернизация на образователната инфраструктура“);
 Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.
Варна“;
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 Проект 5-13:„Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов (по проект „Модернизация на
образователната инфраструктура“;
 Проект 5-14: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”(по проект
„Модернизация на образователната инфраструктура“ ;
 Проект 5-15: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“;
 Проект 5-18: Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа" (по проект
„Модернизация на образователната инфраструктура).
 Проект 5-16: Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на
СОУ ”Св. Климент Охридски”;
 Проект 5-17: Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски";
 Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане
на мерки за енергийна ефективност в сградата.
При индикатора „Брой подпомогнати общински училища за ремонт на сгради и
дворове“ е отчетено надвишаване на заложената цел с 280% като в 14 училища са
извършени ремонтни дейности:
 Проект 4-6: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. Варна“;
 Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“;
 Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една сграда);
 Проект 4-11: СОУ "Гео Милев" - ремонт, реконструкция, модернизация и
внедряване на мерки за енергийна ефективност, и създаване на многофункционален
училищен двор;
 Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.
Варна“;
 Проект 5-13:„Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов;
 Проект 5-14: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
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мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”;
 Проект 5-16: Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на
СОУ ”Св. Климент Охридски”;
 Проект 5-17: Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски";
 Проект 5-18: Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа".
 Проект 5-15: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“.
 Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане
на мерки за енергийна ефективност в сградата.
Една изградена детска градина е отчетена при индикатора „Брой новоизградени
детски градини“ - Детската градина на ул. "Д-р А. Головина", с площ 3 500 кв. м., за 6
групи е изградена през 2014 г. Броят на местата в детските градини на територията на
Варна е увеличен с нови 150 места, което е 33.33% изпълнение на индикатора.
При индикатор „Брой общински училища, подобрили качеството на услугите в
резултат на доставено оборудване и обзавеждане“ са отчетени 9 такива:
 Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“;
 Проект 4-9: II СОУ „Неофит Бозвели” - ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и
обзавеждане;
 Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една сграда);
 Проект 4-11:

СОУ "Гео Милев" - ремонт, реконструкция, модернизация и

внедряване на мерки за енергийна ефективност, и създаване на многофункционален
училищен двор;
 Проект 5-16: Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на
СОУ ”Св. Климент Охридски”;
 Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане
на мерки за енергийна ефективност в сградата;
 Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване
„Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.
Варна“;
При индикатора „Изграден детски образователен център“ няма отчетено
изпълнение. В обекта – сградата на Младежки дом, през 2018 г. е изграден
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комуникационен възел и извършено преустройство на покрива на тераса. Изготвен е
технически паспорт на сградата. Извършен е строителен надзор.
При индикатора „Брой деца/ученици в подкрепените обекти“ са посочени 9 408
такива, като изпълнението на поставената цел е 342%.
Таблица V-7 Степен на изпълнение по тематична област „Общинска образователна
инфраструктура”
Приключили проекти
Категория
Целева
Индикатор Индикатор
Мерна
(име на
стойност
(продукт,
единица
индикатора)
(2022)
резултат,
въздействие)
Брой
подпомогнати
детски градини
и ясли, вкл.
разширение,
Индикатор за ремонт,
Брой
9
оборудване,
продукт
газификация,
благоустроява
не
на
прилежащите
им терени

Постигнат
резултат

Степен
на
изпълнение
(в %)

10

111.11%

Извършени
обследвания за
енергийна
ефективност и
Индикатор за прилагане на
енергоефектив
продукт
ни
мероприятия в
общинските
училища

Бр.
сгради,
РЗП

10

12

120%

Брой
Индикатор за подпомогнати
продукт
общински
училища
за

Брой

5

14

280%
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Приключили проекти
Категория
Целева
Индикатор Индикатор
Мерна
(име на
стойност
(продукт,
единица
индикатора)
(2022)
резултат,
въздействие)
ремонт
на
сгради
и
дворове

Постигнат
резултат

Степен
на
изпълнение
(в %)

Брой
Индикатор за
новоизградени
продукт
детски градини

Брой

3

1

33.33%

Изграден
Индикатор за детски
образователен
продукт
център

Брой

1

0

Н/П

Брой
общински
училища,
подобрили
Индикатор за качеството на
услугите
в
резултат
резултат
на
доставено
оборудване и
обзавеждане

Брой

7

9

128.57%

Брой
Индикатор за деца/ученици в
подкрепените
резултат
обекти

Брой

2 750

9 408

342%

Тематична област „Културна инфраструктура“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти в ЗВI „Зона с преобладаващ социален характер“ и в ЗВII „Зона на публични
функции с висока обществена значимост“.
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Заложените проекти в Плана са плод на идентифицирани нужди на град Варна по
време на интензивната работа по кандидатурата за Европейска столица на културата
2019 в периода 2013-2014 г. Поради тази причина има проекти без движение през
периода на действие на ИПГВР 2014-2020. Дългосрочните политики заложени в двата
формуляра за ЕСК Варна 2019 са валидни и към 2020 г.
При отчитането на индикатор „Брой новоизградени/обновени сгради на културни
институции“ са посочени 2 такива с обща РЗП от 5 567 кв. м и 777 места. При отчитане
на индикатора са взети предвид реализацията на проектни предложения „Ремонт,
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ-Варна“ и „Модернизация на
културната инфраструктура – НЧ „П.Р. Славейков“, които ще приключат през 2023 г.
Изпълнението на индикатора „Внедрени мерки за енергийна ефективност в сгради
на културната инфраструктура“ е 33.33% като са отчетени 2 културни институции –
Театрално музикален продуцентски център – Варна и НЧ „П. Р. Славейков - 1928“.
Сградите са с обща площ от 5 567 кв. м. и очакваните енергийни разходи след
приключването на проектите и въвеждането на мерките за енергийна ефективност са 314
919 кWh/годишно.
При индикатора „Брой подпомогнати културно исторически обекти. Експониране
като четим обект“ е отчетен един такъв - Проект 7-11: Експониране като четим обект Архитектурния

и

археологически

резерват

Одесос-Варна:

Архитектурния

и

археологически резерват Одесос-Варна - (включва редица обекти, вкл. базилика, малки
римски терми, големи римски терми, крепостни стени, късноантична стена, находки от
археологически разкопки, средновековна църква, светилище), като изпълнението на
индикатора е 50 %.
По отношение на индикатора „Брой посещения на подпомогнатите културни
обекти“ са отчетени 119 542 посетители за само два обекта – Римски терми и Държавен
куклен театър след реализацията на дейности по проектите, или 996.18% надвишаване
на заложените цели. Тъй като заложената стойност на индикатора е надхвърлена близо
10 пъти, при отчитането на индикатор индикатор „% увеличение на удовлетвореността
на жителите от културния живот на населеното място“ може да се приеме, че същият е
изпълнен, като са постигнати най-малко заложените 75%.
На 100 % е отчетено изпълнението на индикатор „Реализирани „меки“ мерки в
областта на културата за постигане на синергичен ефект“, като в предходни години са
отразени 8 бр. такива.
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При

индикатор

„Реализирани

проектантски

работи

за

изграждане

и

реконструиране на културни обекти“ са отчетени 2 такива, което представлява 40%
постигане на заложената цел.
Важно е да се отбележи, че предвид усложнената обстановка, свързана с COVID19 през 2020 г. в периода 13.03.2020 – 13.05.2020 г., културните обекти в страната не
работиха, а след посочената дата, посещаемостта на културните прояви е значително
намалена поради спазването на епидемиологичните мерки.
Таблица V-8 Степен на изпълнение и ефективност по тематична област „Културна
инфраструктура”
Приключили проекти
Категория
индикатор
(продукт,
резултат,
въздействие)

Индикатор
Целева
Мерна
(име
на
стойност
единица
индикатора)
(2022)

Брой
новоизграден
Индикатор за и/обновени
сгради
на
продукт
културни
институции

Брой
сгради,
РЗП,
брой
места

Степен
на
изпълнение
(в %)

2
13

5 567 м2

15.38%

777

Внедрени
мерки
за
Бр.
енергийна
сгради,
Индикатор за ефективност
РЗП
в сгради на
продукт
kWh/год
културната
ишно
инфраструкт
ура

6

Брой
подпомогнат
и културно
Индикатор за исторически
продукт
обекти.
Експониране
като четим
обект

2

Брой

Постигнат
резултат

2
5 567 м2

33.33%

314 919 kW/h

1

50%
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Приключили проекти
Категория
индикатор
(продукт,
резултат,
въздействие)

Индикатор
Целева
Мерна
(име
на
стойност
единица
индикатора)
(2022)

Брой
посещения на
Индикатор за
подпомогнат
резултат
ите културни
обекти

Брой

Постигнат
резултат

Степен
на
изпълнение
(в %)

12 000

119 542

996.18%

Брой
лица

8

8

100%

%
увеличение
на
удовлетворен
Индикатор за остта
на
жителите от
резултат
културния
живот
на
населеното
място

%

75%

75%

100%

Реализирани
проектантски
работи
за
Индикатор за изграждане и
реконструира
продукт
не
на
културни
обекти

Брой

5

2

40%

Реализирани
„меки" мерки
в областта на
Индикатор за
културата за
резултат
постигане на
синергичен
ефект

Брой
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Тематична област „Насърчаване на икономическото развитие“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти в ЗВII „Зона с публични функции с висока обществена значимост“. При
индикатора „Изградени технологични паркове, технологични и иновационни центрове,
офиси за технологичен трансфер“ с посочени два такива, което е 50% постигане на
поставената цел.
При индикатора „Реализирани „меки" мерки в областта на подобряване на
образованието и квалификацията на човешките ресурси“ се наблюдава преизпълнение
на целта от 800% като са посочени 40 меки мерки с 1 594 участника.
При индикатора „Брой програми за обучение на новостартирали предприятия за
адаптиране към промените“ са отчетени 2 програми, като резултатът е формиран от
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и №
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК.
В Тематичната област, при индикаторите „Брой реализирани проекти за
подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за целите на инвестиционни
проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите“, „Изградена
Пречиствателна станция за отпадни води и повторното им използване за промишлени
нужди“ и „Изградена фотоволтаична централа за добив на слънчева енергия за нуждите
на бизнеса в зоната“ няма отчетено изпълнение.
Таблица V-9 Степен на изпълнение и ефективност по тематична област „Насърчаване
на икономическото развитие”
Приключили проекти
Категория
индикатор
Индикатор
(продукт,
(име на
резултат,
индикатора)
въздействие)
Брой
Индикатор за реализирани
проекти за
продукт
подобряване и
изграждане на

Мерна
единица

Брой

Целева
стойност
(2022)

Постигнат
резултат

0

Степен на
изпълнение
(в %)

Н/П
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техническа
инфраструктура
за целите на
инвестиционни
проекти,
сертифицирани
по Закона за
насърчаване на
инвестициите
Изградени
технологични
паркове,
Индикатор за технологични и
иновационни
продукт
центрове, офиси
за технологичен
трансфер

Брой

4

2

50%

Изградена
Пречиствателна
станция
за
Индикатор за отпадни води и
повторното им
резултат
използване за
промишлени
нужди

Брой

1

0

Н/П

Изградена
фотоволтаична
централа за
Индикатор за добив на
слънчева
продукт
енергия за
нуждите на
бизнеса в зоната

Брой

1

0

Н/П

Реализирани
„меки" мерки в
Брой
Индикатор за областта
на
Брой
продукт
подобряване на участници
образованието и
квалификацията

40
5

1 594
участника

800%
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на
човешките
ресурси
Брой програми
за обучение на
Брой
Индикатор за новостартирали
Брой
предприятия за
продукт
участници
адаптиране към
промените

5

2

40%

Тематична област „Интегриран градски транспорт, включително стимулиране на
екологосъобразен транспорт“
Степента на изпълнение на индикаторите се отчита въз основа на изпълнени
проекти във всички зони.
В процес на изпълнение е проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора
фаза“, финансиран по ОПРР, който дава принос към отчитане на индикатора „Улични
артерии, свързани с оптимизация на МОПТ, включително разширяване“, където
изпълнението е 85,14 % спрямо заложената цел.
50%

е

изпълнението

на

индикатор

„Брой

програми

в

подкрепа

на

предприятията/фирмите при въвеждането на зелени технологии и адаптиране на
производството към промените“ като са отчетени следните 5 процедури по ОПИК:
 BG16RFOP002-3.004 - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за
ефективно използване на ресурсите;
 BG16RFOP002-3.002 - Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия;
 BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия;
 BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации;
 BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятия;
 BG16RFOP002-2.001 - Подобряване на производствения капацитет в МСП.
На 100 % е отчетено изпълнението на индикатор „Модернизирана диспечерска
програма и развитие на Системата за видео-трафик преброяване“.
При индикатора „Осигурени системи и мерки за шумова защита“ няма отчетено
изпълнение.
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Таблица V-10 Степен на изпълнение по тематична област „Интегриран градски
транспорт, включително стимулиране на екологосъобразен транспорт“
Приключили проекти
Категория
индикатор
Индикатор
Целева
Мерна
(продукт,
(име
на
стойност
единица
резултат,
индикатора)
(2022)
въздействие)

Постигнат
резултат

Степен
на
изпълнение
(в %)

Брой програми
в подкрепа на
предприятията/
фирмите при
Индикатор за въвеждането на
зелени
продукт
технологии и
адаптиране на
производството
към промените

Брой

10

5

50%

Улични
артерии,
свързани с
Индикатор за
оптимизация на
продукт
МОПТ,
включително
разширяване

км

50

42.57

85.14%

Осигурени
Индикатор за системи и
мерки за
продукт
шумова защита

Брой
м2

7

0

Н/П

Модернизирана
диспечерска
програма и
Индикатор за
развитие на
продукт
Системата за
видео–трафик
преброяване

Брой

1

1

100%

5.3. Преглед на постигнатия напредък
5.3.1. Преглед и оценка на физическия напредък
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Проектите, включени в основния списък в ЗВI (Зона с преобладаващ социален
характер) са 47 и са насочени към благоустрояване на междублокови пространства,
подобряване на паркова среда, реконструкция и ново изграждане на обекти от спортната
инфраструктура; предимно ново изграждане в строително-ремонтни дейности на
социалната, образователната и културната инфраструктура, както и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в здравната инфраструктура. Проектите от ЗВI са обособени в
шест групи: Градска среда, Спортна инфраструктура, Социална инфраструктура,
Образователна инфраструктура, Здравна инфраструктура, Културна инфраструктура,
Енергийна ефективност на административни сгради.
В периода 2014-2020 г. от проектите, заложени в ЗВI изцяло изпълнени са 9
проекта и 10 са с частично изпълнение. В процес на реализация са 8 проекта.
Таблица V-11 Физическо изпълнение на проектите в ЗВI
Реализирани проекти в ЗВI
Проект 1-1: Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната
Oбектът е изпълнен в рамките на проекти „Естетизация и модернизация на
1.

главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна“, по ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013 и BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос 1 на ОП „Региони
в растеж" 2014-2020 г., който е приключен на 20.03.2020 г

2.

Проект 1-2: Изграждане на районен парк в район Младост - вкл. 2 игрища и
амфитеатър
Проект 1-4: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район
„Вл. Варненчик“

3.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0002
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна ос
1 на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г., който е приключен на 20.03.2020 г.

4.

Проект 1-5: Районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за скейт
и ролери)
Проект 4-3: ОДЗ 12 Ремонт, газификация и оборудване

5.

Обектът е изпълнен по проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на
образователната инфраструктура", приключил на 13.12.2019 г.

6.

Проект 4-6: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр. Варна
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Обектът е изпълнен по проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на
образователната инфраструктура", приключил на 13.12.2019 г.
Проект 4-7: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
7.

мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“
Обектът е изпълнен по проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на
образователната инфраструктура", приключил на 13.12.2019 г.
Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една

8.

сграда)
Обектът е изпълнен по проект BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на
образователната инфраструктура", приключил на 13.12.2019 г.
Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на

Професионална гимназия по горско стопанство и

дървообработване „Николай Хайтов“

и на Професионална гимназия по

икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“
9.

Обектът е изпълнен по проект BG16RFOP001-3.002-0031

„Подобряване и

модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална
гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов" и на
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна" по ОПРР
2014-2020 г.
Частично реализирани проекти
Проект 2-3: Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс
1.

Младост - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса,
площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски
младежки център” (ЕМЦ)

2.

3.

4.

5.

Проект 3-6: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Социален учебнопрофесионален център „Анастасия Д-р Железкова”
Проект 3-17: Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане за
Домашен социален патронаж
Проект 4-1: Разширение базата на ОДЗ № 10 „Приказка” с нов корпус за 4
градински групи
Проект 4-2: Разширение базата на ОДЗ № 12 „Първи юни” с нов корпус за 2
градински групи и басейн
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6.

7.

Проект 4-5: Разширение базата на ЦДГ № 44 „Крилатко” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн
Проект 4-9: II СОУ „Неофит Бозвели” - ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и
обзавеждане
Проект 4-11: СОУ

8.

внедряване

на

„Гео Милев" - ремонт, реконструкция, модернизация и

мерки

за

енергийна

ефективност,

и

създаване

на

многофункционален училищен двор
9.
10.

Проект 5-1: ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура
Проект

ЗВІ

7-1Д:

„Подобряване

на

енергийната

ефективност

на

административната сграда на Район „Владислав Варненчик“
Проекти в процес на изпълнение

1.

2.

Проект ЗВІ 1-6Д. „Благоустрояване и ремонт на ІІ-ри микрорайон („Кайсиева
градина“), ж.к. „Владислав Варненчик“
Проект 2-1: Реконструкция на стадион в район „Вл. Варненчик“, включително
изграждане на спортна зала и закрит басейн
Проект 3-4: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора
с деменция с капацитет 15 места

3.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01
„Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и
ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“
Проект 3-7: Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно

4.

настаняване на бездомни и социално слаби лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р
Железкова”
Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства“

5.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01
„Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и
ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“

6.

Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“
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Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Приют за временно настаняване
на бездомни и социално слаби лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и оборудване на кризисен център гр. Варна“
Обектът се изпълнява по проект „Подобряване на социалната инфраструктура
в град Варна", сключен през м. октомври, 2019 г.
Проект ЗВІ 3-21Д: „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно
7.

положение на територията на гр. Варна“
Обектът се изпълнява по проект „Изграждане на социални жилища за хора в
неравностойно положение на територията на гр. Варна“
Проект 6-1: Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков

8.

1928“
Обектът ще се изпълнява по проект „Модернизиране на културната
инфраструктура в гр. Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“
В списъка с резервни обекти на ЗВI (Зона с преобладаващ социален характер)

са включени 6 проекта, обособени в 3 (три) групи – Градска среда, Спортна
инфраструктура и Образователна инфраструктура. От тях са реализирани следните два
проекта:
 „Ремонт на сградата и вътрешния двор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”;
 „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ
„Стоян Михайловски”
В списъка на основни проекти на ЗВII (Зона с публични функции с висока
обществена значимост) са включени 118 проекта, обособени в 8 групи: Градска среда,
включваща и изграждане на паркинги, Спортна инфраструктура, Икономическо
развитие,

Социална

инфраструктура,

инфраструктура,

Културна

Образователна

инфраструктура,

инфраструктура,

Енергийна

Здравна

ефективност

на

административни сгради. Насочени са към реконструкция и ремонти на улична мрежа,
обособяване на зони за отдих, подмяна на улично осветление, обновление на ландшафта
по пешеходната зона на улицата, велоалеи и др.; благоустрояване на междублокови
пространства и др.
От включените в Зоната проекти, 16 са напълно реализирани, 28 – частично, 5
проекта са в процес на реализация.
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Таблица V-12 Физическо изпълнение на проектите от ЗВII
Реализирани проекти в ЗВII
Проект 1-2: Реконструкция на ул. „Мара Тасева” и основен ремонт на бул.
„Първи май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков” Варна
ЕООД и улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с
изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Канал „мореезеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни
1.

площадки, търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена
зона за обществено обслужване.
Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0002
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна
ос 1 на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. през 2018 г. Под-обект бул. „Първи
май" е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран
градски транспорт на Варна - втора фаза" през същата година.
Проект 1-5: Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ
10135.1509.1 прибл. РЗП 176 773,62кв.м)

2.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0002
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна
ос 1 на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г., който е приключил на 20.03.2020
г.
Проект 1-10: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона Одесос
1

3.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0002
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна
ос 1 на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г., който е приключил на 20.03.2020
г.
Проект 1-11: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона Одeсос
2

4.

Обектът е изпълнен в рамките на проект „Естетизация и модернизация на
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна“, по ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013 год. и проект BG16RFOP001-1.002-0002
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„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", Приоритетна
ос 1 на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.
5.

Проект 1-13: Изграждане на паркинг до сградата на Общинската администрация
Проект 2-1: Реконструкция и разширение на Двореца на културата и спорта –

6.

Варна за превръщането му в мултифункционален спортен, културен и конгресен
комплекс

7.

Проект 3-3: Доизграждане на офиса за технологичен трансфер
Проект 5-4: Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка”

8.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0001
„Модернизация

на

образователната

инфраструктура",

приключил

на

13.12.2019 г.
Проект 5-6: Основен ремонт на филиала на ЦДГ 38 "Ян Бибиян"
9.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0001
„Модернизация на образователната инфраструктура".

10.

Проект 5-11: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №1
„Щастливо детство”
Проект 5-13:„Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни

11.

мероприятия на сградата на СОУ „Димчо Дебелянов"
Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0001
„Модернизация на образователната инфраструктура".
Проект 5-14: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”

12.

Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0001
„Модернизация

на

образователната

инфраструктура",

приключил

на

13.12.2019 г.
Проект 5-15: Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“
13.

Обектът

е

„Модернизация

изпълнен
на

в

рамките

образователната

проект

BG16RFOP001-1.002-0001

инфраструктура",

приключил

на

13.12.2019 г.
14.

Проект 5-18: Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа"
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Обектът е изпълнен в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0001
„Модернизация

на

образователната

инфраструктура",

приключил

на

13.12.2019 г.
Проект 6-4:

Специализирана болница за активно лечение на онкологични

заболявания д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ „Д-р М. Марков") - мерки за
ЕЕ и доставка на оборудване (линеен ускорител)
15.

Обектът е изпълнен в рамките на проект "Модернизиране на отделението по
лъчелечение на Специализирана болница по активно лечение на онкологични
заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, реализиран по ОПРР 20072013

16.

Проект 8-24: БДЧР - Мерки за ЕЕ
Частично изпълнени проекти

1.

Проект 1-4: Благоустрояване на междублокови пространства в подзона
Аспарухово
Проект 1-6: Основен ремонт на уличната мрежа по трасето бул. „Приморски”,
бул. „Цар Освободител”, бул. „Княз Борис I”, в обхват от ул. „Ст. Стамболов”

2.

до п. в. „Почивка” (бул. „Левски”) и прилежащите му съоръжения (подлези) и
благоустрояване на ул. „Ал. Стамболийски”, чрез обособяване зони за отдих,
подмяна улично осветление, обновление на ландшафта по пешеходната зона на
улицата, велоалеи и др. район „Приморски
Проект 1-9: Реконструкция

на ул. „Мадара” в участъка от ул. „Д-р А.

Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между
3.

бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” – бул. „В. Левски” – бул. „Осми
Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни
площадки, озеленяване, велоалеи и др. на територията на 17 м.р., район
Приморски
Проект 2-2: Модернизация на открити плувни басейни на входа на Морска гара

4.

- закриване на басейна и изграждане на козирка на трибуните, изграждане на
басейн за водолазно обучение

5.
6.

Проект 3-2:Създаване на иновационен център в рамките на Медицински
университет
Проект 4-2: Реконструкция и оборудване на Център за обществена подкрепа
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7.

Проект 5-1: Разширение базата на ЦДГ № 30 „Мечо Пух” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и басейн (за 150 места)
Проект 5-2: Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ - 1. № на имот 10135.2557.331

8.

адрес: бул. „Цар Освободител“ 100 (площ 4500 кв. м.) , р-н Приморски 2. № на
имот 10135.2559.216 адрес: ул. д-р Анастасия Головина , р-н Приморски (площ
3500) 3. Дом Гаврош - надстрояване на детска градина на ул. „Войнишка“ 3А

9.

10.

Проект 5-5: Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ
„Христо Ботев”
Проект 5-8: Детска ясла №3 „Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на
мерки за енергийна ефективност

11.

Проект 5-9: Детска ясла №2 „Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ

12.

Проект 5-10: Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЯ №8 „Щурче”

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Проект 5-12: Детска ясла №5 „Чуден свят"
- пристройка;
- мерки за ЕЕ
Проект 5-16: Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата
на СОУ „Св. Климент Охридски”
Проект 5-17: Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Свети Иван Рилски"
Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане
на мерки за енергийна ефективност в сградата
Проект 5-20: Детски образователен център - Орбита
Проект 5-21: „Предприемачески, творчески и изследователски център за
младежко развитие” в бившата Ученическа поликлиника
Проект 6-2: МБАЛ „Света Анна-Варна" АД мерки за ЕЕ, реконструкция,
модернизация, оборудване и обзавеждане
Проект 6-5:

СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и

подобряване на достъпа за хора с увреждания
Проект 6-7: ДКЦ I „Света Клементина - Варна" ЕООД - СМР и специализирана
апаратура
Проект 7-11: Експониране като четим обект - Архитектурния и археологически
резерват Одесос-Варна: Архитектурния и археологически резерват Одесос-

22.

Варна - (включва редица обекти, вкл. базилика, малки римски терми, големи
римски терми, крепостни стени, късноантична стена, находки от археологически
разкопки, средновековна църква, светилище)
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23.

24.

25.

26.

Проект 7-12: Изграждане на нова „Градска библиотека”, с РЗП 4000 кв. м. на
терен на община Варна (служебния паркинг)
Проект ЗВІІ 7-15Д: „Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна
и прилежащото пространство“
Проект 8-8: Мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район
„Приморски”
Проект 8-9: Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на Общинска
администрация Варна
Проект 8-10: Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия,

27.

картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция Социално
подпомагане, ДАЗД - Мерки за ЕЕ

28.
29.

Проект 8-17: Щаб на командването на ВМС - 4 сгради (ул. „Преслав“ 16) и
Гарнизон матроски клуб - 2 сгради (бул. „Хр. Ботев“, пл. „Варненска Комуна“ 2)
Проект 8-23: РИОСВ - Мерки за ЕЕ
Проекти в процес на изпълнение

1.
2.
3

4.

Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище
„Карантината“, местност „Карантината“, Район „Аспарухово“, Община Варна“
Проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна“
Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и интегриране на нови археологически
находки на ул. „Цар Симеон I“ в градската среда“
Проект 7-1: Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМПЦ
– Варна
Проект 8-1: Енергийно саниране на Административна сграда на ОДМВР –
Варна

5.

Обектът се изпълнява в рамките на проект BG16RFOP001-1.002-0004
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради –
сградата на ОДМВР-Варна“
В списъка с резервни проекти на ЗВII (Зона с публични функции с висока

обществена значимост) са включени 25 проекта, обособени в 5 групи: Градска среда,
Спортна инфраструктура, Образователна инфраструктура, Здравна инфраструктура,
Културна инфраструктура.
През седемгодишния период на действие на Плана, са реализирани:
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 Благоустрояване на междублокови пространства в подзоната;
 Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Георги Раковски" и ГПЧЕ Йоан Екзарх– Варна
(намират се в една сграда);
 Ремонт и мерки за ЕЕ и ремонт на ХГ „Константин Преславки” и газификация;
 Ремонт и мерки за ЕЕ на 10 VIII СОУ „А. С. Пушкин”;
 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност - ОУ ”Цар Симеон I”;
 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ
Елин Пелин;
 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Захари
Стоянов"и МГ Д-р Петър Берон (намират се в една сграда);
 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ
„Васил Друмев”;
 "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД (болница по очни болести, общинска): Ремонт,
мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане;
 Проект: "ДКЦ V Варна-Света Екатерина" ЕООД.
В списъка с основни проекти на ЗВ III (Зона с потенциал за икономическо
развитие) са включени 4 проекта, обособени в две групи: Градска среда и Икономическо
развитие. В Зоната през периода на действие на Плана няма отчетени реализирани
проекти
В списъка с резервни проекти на ЗВ III (Зона с потенциал за икономическо
развитие) е включен един проект: „Създаване на център за трансфер на еко-иновация и
подпомагане на предприемачи“, който поради липса на терен не е реализиран.
15 проекта са заложени за реализация към Проекти за насърчаване на устойчивата
градска мобилност и интегриран градски транспорт и енергийна ефективност на
жилищни сгради на цялата територия на града. От тази група проекти, изпълнени са
проекти №BG161Р0001/1.5-03/2011/002 "Интегриран градски транспорт на Варна",
финансиран по ОПРР 2007-2013 год. и "Прилагане на мерки за подобряване качеството
на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" (доставка на тролейбуси) по
ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Изпълнено е и изграждането на бул. "Васил Левски" от
ул. "Подвис" до ул. ''Девня". Изпълнява се проект "Интегриран градски транспорт на
Варна-втора фаза" по ОПРР 2014-2020 г. и проект „Екологично чист транспорт на Варна“
по ОПОС 2014-2020 г. Частично е изпълнен проект/обект Проект ИГТ-1-1: Разширяване
и реконструкция на бул. Цар Освободител. 41 сгради са обновени по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 8 сгради са
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включени в проект „Енергийна ефективност на МЖС в гр. Варна“, 3 сгради са въведени
в експлоатация по проект по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на
българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.,
една многофамилна жилищна сграда е реализирана с други средства.
В резервния списък проекти към горепосочената група, са включени 8 проекта,
като е изпълнен проект - ИГТ – 1-2 ;Участък за изграждане на бул. „Левски“ от ул.
„Подвис“ до ул. „Девня“ е получил реализация и в настоящия доклад е отчетен в
основния списък за ИГТ.
При изменението на ИПГВР през 2019 г. е включен един проект като
функционална връзка на града с неговата периферия.
5.3.2. Оценка на ефективността на постигане на съответните цели
Стратегическата рамка за развитие на гр. Варна, чрез прилагането на ИПГВР, за
периода 2014-2020 г. се структурира в система от стратегически цели, които са насочени
към:
 Развитието на територията на града като интегрирана система, състояща се от
отделни, но взаимосвързани и взаимообусловени функционално пространствени
компоненти;
 Усвояването на наличните стратегически предимства на територията;
 Решаването/смекчаването на най-сериозните проблеми на отделните
функционално-пространствени подсистеми в рамките на урбанизираната територия.
Определената Визия за развитие гр. Варна през периода 2014-2020 г. се осъществи
чрез постигането на 3 стратегически цели и 4 приоритетни области.

110

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Варна 2014-2020 г.
Фигура V-6 Стратегически цели на ИПГВР
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
социалноикономическото
развитие и
обществено
обслужване

При определянето на приоритетните области акцентът е поставен върху постигане
на висока степен на интегрираност в развитието на територията, като се търси
стратегическият ефект от развитието и с оглед ролята на града в рамките на
националното пространство, Североизточния район от ниво NUTS 2 и Варненска област.
Фигура V-7 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
•

Всеки един от приоритетите е обвързан с конкретни мерки и обхват на тяхното
приложение в съответната Зона за въздействие, като всеки един от реализираните
проекти допринася за тяхното постигане.
111

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Варна 2014-2020 г.
Приоритет 1: Подобряване средата и качеството на живот.
Приоритетът съдържа мерки за подобряване на градската среда и публичните
пространства, голяма част от които са насочени към преодоляване на вътрешноградските
диспаритети.
Реализираните проекти, които допринасят за постигане на Мярка 1.1 Подобряване
на градската среда чрез осигуряване на качествени и атрактивни публични пространства
от Приоритет 1 са 10 броя, изпълнени в ЗВI Зона с преобладаващ социален характер и
ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост
Таблица V-13 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.1
Мярка 1.1 Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и
атрактивни публични пространства
Проект
Проект
1-1:
Благоустрояване
на
междублокови пространства в подзоната
Проект 1-2: Изграждане на районен парк в
район Младост - вкл. 2 игрища и
амфитеатър
Проект 1-5: Районен парк Владиславово
(вкл. Изграждане на площадки за скейт и
ролери)
Проект 1-2: Реконструкция на ул. ”Мара
Тасева” и основен ремонт на бул. ”Първи
май”, ведно с прилежащи улица към
Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания „Д-р
Марко А. Марков” Варна ЕООД и улица
към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в
местност „Вилите”, с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване
на брега Канал „море-езеро”, изграждане
на детски площадки, зони за отдих,
атракциони,
спортни
площадки,
търговски обекти и велоалеи на
територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване.
Проект
1-4:
Благоустрояване
на
междублокови пространства в подзона
Аспарухово

Обхват на приложение
ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
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Проект 1-5: Морска градина (Приморски
парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ
10135.1509.1 прибл. РЗП 176 773,62кв.м)
Проект
1-10:
Благоустрояване
на
междублокови пространства в подзоната,
Одесос 1
Проект
1-11:
Благоустрояване
на
междублокови пространства в подзоната
Одесос 2
Проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и
модернизация на Зоопарк-Варна“
Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и
интегриране на нови археологически
находки на ул. „Цар Симеон I“ в градската
среда“

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

Проектите, които кореспондират с изпълнението на Мярка 1.2. Доизграждане,
усъвършенстване и технологично обновление на инфраструктурата са 4, реализирани на
територията на ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост.
Таблица V-14 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.2
Мярка 1.2.Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на
инфраструктурата
Проект
Проект 1-2: Реконструкция на ул. „Мара
Тасева” и основен ремонт на бул. ”Първи
май”, ведно с прилежащи улица към
Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания „Д-р
Марко А. Марков” Варна ЕООД и улица
към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в
местност „Вилите”, с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване
на брега Канал „море-езеро”, изграждане
на детски площадки, зони за отдих,
атракциони,
спортни
площадки,
търговски обекти и велоалеи на
територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване.
Проект 1-6: Основен ремонт на уличната
мрежа по трасето бул. „Приморски”, бул.

Обхват на приложение

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
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„Цар Освободител”, бул. „Княз Борис I”, в
обхват от ул. „Ст. Стамболов” до п. в.
„Почивка”
(бул.
„Левски”)
и
прилежащите му съоръжения (подлези) и
благоустрояване
на
ул.
„Ал.
Стамболийски”, чрез обособяване зони за
отдих, подмяна улично осветление,
обновление
на
ландшафта
по
пешеходната зона на улицата, велоалеи и
др. район „Приморски
Проект 1-9: Реконструкция
на ул.
”Мадара” в участъка от ул. „Д-р А.
Железкова”
до
ул.
„Явор”
и
благоустрояване пространствата в карето
между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” –
ул. „Мир” – бул. „В. Левски” – бул. „Осми
Приморски полк”, чрез изграждане на
детски площадки, зони за отдих, спортни
площадки, озеленяване, велоалеи и др. на
територията на 17 м. р., район Приморски
Проект 1-13: Изграждане на паркинг до
сградата на Общинската администрация

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

За постигане на Мярка 1.3.Подобряване на контакта на града с морето са
реализирани 3 проекта в ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост.
Таблица V-15 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.3
Мярка 1.3.Подобряване на контакта на града с морето
Проект

Обхват на приложение

Проект 1-2: Реконструкция на ул. „Мара
Тасева” и основен ремонт на бул. „Първи
май”, ведно с прилежащи улица към
Специализирана

болница

за

активно

лечение на онкологични заболявания „Д-р
Марко А. Марков” Варна ЕООД и улица

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в
местност „Вилите”, с изграждане на
пешеходни пасарелки, скатно залесяване
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на брега Канал „море-езеро”, изграждане
на детски площадки, зони за отдих,
атракциони,
търговски

спортни
обекти

и

площадки,
велоалеи

на

територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване.
Проект 1-5: Морска градина (Приморски
парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ
10135.1509.1 прибл. РЗП 176 773,62кв.м)

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

Проект ЗВІІ 1-25Д „Модернизация и ЗВII Зона на публични функции с висока
реконструкция на рибарско пристанище обществена значимост
„Карантината“, местност „Карантината“,
Район „Аспарухово“

5 проекта от ИПГВР на град Варна допринасят за постигане на Мярка 1.4.
Интегрирани мерки за подобряване на градския транспорт, включително стимулиране на
екологосъобразен транспорт. Проектите са реализирани в ЗВII Зона на публични
функции с висока обществена значимост и на територията на целия град.
Таблица V-16 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.4
Мярка 1.4. Интегрирани мерки за подобряване на градския транспорт,
включително стимулиране на екологосъобразен транспорт
Проект

Обхват на приложение

ИГТ: Проекти за насърчаване на
устойчивата градска мобилност и
интегриран градски транспорт:
Проект
№BG161Р0001/1.5-03/2011/002
"Интегриран градски транспорт на
Варна", финансиран по ОПРР 2007-2013
год.
На територията на целия град
Проект "Прилагане на мерки за
подобряване качеството на живот в
градовете Бургас, Варна, Стара Загора и
Плевен" (доставка на тролейбуси)
Изграждане на бул. "Васил Левски" от
ул."Подвис"
до
ул.''Девня".
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Проект "Интегриран градски транспорт
на Варна-втора фаза" по ОПРР 2014-2020
г.
Проект 1-2: Реконструкция на ул. ”Мара
Тасева” и основен ремонт на бул. ”Първи
май”, ведно с прилежащи улица към
Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания „Др Марко А. Марков” Варна ЕООД и улица
към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в
ЗВII Зона на публични функции с висока
местност „Вилите”, с изграждане на
обществена значимост
пешеходни пасарелки, скатно залесяване
на брега Канал „море-езеро”, изграждане
на детски площадки, зони за отдих,
атракциони,
спортни
площадки,
търговски обекти и велоалеи на
територията на паркоустройствена зона за
обществено обслужване.
Проект
ИГТ-1-1:
Разширяване
и
реконструкция на бул. Цар Освободител
Проект ИГТ-2-1: Втори мост към
Аспарухово
Проект ИГТ-6-1: Модернизиране на
диспечерската програма и Развитие на
Системата за видео – трафик преброяване

За изпълнение на Мярка 1.5. Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване
на вътрешноградските диспаритети са осъществени 4 проекта в ЗВI Зона с преобладаващ
социален характер ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост.
Таблица V-17 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.5
Мярка 1.5.Развитие на спортна
вътрешноградските диспаритети

инфраструктура

Проект
Проект 2-1: Реконструкция на стадион в
район Вл. Варненчик, включително
изграждане на спортна зала и закрит
басейн
Проект 2-3: Доизграждане и оборудване
на
спортно-развлекателен
комплекс

за

преодоляване

на

Обхват на приложение
ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален
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Младост - детски кът, скейт парк, зала за
бадминтон и тенис на маса, скуош маса,
площадка за волейбол; Изграждане,
оборудване
и
обзавеждане
на
„Европейски младежки център” (ЕМЦ)
Проект 2-1: Реконструкция и разширение
на Двореца на културата и спорта –
Варна за превръщането му в
мултифункционален спортен, културен и
конгресен комплекс
Проект 2-2: Модернизация на открити
плувни басейни на входа на Морска гара закриване на басейна и изграждане на
козирка на трибуните, изграждане на
басейн за водолазно обучение

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

За постигане на Мярка 1.6. Подобряване енергийната ефективност в жилищните
сгради са реализирани два проекта на територията на целия град.
Таблица V-18 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 1.6
Мярка 1.6. Подобряване енергийната ефективност в жилищните сгради
Проект

Обхват на приложение

Проект ЕЕ-1-1: Прилагане на мерки за На територията на целия град
енергийна ефективност на жилищни
сгради на територията на целия град
Проект - Прилагане на мерки за енергийна На територията на целия град
ефективност в многофамилни жилищни
сгради в гр. Варна – 24 сгради

Приоритет

2:

Подобряване

достъпа

до

качествено

обществено

и

административно обслужване
Приоритетът съдържа мерки за подобряване и изграждане на обществена
инфраструктура, с акцент към преодоляване на вътрешноградските диспаритети и
проблеми.
За изпълнение на Мярка 2.1 Подобряване енергийната ефективност на
административни сгради е отчетено изпълнение по 8 проекта в ЗВI и ЗВII.
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Таблица V-19 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.1
Мярка 2.1 Подобряване енергийната ефективност на административни сгради
Проект
Проект ЗВІ 7-1Д: „Подобряване на
енергийната
ефективност
на
административната сграда на Район
„Владислав Варненчик“
Проект 8-1:
Енергийно саниране на
Административна сграда на ОДМВР Варна
Проект 8-8: Мерки за ЕЕ и обновяване на
административната сграда на Район
”Приморски”
Проект 8-9: Мерки за ЕЕ и обновяване на
Административна сграда на Общинска
администрация Варна
Проект 8-10: Административна сграда на
РЗОК, Служба по геодезия, картография и
кадастър, РДНСК, Инспекция по труда,
Дирекция Социално подпомагане, ДАЗД Мерки за ЕЕ
Проект 8-17: Щаб на командването на
ВМС - 4 сгради (ул. Преслав 16) и
Гарнизон матроски клуб - 2 сгради (бул.
Хр. Ботев, пл. Варненска Комуна 2)
Проект 8-23: РИОСВ - Мерки за ЕЕ
Проект 8-24: БДЧР - Мерки за ЕЕ

Обхват на приложение
ЗВI Зона за въздействие с преобладаващ
социален характер
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

9 проекта от ИПГВР кореспондират с Мярка 2.2 Подобряване и изграждане на
социална инфраструктура от Приоритет 2, реализирани в ЗВI Зона с преобладаващ
социален характер и ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост.
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Таблица V-20 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.2
Мярка 2.2 Подобряване и изграждане на социална инфраструктура
Проект
Проект 3-4: Изграждане на Център за
настаняване от семеен тип за възрастни
хора с деменция с капацитет 15 места
Проект 3-6: Ремонт, оборудване и
обзавеждане на Социален учебнопрофесионален център „Анастасия Д-р
Железкова”
Проект 3-7: Ремонт, оборудване и
обзавеждане на Приют за временно
настаняване на бездомни и социално
слаби лица, в СУПЦ „Анастасия Д-р
Железкова”
Проект 3-17: Основен ремонт, мерки за
ЕЕ, оборудване и обзавеждане за
Домашен социален патронаж
Проект ЗВІ 3-19Д: „Ремонт на сграда за
„Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните
семейства“
Проект ЗВІ 3-20Д: „Подобряване на
социалната инфраструктура в град Варна“
Обект 1. „Ремонт, обзавеждане и
оборудване на Приют за временно
настаняване на бездомни и социално
слаби лица в град Варна“
Обект 2. „Ремонт, обзавеждане и
оборудване на кризисен център гр. Варна“
Проект ЗВІ 3-21Д:
„Изграждане на
социални
жилища
за
хора
в
неравностойно положение на територията
на гр. Варна“
Проект 4-2: Реконструкция и оборудване
на Център за обществена подкрепа
Проект ФВ 1-1. Център за временно
настаняване (с капацитет 60 места, в
бившите
военни
поделения
до
хипермаркет „Алати“)

Обхват на приложение
ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
Функционални връзки на града с неговата
периферия
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Най-много проекти - 30 са реализирани за постигане на Мярка 2.3 Подобряване и
изграждане на образователна инфраструктура. Проектите са осъществени в ЗВI Зона с
преобладаващ социален характер и ЗВII Зона на публични функции с висока обществена
значимост.
Таблица V-21 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.3
Мярка 2.3 Подобряване и изграждане на образователна инфраструктура
Проект
Проект 4-1: Разширение базата на ОДЗ №
10 “Приказка” с нов корпус за 4 градински
групи
Проект 4-2: Разширение базата на ОДЗ №
12 “Първи юни” с нов корпус за 2
градински групи и басейн
Проект 4-3: ОДЗ 12 Ремонт, газификация
и оборудване
Проект 4-5: Разширение базата на ЦДГ №
44 “Крилатко” с нов корпус за 6 градински
групи, физкултурен салон и басейн
Проект 4-6: Реконструкция, основен
ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на І-во ОУ, гр.
Варна“
Проект 4-7: „Реконструкция, основен
ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр.
Яворов“
Проект 4-9: II СОУ „Неофит Бозвели” ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и
обзавеждане
Проект 4-10: Ремонт и прилагане на мерки
за енергийна ефективност в сградата на
ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола
Й. Вапцаров” (намират се в една сграда)
Проект 4-11: СОУ "Гео Милев" - ремонт,
реконструкция,
модернизация
и
внедряване на мерки за енергийна
ефективност,
и
създаване
на
многофункционален училищен двор

Обхват на приложение
ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

120

Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
град Варна 2014-2020 г.
Проект ЗВІ 4-12Д: „Подобряване и
модернизиране
на
образователната
инфраструктура
на
Професионална
гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Николай Хайтов“ и на
Професионална гимназия по икономика
„Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“
Проект 5-1: Разширение базата на ЦДГ №
30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6
градински групи, физкултурен салон и
басейн (за 150 места)
Проект 5-2: Изграждане на три нови
ОДЗ/ЦДГ - 1. № на имот 10135.2557.331
адрес: бул. „Цар Освободител“ 100 (площ
4500 кв. м.) , р-н Приморски 2. № на имот
10135.2559.216 адрес: ул. д-р Анасатасия
Головина , р-н
Приморски (площ 3500) 3. Дом Гаврош надстрояване на детска градина на ул.
„Войнишка“ 3А
Проект 5-4: Ремонт и мерки за ЕЕ и
обзавеждане за ЦДГ „Светулка”
Проект 5-5: Ремонт и мерки за ЕЕ и
изграждане на физкултурен салон в 8 ЦДГ
„Христо Ботев”
Проект 5-6: Основен ремонт на филиала
на ЦДГ 38 "Ян Бибиян"
Проект 5-7: Реконструкция и разширение
за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на
Логопедична детска градина N 20 и
прилагане на мерки за ЕЕ
Проект 5-8: Детска ясла №3 "Зайо Байо" ремонт, саниране и внедряване на мерки
за енергийна ефективност
Проект 5-9: Детска ясла №2 "Моряче" ремонт, саниране и мерки за ЕЕ
Проект 5-10: Ремонт и въвеждане на
енергоспестяващи мерки в ДЯ №8
„Щурче”
Проект 5-11: Ремонт и въвеждане на
енергоспестяващи мерки в ДЯ №1
„Щастливо детство”

ЗВI Зона
характер

с

преобладаващ

социален

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
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Проект 5-12: Детска ясла №5 "Чуден свят"
- пристройка;
- мерки за ЕЕ
Проект 5-13:„Реконструкция, основен
ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо
Дебелянов
Проект 5-14: Реконструкция, основен
ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на филиалната сграда на ОУ
„Константин Арабаджиев“
Проект 5-15: Реконструкция, основен
ремонт и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на VII СОУ
„Найден Геров“
Проект 5-16: Ремонт и прилагане на
енергоефективни
мероприятия
на
сградата на СОУ ”Св. Климент Охридски”
Проект 5-17: Основен ремонт и мерки за
ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски"
Проект 5-18: Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ
"Стефан Караджа"
Проект 5-19: Ремонт и надстройка на ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане на
мерки за енергийна ефективност в
сградата
Проект 5-20: Детски образователен
център - Орбита
Проект
5-21:
„Предприемачески,
творчески и изследователски център за
младежко
развитие”
в
бившата
Ученическа поликлиника

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

За изпълнение на Мярка 2.4 Подобряване и изграждане на здравна
инфраструктура са изпълнявани 5 проекта в ЗВI Зона с преобладаващ социален характер
и ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост.
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Таблица V-22 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.4
Мярка 2.4 Подобряване и изграждане на здравна инфраструктура
Проект

Обхват на приложение

Проект 5-1: ДКЦ 3 - Внедряване на мерки
за енергийна ефективност, апаратура
Проект 6-2: МБАЛ "Света Анна-Варна"
АД
мерки за ЕЕ, реконструкция,
модернизация, оборудване и обзавеждане
Проект 6-4: Специализирана болница за
активно
лечение
на
онкологични
заболявания д-р Марко Марков – Варна
(СБАЛОЗ "Д-р М. Марков") - мерки за ЕЕ
и доставка на оборудване (линеен
ускорител)
Проект 6-5: СБАГАЛ "Проф. д-р Д.
Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и
подобряване на достъпа за хора с
увреждания
Проект 6-7: ДКЦ I "Света Клементина Варна"ЕООД - СМР и специализирана
апаратура

ЗВI Зона с преобладаващ социален
характер
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

За постигане на Мярка 2.5 Подобряване и изграждане на културна
инфраструктура с градско значение е отчетено изпълнение за 4 проекта с обхват на
приложение ЗВI Зона с преобладаващ социален характер и ЗВII Зона на публични
функции с висока обществена значимост.
Таблица V-23 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 2.5
Мярка 2.5 Подобряване и изграждане на културна инфраструктура с градско
значение
Проект
Обхват на приложение
Проект 6-1:

Реконструкция, ремонт и

оборудване

на

Славейков 1928“

НЧ

„Петко

Рачев

ЗВI Зона с преобладаващ социален
характер
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Проект 7-1:

Ремонт, реконструкция и

модернизация на сграда филиал на ТМПЦ
– Варна
Проект 7-12:

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

Изграждане на нова

„Градска библиотека”, с РЗП 4000 кв. м. ЗВII Зона на публични функции с висока
на терен на община Варна (служебния обществена значимост
паркинг)
Проект

ЗВІІ

7-15Д:

„Реновация

на

сградата на Държавен куклен театър –
Варна и прилежащото пространство“

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

Приоритет 3: Развитие на града като целогодишна туристическа и културна
дестинация
Приоритетът съдържа мерки за капитализиране на културния и туристически
потенциал на града, включително чрез изграждане на разпознаваем и уникален имидж
на града и неговите символи.
За изпълнението на Мярка 3.1. Развитие на културна и спортна инфраструктура,
способстваща за утвърждаване на града като център на мащабни международни
културни и спортни прояви са реализирани два проекта в ЗВII Зона на публични
функции с висока обществена значимост.
Таблица V-24 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 3.1
Мярка 3.1.Развитие на културна и спортна инфраструктура, способстваща за
утвърждаване на града като център на мащабни международни културни и
спортни прояви
Проект

Обхват на приложение

Проект 2-1: Реконструкция и разширение
на Двореца на културата и спорта –
Варна за превръщането му в
мултифункционален спортен, културен и

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

конгресен комплекс
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Проект 7-1:

Ремонт, реконструкция и

модернизация на сграда филиал на ТМПЦ
– Варна на стойност

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

Два проекта в ЗВII Зона на публични функции с висока обществена значимост за
спомагат за постигане на мярка 3.2. Капитализиране потенциала на богатото културноисторическо наследство чрез изграждане, реставрация, консервация, социализация и
експониране на културно-исторически обекти.
Таблица V-25 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 3.2
Mярка 3.2.Капитализиране потенциала на богатото културно-историческо
наследство чрез изграждане, реставрация, консервация, социализация и
експониране на културно-исторически обекти
Проект
Проект ЗВІІ 1-26Д: „Експониране и
интегриране на нови археологически
находки на ул. „Цар Симеон I“ в градската
среда“
Проект 7-11: Експониране като четим
обект - Архитектурния и археологически
резерват Одесос-Варна: Архитектурния и
археологически резерват Одесос-Варна (включва редица обекти, вкл. базилика,
малки римски терми, големи римски
терми, крепостни стени, късноантична
стена, находки от археологически
разкопки,
средновековна
църква,
светилище)

Обхват на приложение
ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

ЗВII Зона на публични функции с висока
обществена значимост

Реализацията на проект ЗВІІ 1-24Д: „Реконструкция и модернизация на ЗоопаркВарна“, изпълняван в Зона на публични функции с висока обществена значимост
допринася за постигане на Мярка 3.3 Развитие на обекти и атракции с висок
рекреационен и туристически потенциал.
За изпълнение на Мярка 4.1. Създаване на връзки между науката и бизнеса за
изграждане на високотехнологична инфраструктура са осъществени два проекта в ЗВII
Зона на публични функции с висока обществена значимост.
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Таблица V-26 Проекти, допринасящи за постигане на мярка 4.1
Мярка 4.1. Създаване на връзки между науката и бизнеса за изграждане на
високотехнологична инфраструктура
Проект

Обхват на приложение

Проект 3-2:Създаване на иновационен ЗВII Зона на публични функции с висока
център в рамките на Медицински обществена значимост
университет
Проект 3-3:Доизграждане на офиса за ЗВII Зона на публични функции с висока
технологичен трансфер

Анализът

на

обществена значимост

постигнатите

резултати

на

Интегрирания

план

за

градско

възстановяване и развитие показва, че най-много проекти от Програмата за реализация
са изпълнени към постигане на Мярка 2.3 Подобряване и изграждане на образователна
инфраструктура. Следват проектите в изпълнение на Мярка 1.1 Подобряване на
градската среда чрез осигуряване на качествени и атрактивни публични пространства. 9
проекта са реализирани за постигане на Мярка 2.2 Подобряване и изграждане на
социална инфраструктура. Проектите в изпълнение на мярка 2.1. Подобряване
енергийната ефективност на административни сгради са седем, 6 проекта са реализирани
за постигане на мярка 1.4 Интегрирани мерки за подобряване на градския транспорт,
включително стимулиране на екологосъобразен транспорт. 5 от проектите в Програмата
за реализация са насочени към мярка 2.4 Подобряване и изграждане на здравна
инфраструктура, по четири проекта са осъществени за постигане на мерки 1.2
Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на инфраструктурата ,1.5
Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските
диспаритети, 2.5. Подобряване и изграждане на културна инфраструктура с градско
значение. 3 проекта допринасят за постигане на мярка 1.3 Подобряване на контакта на
града с морето. По два проекта са осъществени за допринасяне на мерки 1.6 Подобряване
енергийната ефективност в жилищните сгради, 3.1 Развитие на културна и спортна
инфраструктура, способстваща за утвърждаване на града като център на мащабни
международни културни и спортни прояви, 3.2 Капитализиране потенциала на богатото
културно-историческо

наследство

чрез

изграждане,

реставрация,

консервация,

социализация и експониране на културно-исторически обекти, мярка 3.3 Развитие на
обекти и атракции с висок рекреационен и туристически потенциал и мярка 4.1
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Създаване на връзки между науката и бизнеса за изграждане на високотехнологична
инфраструктура.

VІ. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА
МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР
Основната група причини за неизпълнението на проектите, включени в ИПГВР
са тези, свързани с 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 – ограничения във допустимостта за финансиране по
оперативните програми.
Включените проекти в областта на Културна инфраструктура са следствие на
идентифицираните през 2013 г. нужди на град Варна по време на интензивната работа
по кандидатурата за Европейска столица на културата 2019. Поради тази причина има
проекти, които не са се реализирали през периода на действие на ИПГВР 2014-2020.
Дългосрочните политики заложени в двата формуляра за ЕСК Варна 2019 са валидни и
към 2020 г.
Проектите, включени в ИПГВР са индикативни и предвид това, че са
идентифицирани още през 2013 г., необходимостта от реализация на част от тях е
отпаднала и/или е променен обхвата им в периода на изпълнение на Плана.
В изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР са изпълнени голям брой други
проекти, които не са идентифицирани на етап планиране, но резултатите и ползите от
тях достигат до много по-голям брой целеви групи от населението и задоволяват техните
нужди, които през годините се променят релевантно на променящата се социалноикономическата територия на общината.

VІІ. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД
При определянето на препоръки за следващия програмен период са взети предвид
освен изводи от настоящия Финален доклад и тези направени от Междинната оценка на
ИПГВР-гр. Варна 2014-2020 г. и на изменението на Плана, през 2019 г.


Проектите на Община Варна за следващия програмен период да бъдат с ясно

дефинирана локация и подсигурени с терени (общинска, държавна, частна собственост).
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При определяне на бъдещите проекти, приоритетни да бъдат тези с напреднала

проектна готовност, за да се избегнат потенциални проблеми със собственост или липса
на подходящ терен.


При определяне на индикаторите за ПИРО, да се обърне внимание на начините за

измерването им, както и на базовата стойност.


При отчитане напредъка в изпълнението на Плана да се предоставят данни за

източниците на финансиране на изпълняваните дейности и проекти.


Напредъкът в изпълнението на отделните проекти да се отчита ежегодно и с

показатели за физически напредък.


В съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО

да се предвиди възможността за периодична актуализация на програмата за реализация
и приложенията към нея с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или
източници на финансиране и/или отпадане на проекти, за които са възникнали
обстоятелства, които не позволяват реализацията им.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Актуализирана матрица-бюджет;
Приложение 2.1 Отчет на Програмата за изпълнение на проектите от ИПГВР;
Приложение 2.2 Изпълнение на ИПГВР.
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