
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  

ОБЩИНА ВАРНА 

НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО ОБЩИНА ВАРНА  
ИМА НАМЕРЕНИЕ  ДА ПОЕМЕ 

 ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ 

https://sportvarna.com/


ОБЩИНА ВАРНА 

На основание:  
• чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг  

(ЗОД) и  
• чл. 44, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза 
за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане и изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Варна 
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ОБЩИНА ВАРНА 

Община Варна предлага за обсъждане с 
местната общност проектите, за които има 
намерение да поеме дългосрочен дълг: 
 „Модернизация и реконструкция на рибарско 

пристанище „Карантината“, местност 
„Карантината“, район „Аспарухово“, община 
Варна“ 

 „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ 
към рибарско пристанище, включително 
обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н 
Аспарухово, гр. Варна“  
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ОБЩИНА ВАРНА 

 „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-
190 „за стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. 
„Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 
по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. 
Варна“ 

 „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен 
комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”,  гр. 
Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. 
„Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна“ 

 „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за 
парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на 
гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по 
КК/ с адрес ул. „Студентска”, гр. Варна“ 
 

 
 

4 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 

 „Изграждане, основен ремонт и реконструкция 
на спортни и фитнес площадки на открито в 
училищата на територията на община Варна“; 

 „Основен ремонт и реконструкция на площадки 
за игра на открито и спорт в детски градини и 
детски ясли на територията на община Варна“ 

 „Рехабилитация/основен ремонт на улична 
мрежа на територията на община Варна“ 

 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк 
Варна“ 
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ОБЩИНА ВАРНА 

 „Подобряване на социалната инфраструктура  
в гр. Варна“  

 „Ремонт, реконструкция и модернизация на 
сграда филиал ТМПЦ – Варна“ 

 „Модернизация на културна инфраструктура в 
град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928“ 

 „Реставрация, консервация и социализация на 
туристически обекти в община Варна“ 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 
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Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско 
пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ по административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН 
BG14MFOP001-1.008-0001-C01 (рег. №МДР-ИП-01-47/18.05.2018 год.).  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на 
БФП чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-1.008 „Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи 
рибарски пристанища" на ПМДР 2014-2020 на Програма за 
морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 год. чрез 
Европейския фонд за морско дело и рибарство. 
Цели на проекта: 
Реализацията на проекта ще утвърди морския облик на гр. 
Варна и ще осигури:  
• Устойчивото развитие на риболовната дейност на 

територията на общината; 
• Запазване на занаята рибарство и поминъка на рибарите в 

региона; 
• създаване на нови работни места.   

8 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

• Основната/общата цел на проекта е 
модернизиране и реконструкция на 
съществуващо рибарско пристанище, чрез което 
ще се осигури възможност за ефективно, 
регламентирано, сигурно и хигиенично 
разтоварване, съхранение, първа продажба и 
спедиция на уловите от риба и водни организми. 

• Идентифицираните специфични подцели са 
насочени към: 

• повишаване на енергийната ефективност; 
• опазване на околната среда; 
• подобряване на безопасността и условията на 

труд. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Социално-икономически анализ на очакваните резултати: 
• Създадена заетост в сектора на рибарството или 

допълнителните дейности.  
• Брой на проектите за добавена стойност, качество, 

използване на нежелания улов и рибарските пристанища, 
кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите 
лодкостоянки.  

• Запазена заетост в сектора на рибарството или 
допълнителните дейности.  

• Концепцията на Община Варна за отваряне на града към 
морето и развитие на местната морска и рибарска 
общност предполага инвестиране в нова инфраструктура и 
създаване на нови полезни за обществото услуги и 
придобивки. Част от тази стратегия за задоволяване на 
установените обществени потребности е реализирането на 
настоящия проект. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

• Модернизацията на пристанището ще го превърне в най-
модерно пристанище на Северното Черноморие, което ще 
засили потенциала за развитие на рибарството и туризма, 
допринасяйки за диверсификацията на местната икономика.  

• Морето и риболовната традиция са част от идентичността на 
региона. Изграждането на ново и модерно рибарско 
пристанище дава нови възможности и форми за 
икономическо развитие, като същевременно подпомага 
съхраняването на традициите.  

•  Рибарството е дейност, която изисква специфични умения и 
сръчност, които следва да се предават на поколенията. 
Отбелязана е в ОУП-Варна, в схемата „Културно наследство-
ресурси на територията на Община Варна“ като „Неосезаеми 
ценности - художествени занаяти“.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Пристанището като неделима част от рибарската 
дейност, също е запазено и е в схемите на ОУП-
Варна. Предвижданията са не само да се запази 
рибарството като занаят, но и да се развива.  
• С реализацията на проекта, като допълнителен 

ефект за обществото, ще се създаде ново 
пространство за отдих, спорт и разходки. Създава 
се нова точка на близък контакт и преливане между 
урбанизираната територия и морето. Разширява 
се площта на уникалното за града ни съчетание на 
паркове, плажове и морски бряг. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

• Риболовът и отглеждането на аквакултури е 
специфичен отрасъл за област Варна, пряко свързан 
с “морската индустрия” и туризма. Повечето от 
рибните видове имат местно значение и задоволяват 
местния пазар и обектите на туристическата дейност, 
т.е изискват бърза продажба за прясна консумация.  
Проектът цели скъсяване на веригата на реализация 
на улова и увеличаване на приходите на рибарския 
сектор (вкл. траен ефект на увеличаване на 
добавената стойност), което ще доведе до запазване 
на работни места и поетапното им увеличаване.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Голям положителен ефект върху икономиката и 
населението на община Варна ще окаже 
създаването на модерни и хигиенични  условия за 
продажба на улова при спазване на всички 
законови изисквания, данъчно и счетоводно 
изсветляване на цялата верига от улова до 
продажбата на дребно, възможността за 
увеличаване на  консумацията на прясна риба и 
рибни продукти на глава от населението, 
стимулирането на нови форми за отдих, спорт и 
туризъм.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Описание на проекта: 
Реализацията на проекта ще създаде защитена 
акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, 
чрез което ще се удовлетвори потребността за 
създаване на съвременни условия за осъществяване на 
риболовна дейност със сравнително малки плавателни 
съдове и осигуряване на подходящи места за 
акостиране и разтоварване на улова при хигиенични 
условия и продажба. Реализацията му ще допринесе за 
постигане на целите на Приоритет 1 Насърчаване на 
устойчиво в екологично отношение, иновативно, 
конкурентноспособно и основано на знания рибарство, 
характеризиращо се с ефективно използване на 
ресурсите. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Проектна готовност:  
На 16.06.2016 г. е проведено обществено представяне и 
обсъждане на проекта за  модернизация и реконструкция 
на рибарско пристанище „Карантината“.  
 Със Заповед на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството №РД-02-15-60/29.06.2017 г. е одобрен 
ПУП – План за регулация и застрояване за пристанищна 
инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 
10135.5506.461 и 10135.5506.462 по кадастралната карта 
на гр. Варна, за урегулиран поземлен имот УПИ I-461,462 
в квартал 4, с отреждане „за рибарско пристанище“ и 
ПУП – Парцеларен план на пристанищната акватория в 
поземлен имот 10135.5506.979, одобрени със заповед 
№РД-02-15-60 на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството от 29 юни 2017 г. (ДВ, бр. 55 от 2017 г.), 
влезли в сила на 7 август 2017 г. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

 Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 112е, ал. 4 от 
Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България 
(ЗМПВВППРБ) и чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) издаде разрешение за строеж №РС-42 
от 30.08.2017 г. 
 На заседание на Министерски съвет с решение №504 

от 01.09.2017 г. на основание чл. 112е, ал. 1-3 от 
ЗМПВВППРБ се учреди на Община Варна безвъзмездно 
право на строеж върху имот, представляващ част от 
морското дъно в границите на вътрешните морски води 
на Република България в Черно море, с идентификатор 
10135.5506.979“за рибарско пристанище“, с площ 17 150 кв. м. 
Подписан е Договор №311/28.09.2017 г. за учредяване на 
безвъзмездно право на строеж върху морското дъно 
между Областна администрация и Община Варна. 
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Местоположение 
Съществуващото рибарско пристанище „Карантината“  е 
разположено в поземлени имоти: на територията 
10135.5506.461 (суша) и 10135.5506.479 – мостик в акваторията. 
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Технико-икономическа обосновка: 
 Теренът на пристанището  е със сравнително малък фронт 

към морето - 120 м и граничи от запад с Аспарухов парк и 
плажа на район Аспарухово, а от изток - с дере, зад което се 
намира имот на Министерството на отбраната. От южната 
страна имотът граничи с уличната мрежа. Съществуващото 
рибарско пристанище няма защитена акватория за 
безопасно акостиране на рибарските лодки. Територията му 
е недостатъчна. 
 Модернизацията и реконструкцията на съществуващото 

пристанище изисква допълнителна площ, която да обхване 
няколко съседни неурегулирани поземлени имоти. Северно 
от тях ще се усвои и допълнителна акватория, осигуряваща 
по-добра функционалност и безопасност при експлоатация.  
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  Разширението и модернизацията обхваща следните 
поземлени имоти: ПИ 10135.5506.461, ПИ 10135.5506.462,        
ПИ 10135.5506.479, местност „Карантината“, район 
Аспарухово, град Варна. За имотите, държавна 
собственост, на основание Решение №103-2 на 
Общинския съвет – Варна (Протокол 5 от заседание, 
проведено на 27.01.2016 г.) е сключен Договор за 
предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – 
публична държавна собственост №287/25.10.2016 г. (за 
ПИ с ид. №10135.5506.462, №10135.5506.479, 
№10135.5506.461, №10135.5510.89). 
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Съществуващо положение:  

 Сегашното пристанище  няма защитена от ветрово и 
вълново въздействие пристанищна акватория за удобно и 
безопасно акостиране на рибарските лодки. То може 
да обслужва само няколко малки и неголеми лодки. 
Няма необходимите условия за рибарите и първично 
сортиране и продажба на улова. Наложителна е 
реконструкцията и модернизацията на пристанището.  

С реализирането на проекта, гр. Варна ще има 
най-модерното в страната рибарско пристанище.  
 

21 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, община Варна“ 

Проектно решение:  
По проект Рибарско пристанище „Карантината“ се 
състои от: 
Пристанищната територия с обща площ 19 373 
кв.м. се състои от:  
    1. УПИ І-461,462 с площ 2223 кв.м.  
    2. ПИ 10135.5506.979 с площ 17 150 кв.м. 
Пристанищната акватория се състои от:  
    1. Оперативна акватория с площ 4048 кв.м. 
    2. Зона за маневриране с площ 8516 кв.м. 
    3. Зона за прохождане с площ 10 257 кв.м. 
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Проектът включва: модернизация и реконструкция 
на съществуващото рибарско пристанище с 
изграждане на хидротехнически съоръжения в 
акваторията, територията с подходите, 
инфраструктура с необходимите съоръжения и 
част от основната сграда (първи и втори етажи), 
отнасяща се пряко към рибарското пристанище. 
Предвидено е на третия етаж на сградата 
заведение за хранене, покрив-амфитеатър и кула-
стълбище.  
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 Проектът представя класическо решение за създаване 
на защитена от вълнение, течения и наноси акватория 
с два сходящи се мола: Г-образен източен мол и 
западен мол с противодифракционна шпора.  
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 Г-образният мол включва тяло с номинална 
дължина 130 м. и крило с номинална дължина 
140 м. Западният ограден мол е праволинеен с 
номинална дължина 150 м.  

Ще бъде изграден хелинг, осигуряващ пускането 
на вода на плавателните съдове, както и тяхното 
изваждане на сушата за съхранение или за 
извършване на ремонтни дейности. 

 Предвидени са два Г-образни крана за лесно 
изваждане на улова, както и място за подход на 
мобилна цистерна за зареждане на лодките с 
гориво. 
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 Конструкцията на кея в тила на пристанището е 
наклонена (слип) с дължина 15 м. и денивелация 2 м. 
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 Предвидени са плаващи понтони за домуване на 
лодките на вода. В зоните за швартоване на 
плавателните съдове са предвидени 16 колонки за 
електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на 
рибарите. Плаващите пирсове са понтонен тип. Те са 
закотвени с мъртви котви и по принцип е възможно 
тяхното преместване при необходимост. Плаващите 
пирсове са с дължина 60 м. Всеки един се състои от 4 
понтона с дължина 15 м и ширина 2,70 м.  

 Проектният капацитет на пристанището е общо 116 
плавателни съда, в т.ч. 103 лодки, разпределени по 
категории, 8 места за кораби с дължина 18-24 м. и 5 
места за кораби над 24 м. 
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 По отношение на акваторията проектът 
предвижда: 

     - осигуряване на защитата й от вълнение, течения 
и наноси; 
     - навигационно осигуряване с червена и зелена 
светлина на входа на пристанището и с мигалка на 
края на Източния ограден мол. Навигационното 
осигуряване е съгласно Международните правила 
за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.  
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• Пристанището има обходен път по кейовете с 
ширина 6 м от всички страни, позволяващ достъп и 
временно спиране на транспорт, и 1 м за 
инфраструктура - колонки за ток, вода, 
изпомпване на вода и отпадни води, пожарни 
хидранти, осветителни стълбове и др. подобни. 
Източният път е осигурен с тупик с обръщач на 
края поради голямата си дължина. За удобство, 
западният път завършва с площадка за обръщане 
с маневри за удобство. 

• Под алеята на източния мол има допълнителни 
пространствата за сух док, сушене на мрежи, 
складове. 
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По западния мол на 
съоръжението се 
осигурява пешеходна 
алея с дължина около 
100 м и с ширина 5 м 
на кота 2 м над водата 
като своеобразно 
разширение на плажа, 
която се отделя от 
територията на 
пристанището с висок 
ограден парапет. 
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Източният мол също е достъпен 
пешеходно, но на кота 4 м над 
водата. Там се предвижда алея с 
обща дължина 260 м и с ширина 4 
м с пейки и охранителни парапети.  

Предвидени са две панорамни 
площадки - на чупката между 
тялото и крилото на източния мол, и 
ротондата накрая при главата на 
източния мол. 
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Проектираната основна 
сграда е със смесено 
предназначение 
(обществени, търговски и 
обслужващи площи) и се 
състои от един 
полуподземен и два 
надземни етажа.  

Предвижда се и 
сграда на три 
нива с модерен 
архитектурен 
силует.  
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 На фуга с триетажната сграда от изток е 
проектирана едноетажна самостоятелна сграда с 
плосък покрив за ремонтна работилница – сервиз. 
Работилницата е предназначена за ремонт на 
малки плавателни съдове - ремонти по корпуса, 
двигатели и др. На изток от нея е разположена и 
външна работна площадка. 

• На първия етаж на сградата се поместват 
помещения, пряко свързани с дейността на 
рибарите, първата обработка, временно 
съхранение и продажба на риба.   
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 Първата обработка на рибата се помества в група от 
помещения и се състои от: 
    - разтоварване на улова - площадка с малък кран за 
изваждане на лондите и пренасяне с помощта на колички, 
при необходимост може да се добави и електрокар; 
    - приемане на рибата - помещение с 6 броя работни 
места на общ плот за изсипване, почистване от 
замърсявания, водорасли, медузи и др.; 
   - вани за измиване на улова, поставяне в чисти лонди; 
   - хладилно помещение за отпадъци; 
   - три къта за лонди - мръсни лонди, миене, чисти лонди; 
   - помещение за препарати и оборудване за поддържане 
на хигиената; 
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   - помещение за опаковъчно фолио; 
   - помещение за отговорник от ИАРА по приемането, 
регистрирането, хигиенния контрол, осигуряването на лед 
и чисти лонди на влизащите в морето, продажба на едро 
на улова; 
   - помещение за ветеринарен лекар с помещение за 
лаборатория; 
   - санитарно-битови помещения за помощния персонал 
и посетители; 
   - ледогенератор, помещение за люспест лед; 
   - хладилни камери с различен температурен режим за 
улова; 
  - помещение за почивка на рибарите; 
  - склад за инвентар.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 
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„Аспарухово“, община Варна“ 

Пазарът за рибни продукти има: 
- пряка връзка с помещенията за първа обработка; 
- пряк самостоятелен външен достъп за граждани, извън 

пристанището;  
- горно остъкляване, което внася допълнително 

естествено осветление в пазара, както и чрез него се 
осъществява информационна връзка с покрива - 
тераса над него. 

• На втория етаж ще бъдат разположени офиси на 
администрацията на пристанището, свързана с 
организацията на дейността му, заседателна зала – 
клуб на рибаря, работна зала за договаряне към 
рибния пазар, за обучения, презентации, при нужда за 
митническа проверка.  
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„Аспарухово“, община Варна“ 

• Третият етаж на сградата ще бъде достъпен от 
улицата и ще може да се ползва от гражданите и 
гостите на града без да се пречи на дейността на 
пристанището. Там ще има заведение за хранене 
за около 140 човека, специализиран ресторант за 
риба - 2-3 звезди. Заведението е предназначено 
както за рибарите, така и за външни посетители. 
Има връзка и между ресторанта и двете покрив-
тераси над рибния пазар и над сервиза. Двете 
големи открити тераси ще дават възможност на 
посетителите да се насладят на прекрасната 
гледка към града и морето. 
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Кула с вита стълба с 
височина 18,26 м. 
осигурява достъпа до 
заведението, до 
амфитеатъра на 
покрива и по-нагоре до 
изгледна площадка. 
Кулата също е елемент 
от евакуацията на 
третия етаж и покрива.  

Най-атрактивната 
част ще е 
покривът на 
сградата. Той ще 
е оформен като 
амфитеатър с 
видимост към 
морето и града. 

Покривът ще може 
да се 
трансформира в 
сцена за различни 
прояви и събития от 
социалния и 
културен календар 
на града. Тази 
открита сцена ще 
може да събира до 
200 души. 
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„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 
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„Аспарухово“, община Варна“ 

Предвидена е сграда за охраната с билборд  
при входа на комплекса. 
 Паркоустройство: Площта за озеленяване е 343 

кв. м. Декоративната растителност на 
общинската територия в градината при 
паметника се запазва напълно и се включва в 
общата композиция. Допълнително се засаждат 
22 бр. дървета при местата за паркиране. 
Поставят се пейки, кошчета за смет и парково 
осветление.  
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„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 
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 Достъпна среда за хора с увреждания: Първият етаж е 
достъпен целия. Има тоалетна за инвалиди. На втория 
етаж са достъпни администрацията и покрив-терасата 
над рибния пазар. Има една тоалетна за инвалиди, 
обща за етажи втори, трети и покрива-амфитеатър. 
Третият етаж е достъпен целият с асансьор с размери 
за инвалидна количка без придружител. Същият 
асансьор осигурява достъпна среда и за долната 
площадка на покрива- амфитеатър. Моловете са 
достъпни изцяло: и пешеходните алеи, и кейовете. 
 Достъпна среда за гражданите: Осигурен е свободен 

достъп на гражданите до цялия обект на територията и 
в акваторията, без това да пречи на дейността на 
рибарите. За това допълнително спомага и 
разработеният проект за охрана, контрол на достъпа и 
видеонаблюдение.  
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 Обща стойност на проекта:                                
до 16 500 482 лв. с ДДС  
 Източници на финансиране: 
• Безвъзмездна финансова помощ:                        

до 7 997 546 лв. без ДДС;                                  
разходи за възстановимо ДДС в размер до         
1 599 509 лв. – авансово финансиране от 
Държавен фонд земеделие/собствени 
средства от бюджета на Община Варна 
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• Собствено финансиране на Община Варна  до              
5 419 206 лв. без ДДС - дългово финансиране - заем от 
Фонд за градско развитие за Северна България 
(финансов посредник на „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България" ЕАД)/заем от друга 
финансова или кредитна институция/облигационен 
заем; разходи за възстановимо ДДС в размер до             
1 083 841 лв. – финансиране със заем от Фонд за 
градско развитие за Северна България (финансов 
посредник на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България" ЕАД)/собствени средства от 
бюджета на Община Варна 

     Общински съвет - Варна  с решение                                 
№ 866-1/21/27.09.2017 г. даде съгласие за собствено 
участие  и определи източниците за финансиране на 
собственото участие, включително възможността за 
ползване на кредит. 
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• Собствено финансиране от бюджета на Община 
Варна до 333 650 лв. без ДДС (400 380 лв. с ДДС) 

• Мостово финансиране на допустими разходи до 
възстановяването им от Управляващия орган в размер 
до 2 665 946 лв. - дългово финансиране – заем от 
“Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или 
кредитна институция. 
 Очаквани срокове за реализация: 24 месеца (от 

18.05.2018 год. до 18.05.2020 год.). 
Срокове и начини на усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване е до 
приключване на проекта. 
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С реконструкцията  и 
модернизацията на 
съществуващо 
рибарско пристанище 
„Карантината“ ще се 
създадат  съвременни 
условия за 
осъществяване на 
риболовна дейност. 
Рибарското 
пристанище ще бъде 
най-модерното по 
Северното 
Черноморие, което ще 
съперничи на четирите 
по-нови пристана, 
изградени на юг. 

        
     В миналото 
 
 
 
 
 
 
                                    Сега 
                      
 
 
 
    В бъдеще                  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към  рибарско 

пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст 
Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“  

   Проект „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ 
към рибарско пристанище, включително обръщач, по 
плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“  
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Предназначение: Подобряване на транспортно-експлоатационните 
характеристики на улицата, безопасността на участниците в 
движението и осигуряване на комфорт на пътуващите, постигане на 
изискванията за достъпна среда за лица с увреждания, ще се реши 
отводняването на пътното платно, изграждане на ново улично 
енергоефективно осветление, тротоари, места за паркиране и 
велоалея за връзка с Аспарухов парк, плажа на кв. Аспарухово, 
рибарско пристанище, жилищни сгради и военното поделение.  



ОБЩИНА ВАРНА 
„Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към  

рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на 
м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“  

Цели на проекта:  
• Основната цел на проекта е подобряване на 

транспортно-експлоатационните характеристики на 
улицата, безопасността на участниците в движението, 
осигуряване комфорт на пътуващите; 

• Осигуряване на безопасен и удобен начин на 
паркиране за крайния потребител; 

• модернизирането на инфраструктурата, повишаване 
качеството на живот, социалното включване и 
екологична среда; 

• Благоустрояване на физическата среда в зона на 
въздействие на ИПГВР на гр. Варна посредством 
реконструкция и естетизация на градската среда; 

46 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към  

рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на 
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• Подобряване на екологичните характеристики на 
територията чрез възстановяване на зелени площи, 
създаване на условия за използване на алтернативни методи 
за придвижване; 

• Създаване на достъп до нови функционални зони, 
осигуряващи възможност за отдих, спорт и оползотворяване 
на свободното време; 

• Повишаване потенциала за развитие на туризма; 
• Повишаване на инвестиционната атрактивност и 

подпомагане балансираното икономическото развитие на 
града. 

Очаквани срокове за реализация: 24 месеца (от 18.05.2018 
год. до 18.05.2020 год.). 
Срокове и начини на усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване е до 
приключване на проекта. 
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Технико-икономическа обосновка: 
    Проектът представлява инвестиция във физическата и 
жизнената среда на Варна. Реализацията е в съответствие с 
изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на града.  
Съществуващо положение: 
•  Улицата е от второстепенна улична мрежа от транспортната 

схема на гр. Варна. Ситуационно започва от кръстовище с 
бул. „Първи Май” и достига до военно поделение 
„Карантината”. На км. 0+265  има съществуващо кръстовище 
за плажната зона и „Аспарухов парк”.  

• Обхваща следните имоти: 
    - Поземлен имот 10135.5506.464, целият с площ от 14893 м2 – 
публична общинска собственост, улица; 
    - Поземлен имот 10135.5506.463, площ от 2489 м2   - публична 
общинска собственост, озеленени площи. 
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       Улицата е двупосочна при изградените жилищни 
блокове и без основа и покритие в цялост, а в другата 
си част не е изградена – липсва трайна настилка. 
Настилката е силно компрометирана. Конструктивните 
пластове на настилката са с неясна 
носимоспособност и дебелини, от което са се 
образували нагъвания и слягания на земната маса. 
Тротоари има само около жилищните сгради. 
Пешеходното придвижване е силно затруднено и 
неприятно.  
        Тази връзка е много важна за достъпа до плажната 
ивица, което налага задължително осигуряване на 
пешеходно и велосипедно трасе. Изключително 
неблагоприятни са условията за движение на хора с 
увреждания и осигуряваяне на достъпна среда към 
момента. 
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м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“  

     Странично от асфалтовата й част се паркира 
нерегламентирано и хаотично в тревни площи. 
Отводняването също е проблем, тъй като вертикалната 
планировка на улицата е многократно променяна от 
преминаващите автомобили без да има положена настилка. 
При дъжд оттичащата се вода не може да се отведе, поради 
което се образуват големи локви, като това е и най-ниската 
точка за квартала, граничеща с морското ниво. 
Предвидените интервенции, чрез които ще бъдат постигнати 
целите включват: 
• Реконструкция на улицата е в съществуващия обхват с 

постоянна ширина на пътната настилка, като стриктно се 
спазва геометричното решение и влязлата в сила улична 
регулация. Улицата е обслужваща за Аспарухов парк, плажа 
в кв. Аспарухово, жилищни сгради, военното поделение и 
рибарското пристанище. Завършва с временен обръщач 
(около съществуващия паметник), който ще остане до 
момента на реализиране на предвидената по ОУП пътна 
връзка между „Аспарухов парк“ и нос „Галата“.  
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• Дължината на улицата 640 м., ширина на платното 7 м., 
като в обръщача ще бъде различна, с цел осигуряване 
на преминаване на големи превозни средства – 
автобуси на МГТ и товарни автомобили, автомобили с 
колесари.  

• Ще бъде изградена дъждовна канализация за 
отводняване на платното.  

• Предвижда се велоалея, която ще е продължение на 
велоалеята от Аспарухов парк и ще свързва 
пристанището с парковата и плажната зона. 

• Предвижда се автобусна спирка. 
• При прехода от тротоар към улично платно при 

пешеходни пътеки се осигурява достъпност, като 
бордюра и настилката се скосяват до нивото на 
асфалта. 
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• Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване 
качеството на живот, осигуряване на достъп до основни 
услуги на населението, подобряване на екологичната 
среда и за развитието на целия район; 

• Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за 
повишаването на инвестиционната атрактивност и 
подпомагане балансираното икономическото развитие 
на града и региона и ще имат благоприятен социален 
ефект; 

• Повишаване на потенциала за развитие на традиционни 
за гр. Варна отрасли като туризъм и рибарство. 

• Създаването на регулирана зона за платено и безплатно 
паркиране и централизирана система за плащане на 
услугата ще доведе до ефективно управление на 
ограниченото пътно пространство.  
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 Стойност на проекта: 1 586 687 лв. с ДДС   
 Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране в размер до 1 294 128 лв. без 

ДДС - заем от Фонд за градско развитие за Северна 
България (финансов посредник на „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България" ЕАД)/ заем от 
друга финансова или кредитна 
институция/облигационен заем; разходи за 
възстановимо ДДС в размер до 258 825 лв. – заем от 
Фонд за градско развитие за Северна България 
(финансов посредник на „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България" ЕАД)/собствени 
средства от бюджета на Община Варна 

• Финансиране от бюджета на Община Варна в размер 
до 33 734 лв. с ДДС 
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ОБЩИНА ВАРНА 
Варна – европейски град на 

спорта през 2019 г.  

Варна ще бъде Европейски град на спорта през 2019 г.  
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Варна – европейски град на 

спорта през 2019 г.  

    Процесите на икономическа и културна глобализация 
поставят все по – настоятелно проблема за качеството 
на живот и здравето на обществото. Стратегията 2020 
предвижда страните от Европейския съюз да правят 
сериозни инвестиции в образование, спорта, развитие 
на нови технологии, иновации и създаване на заетост. 
Професионалното образование и спорта като фактори 
за икономическо и социално развитие са призвани да 
подпомагат приспособяването на всеки член от 
обществото към новите предизвикателства за проява на 
дългогодишна работоспособност и устойчиво здраве. 
Това разбиране произтича от стратегическата цел на 
Европейския съюз – превръщането му в най – 
конкурентноспособната и динамична икономика в 
света. 
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      Високата и дългогодишна работоспособност на 
обществото зависи преди всичко от здравето, здравословният 
начин на живот и оптималната двигателна активност. Спортът 
е доказана алтернатива за противодействие на стреса и 
негативните влияния на съвременното ежедневие. Промените  
в закона за спорта съобразно европейските директиви 
стимулира създаването на все по – добри условия за спорт и 
участието в различни занимания със спорт на гражданите от 
всички социални групи. Европейската комисия стимулира 
изграждането на спортни съоръжения и комплекси във всички 
страни от съюза. Асоциацията на Европейските столици и 
градове на спорта /ACES/ ежегодно следи и номинира 
различните градове от Европа за принос в развитието и 
условията за спорт и организирането на спортни прояви за 
укрепване на здравето и работоспособността на 
населението.  
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Варна – европейски град на 

спорта през 2019 г.  

      Варна – Морската столица на България бе сред 
номинираните градове за Европейски град на спорта за 2019 
година. Основания за тази номинация са сериозните усилия, 
които Община Варна полага за изграждането, 
модернизацията на спортната база, както и множеството 
спортни инициативи и спортни прояви за всички възрастови 
групи. Град Варна бе посетена от експерти от Асоциацията 
на европейските столици и градове на спорта                    
(ACES EUROPE), които оцениха кандидатурата ни за 
Европейски град на спорта с 84,5 точки от 100 възможни. 
Делегацията, водена от Хуго Алонсо - генерален секретар на 
ACES, заедно с останалите членове - Лукас Ворел, Виченцо 
Лупатели, Франсоа Ноел и Анатоли Илиев, обиколиха 
различни спортни съоръжения, след което изгледаха 
специалната презентация, представяща възможностите и 
приоритетите на града в областта на спорта и активния начин 
на живот. На финала на срещата Хуго Алонсо обяви, че той и 
колегите му са останали очаровани от видяното във Варна. 
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спорта през 2019 г.  

      Получено бе официално писмо от ACES EUROPE до 
Община Варна, в което се казва: „Поздравления за 
наградата! Вашият град наистина е добър пример за 
спорт във всички области, свързани със здравето, 
интеграцията, образованието и уважението, които са 
основните цели на ACES EUROPE". 
       Една от основните причини за тази престижна титла 
е отделянето на специално внимание към средствата 
отделени в бюджета на Община Варна за спорта. 
Може да се каже, че последните 10 – 15 години 
общината е сред водещите в национален мащаб по 
предвидени и изразходвани средства за спортните 
бази и организирани спортни мероприятия.  
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     Целта на приетата Стратегия за развитието на физическото 
възпитание и спорта в Община Варна за периода 2018-2022 е 
насочена в реализиране на ефективна и успешна  политика 
в областта на спорта в община Варна по следните 
направления: спорт за учащи - деца и младежи в 
предучилищни, начални, основни, средни и висши учебни 
заведения, спорт за граждани - работнически спорт и спорт 
за всички, спорт за високи постижения, спорт за хора с 
увреждания, спорт за ветерани, социален туризъм, както и 
ефективно управление на съществуващите спортни обекти и 
съоръжения, чрез поддържането и модернизацията им и 
своевременно изграждане на нови такива.  
      В доклада на Европейския съюз “Развитие и перспективи 
на действията на общността в областта на спорта”, спортът 
се определя като уникална дейност, която изпълнява 
едновременно различни функции:  
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спорта през 2019 г.  

- образователна - активното занимание със спорт развива 
хората като личности;  
- здравеопазваща – физическата активност води до 
подобряване здравословното състояние на хората, тя е начин да 
се победят определени болести и да се подобри качеството на 
живот сред по-възрастните; 
- социална – спортът е начин да се превъзмогне 
нетолерантността, расизма, насилието, злоупотребата с 
наркотици и алкохол и подпомага интеграцията на хората извън 
пазара на труда; 
- културна – спортът дава на хората допълнителна възможност 
да опознаят местата около тях и да станат по-чувствителни към 
опазването на околната среда; 
- възстановителна – спортът  като занимание през почивното 
време осигурява индивидуално и колективно развлечение.  
      Целта на стратегията е тези функции да станат неразделна 
част от спортната дейност в Община Варна и гражданите й. 
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спорта през 2019 г.  

   В тази връзка и с цел доброто представяне на 
града през 2019 г. Община Варна предвижда: 
 реализацията три проекта за изграждане на 

спортни съоръжения в гр. Варна: 
• Многофункционален спортен комплекс в ж.к. 

„Владислав Варненчик” 
• Парк и спортни съоръжения в кв. „Виница”  
•  Спортен комплекс и благоустрояване на ул. 

„Студентска” 
•  Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 

спортни и фитнес площадки на открито в 
училищата на територията на община Варна 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 
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Варненчик”, гр. Варна 

Предназначение на проекта: 
Основен проблем при ползването на спортните обекти е 
прекалената натовареност на спортните зали, тенис кортовете и 
липсата на общински футболен терен. Настоящото е 
продиктувано от желанието за едновременното им ползване, 
както от спортните клубове, така и от гражданите. Въпреки, че са 
въведени план-графици, точно за тези видове спортни бази, 
желаещите са повече от капацитета им.  
Чрез реализацията на този проект Община Варна ще даде 
възможност на живущите в един от най-големите райони 
„Владислав Варненчик“ да практикуват своите любими спортове 
по местоживеене и ще допринесе да увеличаване броя на 
спортуващите.  
С изпълнението на проекта ще се изгради спортен комплекс със 
съвременни условия за практикуване на различни видове масов 
спорт за живущите в район "Владислав Варненчик", гр. Варна, 
който да осигурява безопасност и достъпност за всички 
ползватели, включително и за ползвателите с увреждания. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

Описание на проекта : 
Предмет на проектa е изграждането на съвременен 
спортен комплекс за практикуване на различни видове 
масов спорт на жителите на район „Владислав 
Варненчик“ на терена на съществуващия районен 
стадион.  
Съществуващо положение: Теренът предвиден за 
изграждане на спортния комплекс е УПИ VIII-190 „за 
стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/. Имотът 
граничи на юг с бул. „Света Елена“, на север с имота на 
Първо основно училище /УПИ II „за училище“/ и 
обслужваща улица, на изток с читалище „П. Р. Славейков“ 
/УПИ III „за читалище“/ и хранителен супермаркет /УПИ IV 
„за бензиностанция и магазин“/, а на запад с 
незастроени имоти /УПИ VI „за училище“/. Имотът е с 
обща площ 30 244 кв. м.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

На тази част от градската територия, традиционно са развивани 
спортни и рекреационни дейности. В миналото на територията 
на имота е функционирал стадион. Спортното съоръжение в 
момента не функционира по предназначение тъй като е 
технически амортизирано, неподдържано и нестопанисвано в 
продължение на години, няма необходимата техническа 
документация, удостоверяваща неговата техническа безопасност 
при експлоатация и не отговарят на действащите нормативни 
изисквания относно устройството и безопасността при 
експлоатация.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

• За обекта има изработен технически проект 
финансиран от бюджета на Община Варна. 

По проект се предвижда изграждането на 
многофункционален спортен комплекс,който ще 
предлага разнообразен набор от услуги и възможност 
за практикуване на множество спортове. На територията 
на комплекса ще се провеждат любителски тренировки 
по различни спортове, състезания и турнири, фирмени 
тим билдинги и др. 
Новопроектирания многофункционален спортен 
комплекс включва изграждането на: 
 спортна зала с капацитет от 317 места за зрители; 
 обслужваща сграда с кафене и съблекални; 
 сцена за театрални изяви; 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

 зона за спорт на открито, която ще включва: 
•  игрище за футбол с размери 50/70 м. с изкуствена 

трева; 
• две игрища за футбол на малки врати, с 

размери18/47м.  с изкуствена трева;  
• два тенис корта (едно от които е комбинирано с 

волейбол), с размери 11/24 м. с настилка от клей;  
• две баскетболни игрища съчетани с волейбол, с 

размери 15/18 м. с акрилна настилка;  
• скейт парк - подходящ както за скейт бордове така и за 

ролери и велосипеди, с площ от 810 кв.м. 
• фитнес на открито; 
• писта за крос бягане около парка, със състезателен 

участък до 100 м.; 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

 детска площадка; 
 алейна мрежа, която обособява две рекреационни зони в 

комплекса; 
 открит паркинг с 36 броя места за паркиране, като 4 от тях 

са обособени за хора с увреждания. 
Спортната зала се състои от три етажа: 
• Полувкопаният етаж се състои от паркинг за 45 бр. 

автомобили, 4 от които са обособени за хора с увреждания. 
• На първия етаж е разположена самата зала и трибуните за 

зрители, фоайе с каси и санитарен възел, помещение за 
охрана, офис организатор на обекта, съблекални мъже и 
жени със съответните санитарни помещения към тях, фоайе 
спортисти, медицински кабинет за спортисти, WC- за 
посетители, достъпна тоалетна и пет складови помещения.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

• На втория етаж са разположени коридор, тонрежисьор, 
съдии и WC. 

• Залата е с размери 48,90/38,45 м., от които 20/40  е 
спортното поле, предвидено няколко вида спорт - хандбал, 
баскетбол с подвижни кошове, волейбол и футзал.  
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

Проектираната обслужваща сграда с кафене и 
съблекални се състои от две съблекални със санитарен 
възел, склад и бар и две тоалетни с достъп отвън. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

 В проекта са заложени всички възможни мерки за 
осигуряване на достъпност: 

   - Главният вход към комплекса е от юг и е осигурен 
за достъпна среда чрез рампа. Пред входа е 
осигурена нормативната площ за маневриране 
мин. 1.50/1.50 м. Площните показатели в общите 
части на сградата позволяват свободното движение 
на хора с инвалидни колички.  
   - Достъпни са пешеходните пространства до 
сградите. Настилките ще бъдат равни и нехлъзгави, 
без грапавини и препятствия. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

Цели: 
• В съответствие с избора на гр. Варна за европейски 

град на спорта 2019г. се цели разширяване, 
подобряване и модернизиране на спортната 
инфраструктура на гр.Варна, чрез изграждане на 
многофункционален спортен комплекс.  

• За популяризиране и укрепване на спортните навици 
на населението, в полза на местната общност.  

• Намаляване на разходите, свързани с транспорт на 
гражданите до по-отдалечени зони за спорт, към 
момента в кв.“Вл. Варненчик“ няма изграден 
многофункционален спортен комплекс от такъв 
мащаб. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
• Изграждането на Многофункционален спортен 

комплекс в УПИ VIII-190  "За стадион" в кв. 21, в IV м.р. на 
ж. к."Владислав Варненчик", гр.Варна ще допринесе за 
повишаване качеството на живот на гражданите на 
гр.Варна, както ще способства популяризирането на 
активния и здравословен начин на живот и ще създаде 
условия за подрастващите и техните семейства да 
прекарват повече време заедно. 

• Подобряване на екологичните характеристики на 
територията – за паркоустройство и благоустройство  
планираната нова затревена площ ще е в размер на 
6237 кв.м., ще бъдат засадени нови широколистни и 
иглолистни дървета и храсти. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

Технико-икономическа обосновка: 
• Проектът представлява инвестиция в физическата и жизнена 

среда на гр. Варна. Реализацията му кореспондира с избора 
на гр. Варна за европейски град на спорта 2019 г. 

• Дейностите по проекта са насочени към необходимостта от 
изграждане на голям спортен комплекс в кв.“Вл. Варненчик“, 
подобряване и увеличаване на спортната инфраструктура на 
града. 

• Реализирането му ще допринесе за повишаване стандартите 
на живот, осигуряване на достъп до спортни активности на 
широк кръг от хора в съвременна спортна структура. 

• Проектът е ориентиран към задоволяване на нуждите и 
потребностите на целевите групи – населението на гр.Варна, кв. 
“Вл. Варненчик“, както и на гостите и туристите в региона. 

• Резултатите му ще имат благоприятен социален ефект. 
• При експлоатацията на обекта ще се генерират приходи, което 

ще има благоприятен икономически ефект за бюджета на 
общината. 
 
 

 
74 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 

стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав 
Варненчик”, гр. Варна 

Стойност на проекта:  7 512 691 лв. с ДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране в размер до 7 250 000 лв. - заем от 

Фонд за градско развитие за Северна България (финансов 
посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти 
в България" ЕАД)/заем от друга финансова или кредитна 
институция/облигационен заем; 

•  Финансиране от бюджета на Община Варна в размер до 
262 691 лв. с ДДС 

Срокове и начини на усвояване на заема: 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване е до 
приключване на проекта. 
Очаквани срокове за реализация: 
Очакван срок на реализация – до 18 м. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен 

комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна 
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Проект „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен 
комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна /ПИ 
10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. 
Варна“ 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен 

комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна 
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Описание на проекта : 
Предмет на настоящия технически проект е изграждането 
насъвременен парков спортен комплекс за практикуване на 
различни видове масов спорт на жителите на кв. „Виница”, на 
празен незастроен терен. 
• Целта на проекта е бъде създаден спортен комплекс със 

съвременни условия за отдих и практикуване на различни видове 
масов спорт за живущите в кв. „Виница”, който да осигурява 
безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за 
ползвателите с увреждания.  

Основни задачи на проекта са: 
   - Изграждане на рекреационна зона със специализирано 
пространство за различни видове масов спорт в кв. „Виница”; 
   - Изграждане на паркова зона и спортен комплекс в съответствие 
с действащите нормативи, стандарти и европейски изисквания за 
безопасност и здраве 
    - Осигуряване на безопасни условия за спорт и отдих в района; 
    - Повишаване качеството на жизнената среда на живущите в кв. 
„Виница”. 
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ОБЩИНА ВАРНА 
„Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен 

комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна 

Съществуващо 
положение: Теренът 
предвиден за 
изграждане на 
спортния комплекс 
е УПИ VI „за 
спортен комплекс“, 
кв. 36 по плана на 
кв. „Виница”,  гр. 
Варна /ПИ 
10135.2575.433 по 
КК/ с адрес ул. 
„Албатрос”, кв. 
„Виница”, гр. 
Варна. Парцелът е 
с обща площ 6 126 
кв.м. 
 

 

 

78 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен 

комплекс“, кв. 36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна 

79 

• За обекта има изработен технически проект 
финансиран от бюджета на Община Варна. 

Проектното решение обхваща изпълнение на СМР, 
включващи дейности по облагородяване и 
благоустрояване и предвижда изграждане на 
детска площадка, фитнес площадка, спортни 
площадки, обслужващи сгради, алейна мрежа и 
алейно осветление, разполагане на парково 
обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, 
електрически стълбове, информационни табели, 
велосипедни стендове; изграждане на 
видеонаблюдение и нови паркоместа, озеленяване 
ценна дървесна растителност. 
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 Вход на парка и пространството около него 
       Главният пешеходен и обслужващ автомобилен вход са 
предвидени в северната част на имота, успоредно на ул. 
„Албатрос“. 
       За преодоляване на денивелацията от 130 см. пешеходният 
достъп до парковата зона е решен посредством стълбище на 
две нива и рампа за хора в инвалидни колички.  
       От там се достига до площадка, на която се намират две 
обслужващи сгради. Те са разположени под общ покрив, 
симетрично от двете страни на стълбището. Сградите 
включват: преддверие, съблекалня със санитарен възел и 
душове. В източната сграда е разположено и кафене, в 
западната – склад и ел. таблото. 
        На юг площадката е оформена с амфитеатрални 
стъпала позволяващи както сядане и общуване, така и 
наблюдение на спортните изяви. 
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  Успоредно на ул. „Албатрос“ по източната граница на имота 
е предвиден паркинг за 20 автомобила, от които две 
инвалидни. На паркинга има предвидена станция за 
зареждане на ЕПС. Зоната е заградена с подпорна 
стоманобетонна стена с облицовка тип „габион”.  
   По продължението на стената има 50 см. зелена зона, в 
която е засадена пълзяща растителност. 
 Детска площадка 
• Комбинирана площадка, разделена на две зони за игра, 

всяка от които с различна настилка, като фокусът е поставен 
върху физическото предизвикателство, срещите и обмена. 
Създаденото пространство е креативно и разнообразно и 
има за цел да предизвиква децата и тяхното въображение. 
Площадката има следните общи игрови функции: пързаляне; 
скачане; катерене; пазене на равновесие; преминаване; 
общуване и колективни игри; експериментиране; учене; игри 
със сюжети и роли. 
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• Разделението на зоните е според възрастта на децата: 
    - Първата зона е за деца над 3г. Предвидената пясъчна 
настилка в тази зона осигурява възможности за креативна и 
конструктивна игра и за развитие на фини двигателни умения. 
Зоната включва три съоръжения: кула, багер и пясъчна 
фабрика. 
    - Втората е за деца над 6г. и се състои от различни 
съоръженията за баланс и катерене, разположени в центъра, 
а по периферията е оформена със стена за катерене 
включваща стъпки, въжета и мрежа. Стената за катерене 
граничи с естесвено оформен хълм, от който се спуска 
пързалка към ниската зона на детската площадка. Настилката 
е саморазливна каучукова настилка. Зоната включва следните 
съоръжения за провокиране на физическата активност: 
спагети, два трамплина, съоръжение за катерене, стена за 
катерене и пързалка.  
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• По периферията зоната на детската площадка е оградена с 
бордюр с широчина от 50см. позволяващ сядане и заоблен 
радиус с цел избягване на наранявания. 

• От страната на зоната за по-малки деца е предвидена зона 
за сядане, покрита с декинг и размери 200/80/3см. 

 Фитнес площадка 
    Фитнес площадката е с площ от 90м2. Настилката е 
двупластова саморазливна каучукова настилка с дебелина 
6см. Предвижда се разполагането на съоръжение за стрийт 
фитнес включващо следните елементи: две успоредки, пет 
лоста на различна височина, 2 шведски стени; 2 огънати халки, 
Тарзан с дължина 450см. включващ хоризонтална стълба и 
дълги лостове на едно ниво. 
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 Спортни площадки 
• Спортните площадки са ориентирани север/юг съгласно 

изискванията на Нормите за проектиране на спортни сгради и 
съоръжения. 

• Ще бъдат изградени две открити площадки, от които една 
комбинирана баскетбол/волейбол и една футболна. 

Зона за отдих  представлява естествено затревена зона 
оформена с габионни стени с h=35см. покрити с дървени 
седалки. 

 Растителност 
• Изборът на растителността осигурява максимално визуално 

разнообразие през годината, а непрекъснатото нарастване на 
растенията и дърветата през годините осигурява непрекъснато 
променящ се пейзаж. 

• Предвижда се разполагане на пейки основно в зоната за отдих, 
които представляват габиони с монтирани дървени седалки.  

• Велосипедни стойки са предвидени в близост до входа на парка. 
• Предвижда се разполагане на осветителни тела с LED. 
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 Достъпна среда 
• Предложеното проектно решение за настилки, 

парковото обзавеждане, тяхното разположение и 
разположението на съоръженията за игра на детските 
площадки е в пълно съответствие с Наредба No4/2009 
за изграждане на достъпна среда в урбанизираните 
територии и Наредба No1 от 12.01.2009г. - за условията 
и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра (бр.10/2009г. на Държавен 
вестник). 

• Настилките осигуряват непрекъснат достъпен маршрут.  
• Разположението на парковата мебел позволява 

разполагането на детска или инвалидна количка до 
всяка пейка, без ограничаване на достъпния маршрут. 
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
• Изграждането на Парк и спортни съоръжения, УПИ VI 

„за спортен комплекс", кв. 36 по плана на кв. Виница гр. 
Варна, ще допринесе за повишаване качеството на 
живот на гражданите на гр. Варна, както ще 
способства популяризирането на активния и 
здравословен начин на живот и ще създаде условия за 
подрастващите и техните семейства да прекарват 
повече време заедно. 

• Подобряване на екологичните характеристики на 
територията – за паркоустройство и благоустройство  
планираната нова затревена площ ще е в размер на 
1935м2, ще бъдат засадени нови широколистни и 
иглолистни дървета и храсти. 
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Технико-икономическа обосновка: 
• Проектът представлява инвестиция в физическата и жизнена 

среда на гр. Варна. Реализацията му кореспондира с избора 
на гр. Варна за европейски град на спорта 2019 г. 

• Дейностите по проекта са насочени към необходимостта от 
изграждане на спортен комплекс в кв.“Виница“, подобряване 
и увеличаване на спортната инфраструктура на града. 

• Реализирането му ще допринесе за повишаване стандартите 
на живот, осигуряване на достъп до спортни активности на 
широк кръг от хора в съвременна спортна структура. 

• Проектът е ориентиран към задоволяване на нуждите и 
потребностите на целевите групи – населението на гр.Варна, 
кв. “Виница“, както и на гостите и туристите в региона. 

• Резултатите му ще имат благоприятен социален ефект. 
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 Стойност на проекта:  до 1 762 807 лв. с ДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране до 1 655 659 лв. - заем от 

финансова или кредитна институция/облигационен 
заем  

• Финансиране от бюджета на Община Варна в размер 
до 107 148 лв.  

Срокове и начини на усвояване на заема : 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване е до 
приключване на проекта. 
Очаквани срокове за реализация: 
Очакван срок на реализация – до 12 м. 
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Проект „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и 
спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 
10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. 
„Студентска”, гр. Варна“ 
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Описание на проекта: 
Предмет на настоящия технически проект е 
изграждането на съвременен спортен комплекс 
за практикуване на различни видове масов спорт 
на жителите на кв. „Левски“ на терена на 
съществуващия районен стадион. 
Целта на проекта е бъде създаден спортен 
комплекс със съвременни условия за 
практикуване на различни видове масов спорт за 
живущите в районa, който да осигурява 
безопасност и достъпност за всички ползватели, 
включително и за ползвателите с увреждания.  
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• За обекта има изработен технически проект 
финансиран от бюджета на Община Варна. 

Основни задачи на проекта са: 
  - Модернизация на съществуващото специализирано 
пространство за различни видове масов спорт в 
районa; 
  - Изграждане на спортен комплекс в съответствие с 
действащите нормативи, стандарти и европейски 
изисквания за безопасност и здраве 
  - Осигуряване на безопасни условия за спорт в 
района; 
  - Повишаване качеството на жизнената среда на 
живущите в района. 
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Съществуващо положение: Теренът предвиден за изграждане 
на спортния комплекс е УПИ „за парк и спортен терен“, кв. 36 
по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 
10135.2554.155 по КК/, гр. Варна. Имотът граничи на север с ул. 
„Студентска“, на изток с ул. „Дубровник”, на юг обслужващи 
улица, на запад с частни имоти застроени с жилищни сгради. 
ПИ 10135.2554.158 е с площ 8 353 кв. м., а ПИ 10135.2554.155 е с 
площ   8 878 кв. м. 
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На тази част от градската територия, традиционно са 
развивани спортни и рекреационни дейности. В миналото 
на територията на имота е функционирал стадион. 
Спортното съоръжение в момента не функционира по 
предназначение тъй като е технически амортизирано, 
неподдържано и нестопанисвано в продължение на години, 
няма необходимата техническа документация, 
удостоверяваща неговата техническа безопасност при 
експлоатация и не отговарят на действащите нормативни 
изисквания относно устройството и безопасност при 
експлоатация. Съществуващата тревна настилка и  
футболните врати са силно компроментирани и 
деформирани, липсващи и деформирани оградни 
елементи, подходите към съоръжението. 
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Проектното решение включва обособяване няколко 
функционални зони: 
• Реконструкция на съществуващ паркинг; 
• Спортна зона; 
• Предвижда се зона за  отдих и социални контакти със 

сграда; 
•  Детска площадка. 
 Паркингът за леки автомобили ще се преструктурира 

основно – предвижда се цялостна реконструкция и 
разширяване. Ще се запази мястото на входа и ще бъде 
оформена входна алея.  Паркингът ще вкючва 46 бр. 
паркоместа за перпендикулярно паркиране (от тях 1 брой 
место за хора в неравностойно положение и 1 бр. за 
автомобил със специален режим на движение). По цялата 
дължина от юг на алеята и западно на нея е предвиден за 
изграждане нов тротоар с ширина 1,50м. 

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и 
спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна с 

адрес ул. „Студентска” 

96 

 
 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и 
спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна с 

адрес ул. „Студентска” 

97 

 Ще бъде изградена нова пътека за бягане, като се 
използва съществуващата такава. Пътеката за бягане е 
обходна за целия комплекс и е предназначена за 
бягане и каране на ролери.  
 Ще бъдат изградени нови открити спортни площадки за 

футбол, баскетбол, многофункционална спортна 
площадка (за волейбол и тении на корт), фитнес, тенис 
на маса и детска площадка.  
 Проектирана е нова едноетажна сграда, в която са 

обособени съблекални, кабинети,  заведение за 
хранене с покривна терасата. Покривна тераса е 
ситуирана така, че да има обзорен поглед към 
игрищата. 
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 Пред сградата се предвижда зона за отдих 
обзаведена с пейки и пергола. 
 Новата алейна мрежа се изгражда съобразно 

конфигурацията на площадките, подходите, сградата,  
както и  осигуряването на достъпната  за всички среда 
с плавни преходи и необходими ширини. 
 Настилки: 
        • каучукова настилка  – за фитнеса на открито и 
детската площадка;  
        • акрилна настилка – на площадка за волейбол и 
баскетбол. 
        • Изкуствена трева за футболното игрище.  

 
 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и 
спортен терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна с 

адрес ул. „Студентска” 

100 

 Паркова мебел: 
     • Предвидени са нови пергола с пейки, дълги 
пейки, пясъчник, пейки с облегалка и подлакътници, 
беседка, стойки за колелета и др.  
     • Предвижда се естетическо осветление. 
     • Елементите на обзавеждането са разположени 
така, че да не затрудняват и възпрепятстват достъпа 
на ползватели с увреждания. 
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
• Изграждането на спортен комплекс, ул.“Студентска“/ 

„Жечка Карамфилова“/, УПИ-1, кв.36, гр. Варна,  ще 
допринесе за повишаване качеството на живот на 
гражданите на гр. Варна, както ще способства 
популяризирането на активния и здравословен начин на 
живот и ще създаде условия за подрастващите и 
техните семейства да прекарват повече време заедно. 

• Подобряване на екологичните характеристики на 
територията – за паркоустройство и благоустройство  
планира се нова затревена площ - ще бъдат засадени 
нови широколистни и иглолистни дървета и храсти. 
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Технико-икономическа обосновка: 
• Проектът представлява инвестиция в физическата и жизнена 

среда на гр. Варна. Реализацията му кореспондира с избора 
на гр. Варна за европейски град на спорта 2019 г. 

• Дейностите по проекта са насочени към необходимостта от 
изграждане на спортен комплекс района, подобряване и 
увеличаване на спортната инфраструктура на града. 

• Реализирането му ще допринесе за повишаване стандартите 
на живот, осигуряване на достъп до спортни активности на 
широк кръг от хора в съвременна спортна структура. 

• Проектът е ориентиран към задоволяване на нуждите и 
потребностите на целевите групи – населението на гр.Варна, 
както и на гостите и туристите в региона. 

• Резултатите му ще имат благоприятен социален ефект. 
• При експлоатацията на обекта ще се генерират приходи, което 

ще има благоприятен икономически ефект за бюджета на 
общината. 
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 Стойност на проекта:  2 187 267 лв. с ДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране до 2 063 571 лв. - заем от 

финансова или кредитна институция/облигационен 
заем  

• Финансиране от бюджета на Община Варна – до       
123 696 лв. 

Срокове и начини на усвояване на заема : 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване е до 
приключване на проекта. 
Очаквани срокове за реализация: 
Очакван срок на реализация – до 12 м. 
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Проект „Изграждане, основен ремонт и 
реконструкция на спортни и фитнес площадки на 
открито в училищата на територията на община 
Варна“  
Предназначение:  
Привеждане на съществуващите спортни 
площадки в училищните дворове в съответствие с 
нормативите за отделните видове спорт, създаване 
на условия за спорт на учениците и населението и 
пълноценно използване на свободното време на 
младите хора, подобряване на инфраструктурата 
в училищните дворове. 
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Стойност на проекта: 5 334 000 лв. с ДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране  до 5 334 000 лв. - заем от 

финансова или кредитна институция/облигационен 
заем  

Срокове и начини на усвояване на заема: 
• Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 

необходимостта на проекта, срокът на усвояване е 
до приключване на проекта. 

Очаквани срокове за реализация: 
Очакван срок на реализация – до 12 м. 
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Община Варна всяка година успешно увеличава броя на 
спортните мероприятия сред учащите. За това допринася, 
както увеличаването на бюджета за тези дейности, така и 
натрупания вече опит сред администрацията. Основните 
задачи, към които следва да се придържа общинската 
администрация са: поддържане на стабилни и конструктивни 
взаимодействия с училищните ръководства на територията на 
общината, изграждане на система за идентифициране на 
ученическите интереси и предпочитания към спортни 
занимания, подобряване на материалната спортна база в 
училищата, разработване на информационна стратегия за 
привличане на учениците в предстоящите спортните събития, 
организирани от общината и внасяне на иновативни методи в 
организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна 
и състезателна дейност за пълноценно използване на 
свободното време и превенция срещу наркоманията, 
детската престъпност, насилието и други социални 
деформации.  
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Почти всички училища разполагат със спортни 
площадки, като повечето включват баскетболни и 
волейболни игрища, но тяхното състояние не е добро. 
Това наследство от миналото следва и е напълно 
възможно отново да се превърне в двигател за 
повишаване на физическата активност не само на 
учащите, но и на гражданите, които живеят в близост до 
училищата. Политиката, която следва да бъде водена 
през следващите години трябва да бъде обвързана с 
ремонт и реконструкция на спортните училищни 
площадки, ползването им от максимален брой 
ученици, както и разширяване на достъпа на 
гражданите до тези за сега неизползвани ресурси, 
разбира се извън училищното работно време.  
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През 2017 г. стартира процес по преустройството на 10 
спортни площадки в училищните дворове, който следва 
да продължи и за останалите училища. 
Цели: 
• изпълнение на мерките от Общинския план, а именно 

Стратегическата цел за „Подобряване на качеството на 
живот чрез създаване на условия за ефективна заетост, 
социално включване, достъпно и качествено 
здравеопазване, култура и спорт, приоритет 2.4. 
„Създаване на условия за спорт и пълноценно 
използване на свободната време на младите хора. 
Превенция на рисковото поведение сред децата и 
младите хора“, специфична цел 2.8. „Развитие на 
спорта и туризма и повишаване на физическата 
култура на населението“;  

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни 
и фитнес площадки на открито в училищата на територията 

на община Варна“ 

109 

• определяне на град Варна като столица на спорта 
през 2019 г.; 

• привеждане на съществуващите спортни 
площадки в училищните дворове в съответствие с 
нормативите за отделните видове спорт; 

• подобряване на инфраструктурата в училищните 
дворове и условията за спорт на учениците и 
населението. 
 През 2019 г. се предвижда изграждане на спортни 

площадки на открито в 14 училища и обособяване 
на фитнес-площадки в други 4 училищни дворове. 
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№ 
Училища, в които се предвижда изграждане 

на спортни площадки на открито 

Индикативна 

стойност с ДДС 

1 ОУ "Св.Иван Рилски" 438 000 

2 СУ "Гео Милев" 438 000 

3 ОУ "Константин Арабаджиев" – осн. сграда 401 000 

4 ОУ "Капитан Петко войвода" 401 000 

5 ОУ "Св.Патриарх Евтимий" 438 000 

6 ОУ "Ст.Михайловски" 438 000 

7 ОУ "Цар Симеон І" 241 000 

8 СУ "Неофит Бозвели" 438 000 

9 СУ "Елин Пелин" 216 300 

10 СУ "Л.Каравелов" 438 000 

11 ОУ "Отец Паисий" 217 000 

12 ОУ „Добри Войников“- с.Каменар 400 800 

13 ОУ "Хр.Смирненски" - с.Тополи 217 000 

14 ОУ "Св.Кл.Охридски" - с.Константиново 217 000 

  ВСИЧКО 4 940 000 
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№ 

Училища, в които се предвижда изграждане на 

фитнес площадки 

Индикативна 

стойност с ДДС 

1 СУЕО „А. С. Пушкин“ 80 000 

2 ОУ „Васил Друмев“ 80 000 

3 ОУ „Захари Стоянов“ 80 000 

4 ОУ „А.Страшимиров“ и ПГИ „Д-р И. Богоров“ 154 000 

  ВСИЧКО 394 000 
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Съществуващите съоръжения за спорт, монтирани в спортните 
площадки  са морално остарели и технически амортизирани, 
липсва безопасна настилка, а съществуващата асфалтова 
настилка е силно деформирана и компрометирана в обхвата 
на игрищата. Парковата мебел също е амортизирана и 
подлежи на подмяна. 
Технико-икономическа обосновка: 
Изпълнението на дейности при реализацията на проекта 
включва подготовка, доставка и монтаж на настилки, 
съоръжения и паркова мебел, доставка монтаж на 
енергоспестяващи осветителни тела и полагане на 
необходимото окабеляване за тях. Проектът предвижда 
изграждане на обособени спортни игрища за футбол, игрища 
за баскетбол и зони за фитнес на открито, състоящо се от 
пейки, успоредки, лостове за набиране и комбинирани 
съоръжения. Предвидено е обособяване на паркови площи със 
съответната паркова мебел и озеленяване. 
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
Чрез изграждане на новата модерна спортна 
инфраструктура в училищата ще осигурят 
безопасностни и достъпни условия за спорт и развитие 
на подрастващите.  
При изпълнение на проекта ще се осигурят 

безопасни условия за спорт в учебните заведения и 
ще се повиши качеството на жизнената среда на    
10 430 ученици . 
 Ще  се изпълни стратегията за развитието на 

физическото възпитание и спорта в Община Варна 
за периода 2018-2022, която изпълнява едновременно 
няколко функции:  
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•  образователна - активното занимание със спорт 
развива хората като личности;  

• здравеопазваща – физическата активност води до 
подобряване здравословното състояние на хората, тя е 
начин да се победят определени болести и да се 
подобри качеството на живот сред по-възрастните; 

• -социална – спортът е начин да се превъзмогне 
нетолерантността, расизма, насилието, злоупотребата с 
наркотици и алкохол и подпомага интеграцията на 
хората извън пазара на труда; 

• -културна – спортът дава на хората допълнителна 
възможност да опознаят местата около тях и да станат 
по-чувствителни към опазването на околната среда; 

•  възстановителна – спортът  като занимание през 
почивното време осигурява индивидуално и колективно 
развлечение.  
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• Необходимият финансов ресурс за изграждане на 
спортни площадки на открито в 14 училища и 
обособяване на фитнес-площадки в други 4 
училищни дворове е в размер до 5 334 000 лв. 

Срокове и начини на усвояване на заема : 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване е 
до приключване на проекта. 
Очаквани срокове за реализация: 
Очакван срок на реализация – до 12 м. 
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Проект „Основен ремонт и реконструкция на 
площадки за игра на открито и спорт в детски 
градини и детски ясли на територията на община 
Варна“  
 Предназначение: Привеждане на 

съществуващите площадки за игра на открито и 
спорт в детски градини и детски ясли в 
съответствие с изискванията на нормативната 
уредба за осигуряване на безопасни условия за 
игра на открито и повишаване качеството на 
жизнената среда за децата, подобряване на 
инфраструктурата в прилежащите дворове. 
 Стойност на проекта: 4 401 912 лв. с ДДС 
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 Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране в размер до 4 356 000 лв. - 

заем от финансова или кредитна 
институция/облигационен заем  

• Финансиране от бюджета на Община Варна до 
45 912 лв.  
 Срокове и начини на усвояване на заема : 
Заемът ще се усвоява на няколко транша, според 
необходимостта на проекта, срокът на усвояване 
е до приключване на проекта. 
 Очаквани срокове за реализация: 
Очакван срок на реализация – до 12 м. 
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• През 2009 г. във връзка с необходимостта от осигуряване 
на безопасни условия за игри на открито и повишаване 
качеството на жизнената среда за децата, Община Варна 
възложи обследване на детските площадки за игра в 
общинските детски градини и детски ясли. Обследването 
се извърши от „РоСПа – България“ ЕООД.  

• От дадено становище  и изготвените доклади относно 
общото състояние на площадките и съоръженията 
монтирани на тях, става ясно, че те не отговарят на 
действащите нормативни изисквания - изискванията на 
Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за 
устройство и безопасност на площадките за игра на 
МРРБ, МВР и Държавна агенция за закрила на детето, БДС 
ЕN-1176 и БДС ЕN-1177 или еквивалентни на тях стандарти и 
европейски изисквания за безопасност и здраве. 
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• Съгласно чл. 60, ал. 1 от Наредба №1/12.01.2009г. 
разрешаването и въвеждането в експлоатация 
на реконструираните,  ремонтираните и 
изградените площадки за игра на открито се 
извършва при условията и по реда на ЗУТ и  
действащите наредби към него.  

• Съгласно § 3 от ПЗР на  Наредба №1/12.01.2009г. 
стопаните на съществуващи площадки за игра 
са длъжни да ги приведат в съответствие с 
изискванията на наредбата в срок до 31 
декември 2018 г. 
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Съоръженията са морално остарели и технически 
амортизирани, не разполагат с необходимата 
техническа документация, удостоверяваща 
тяхната безопасност за здравето на децата и не 
притежават игрова стойност.  
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Цел: 
Целта на проекта е съществуващите детски площадки 
да се реконструират изцяло, като се осигурят места за 
игра на децата с висока игрова стойност. За всяка 
група е необходимо да се обособи отделна 
площадка. 
 
Към настоящия момент на територията на община 
Варна има 51 детски градини с 10 891 деца на възраст 
от 2 до 7 г. В тези детски градини  има 352 броя 
площадки за игра. На Наредба № 1 от 2009 г. отговарят 
128 броя площадки (36 на сто). Останалите 224 броя 
площадки (64 на сто) се нуждаят от ремонт. 
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Справка за състоянието на детски площадки за игра 
на открито в детските градини на територията на 

община Варна  по райони 
 

№ Райони 
Брой 

детски 
градини 

Общ 
брой 

детски 
площад

ки 

Брой 
площадки, 

които 
отговарят 

на Наредба 
№ 1/2009 г. 

Брой 
площадки, 
които не 

отговарят на 
Наредба № 

1/2009 г. 
1 Район «Владислав Варненчик» 6 48 11 37 
2 Район «Младост» 13 95 21 74 
3 Район «Аспарухово» 5 25 10 15 
4 Район «Одесос» 8 44 27 17 
5 Район «Приморски» 15 130 59 71 
6 Кметство «Константиново» 1 2 - 2 
7 Кметство «Звездица» 1 2 - 2 
8 Кметство «Тополи» 1 Частна собственост 
9 Кметство «Каменар» 1 6 - 6 

  Общо Община Варна 51 352 128 224 
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На територията на община Варна има 12 общински 
детски ясли с 67 яслени групи, равномерно 
разпределени в различните райони на града. 
Съгласно действащата нормативна уредба всяка 
яслена група трябва да разполага с детска площадка 
за игра на открито.  
Само в две от детските ясли има изградени 12 нови 
действащи детски площадки за игра на открито за  
деца от 1 до 3 години, отговарящи на изискванията на 
Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за 
устройството и безопасността  на площадките за игра: 
Детска ясла №6 „Мечо Пух” и Детска ясла №11 
„Иглика”.  
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• Десет общински детски ясли, с 55 яслени групи имат 
площадки за игра на открито, които не отговарят на 
съвременните норми и изисквания и се нуждаят от 
основен ремонт и реконструкция: 

   - Детска ясла №1 „Щастливо детство”, с  4 групи; 
   - Детска ясла №2 „Моряче”, с  8 групи; 
   - Детска ясла №3 „Зайо Байо”, с  6 групи; 
   - Детска ясла №4 „Приказен свят”, с  4 групи; 
   - Детска ясла №5 „Чуден свят”, с  4 групи; 
   - Детска ясла №7 „Роза”, с  6 групи; 
   - Детска ясла №8 „Щурче”, с  4 групи;  
   - Детска ясла №9 „Детелина”, с  8 групи; 
   - Детска ясла №13 „Русалка”, с  6 групи; 
   - Детска ясла №14 „Звънче”, с  5 групи. 
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• Необходимият финансов ресурс за реализацията на  
основния ремонт и реконструкцията на 66 площадки 
за игра на открито и спорт в 13 детски градини  е в 
размер до 2 436 000 лв. 

• Необходимият финансов ресурс за изготвяне на 
проекти и реализация на основен ремонт и 
реконструкция на 37 детски площадки в 7 детски ясли 
е в размер на 1 920 000 лв., от които 70 000 лв. за 
изготвяне на проекти и 1 850 000 лв. за реализация на 
основен ремонт и реконструкция. 

 
 За реконструкцията на площадките в детските 

градини има изработени технически проекти 
финансирани от бюджета на Община Варна. 
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Технико-икономическа обосновка: 
Реконструкцията на площадките за игра ще включва: 
• Обособяване на ново функционално зониране на 

площадките така, че да бъдат осигурени места за 
игра на децата с висока игрова стойност от всяка 
група;  

• Покриване на минималните изисквания за брой и 
видове занимания /пързаляне, клатушкане, люлеене, 
въртене, катерене, общуване – колективни игри/ за 
всяка площадка съобразно възрастовата група /деца 
от 1 до 3 годишна възраст/ и деца от 2 до 7 годишна 
възраст.  

• Изпълнение на минималните изисквания за площ на 
площадката, съобразно броя на очакваните 
посетители и предназначението й съгласно Наредба 
№1.  
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• Смяна изцяло на оборудването, като за всяка 
площадка да бъдат спазени минимално 
изискуемите съоръжения за игра и паркова мебел 
според възрастовата група и предназначението ѝ, 
съгласно Наредба №1/12.01.2009 г. 

• Предвижда се цялостна подмяна на настилките на 
площадките и алеите водещи към тях с бетонови 
плочи и/или бетонови павета, а в зоните на 
безопасност /площ на удар/ около детските 
съоръжения за игра ще бъде изпълнена 
ударопоглъщаща синтетична настилка. 

• Всички съоръжения за игра, настилки, елементи на 
обзавеждането и паркова мебел ще отговарят на 
изискванията на Наредба №1/12.01.2009 г. 
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• В зависимост от дворните площи в част от 
проектите е включено изграждане на спортни 
площадка.  

• Предвижда се изграждане на градинки и 
осигуряване на достъпна среда.  

•  Всички съоръжения за игра, настилки, елементи 
на обзавеждането и паркова мебел ще 
отговарят на изискванията на Наредба 
№1/12.01.2009 г. 

• Община Варна предвижда поетапна 
реконструкция на площадките за игра в детските 
градини и детски ясли.  
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
Проектът включва: 
•  извършване на ремонт на 66 площадки за игра 

детските градини.  
• На ремонтираните етап детски площадки ще 

играят 2 868 деца на възраст от 2 до 7 г. от 13 
детски градини. 

• Изготвяне на проекти и реализация на основен 
ремонт и реконструкция на 37 детски площадки 
в 7 детски ясли 
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• основния ремонт и 
реконструкцията на детските 
площадки за игра на открито в 
общинските детски ясли и градини, 
както и благоустрояването на 
дворовете към тях, са от 
изключително значение за 
безопасното и сигурно отглеждане 
на децата и повишаване 
качеството на средата за тяхното 
отглеждане.  

• съоръженията за игра и 
оборудването на детските 
площадки трябва да не създават 
рискове и предпоставки за 
инциденти при тяхното ползване. 
Детските площадки са жизнено 
необходими за развитието на 
детето – играейки децата 
израстват физически и умствено. 
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• Правилната подредба на съоръженията на територията 
на площадките, осигуряването на необходимите 
пространства за игра, новите съоръженията, както и 
наличието на подходящи ударопоглъщащи настилки ще 
създаде една модерна, сигурна и контролирана среда  
за отглеждане на най-малките. 
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     Проект „Рехабилитация/основен ремонт на улична 
мрежа на територията на община Варна“ 
 
Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и 
облика на  градската среда, подобряване на 
експлоатационните характеристики на улици/участъци 
от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и 
безопасна среда за гражданите и гостите на Община 
Варна. 
Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 
кв. км. Разположението на града по северното 
крайбрежие на Черно море, както и богатите природни 
ресурси, го превръщат в един от най-известните 
курортни центрове в Европа и най-големия в 
черноморския регион.  
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    Климатът и природните условия създават благоприятни 
възможности за развитие на индустрията, търговията, 
туризма и комуникациите в региона. Варна е идеалното 
място за инвеститорите, желаещи да развиват своята 
дейност в Балканския регион.  
Според закона за териториално и селищно устройство 
град Варна е разделен на 5 района и 5 кметства .  
Уличната мрежа в един град представлява неговата 
кръвоносна система. Ежедневно по нея се осъществява 
пренос на хора, стоки и услуги. Правилното й планиране и 
проектиране е предизвикателство за урбанисти и 
инженери.  
    Според функционалните й характеристики, габарити и 
технически параметри, уличната мрежа бива 
първостепенна (главна) и второстепенна (довеждаща).  
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    Главните улици са основни носители на всички видове 
транспортни потоци – от лични и служебни моторни 
превозни средства, масов градски транспорт, транзитно 
движение, велосипедно и пешеходно движение и други до 
различни кореспонденции – градски, междуградски и 
международни. Дължината на първостепенната улична 
мрежа  е почти 130 км. 
   Чрез второстепенната улична мрежа се осигурява 
транспортно обслужване на територията на жилищни 
комплекси, индустриални и вилни зони, селищни 
образувания, квартали и други по обслужващи и 
събирателни улици. 
      Приоритетно през годините са влагани средства за 
рехабилитация и основен ремонт на основни булеварди и 
улици от първостепенно значение. За второстепенната 
улична мрежа  са отделяни средства предимно за текущо 
поддържане. 
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    При условията на непрекъснато увеличаваща се моторизация 
и разрастване на населението на град Варна, нейното значение 
става все по-важно за поддържане на нормални условия на 
живот в градска среда.  
    Второстепенната улична мрежа е планирана като такава със 
съответните технически и експлоатационни параметри – 
ширини, конструкция на настилката, достъпна среда и др., по 
действащите към момента на проектиране нормативни 
изисквания и данни за транспортна интензивност, които към 
днешна дата не са актуални.  
    Довеждащите улици (обслужващи и събирателни) масово са 
с напълно амортизирани настилки и тротоари. Улиците са в 
тежко експлоатационно състояние, с многократно 
пренастилана и кърпена улична настилка, следи от ВиК аварии, 
пропадания и коловози, отворени дупки с извлечен материал за 
основен пласт и т.н. 
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    На много места тротоарите в кварталните улици са с 
разрушена тротоарна настилка и липса на предвидена 
достъпна среда. 
    Именно второстепенните улици са носители на духа на 
градската среда в компактния мащаб на квартала. Там 
се осъществяват малките кореспонденции от дома до 
магазина, от дома до парка или детската площадка, от 
дома до работа, до учебно или болнично заведение и 
обратно и други. 
    Състоянието на уличната мрежа влияе пряко и върху 
отделените вредни емисии и фини прахови частици в 
атмосферата. Компрометираната настилка 
представлява рисков фактор и предпоставка за пътно-
транспортни произшествия исъздава дискомфорт за 
участниците в движението, особено за майките с детски 
колички и хората в неравностойно положение.  
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През последните години Община Варна извърши и 
продължи реализирането на мащабно строителство и 
ремонт на основни булеварди и улици, финансирани 
както от Европейските фондове, така и от Държавния  
бюджет и от бюджета на Общината: 
• Изпълнение на обекти по ОП  „Региони в растеж“ , 

проект „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна“   и проект „Интегриран градски 
транспорт на Варна“ – първа и втора фаза 

• Изграждане на бул. „Васил Левски“ в краен етап и 
пробив на бул. „Сливница“ – приоритетни 
комуникации съгласно ОУП и ИПГВР 

• Изпълнение на обекти в капиталовата програма на 
Община Варна 

• Рехабилитация и текущ ремонт на улична мрежа 
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• В същото време в града се извършва мащабно 
строителство от частния сектор в изграждане на 
нови комплекси, сгради и обекти.  

    Това изключително натоварва експлоатацията на 
второстепенната (квартална) улична мрежа и  води 
до нейното амортизиране.  
Необходимо е поетапно рехабилитиране и ремонт 
на цели улици/участъци от уличната мрежа, за които 
вече е неефективно и невъзможно текущото 
поддържане чрез кърпежи. 

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа 

на територията на община Варна“ 

141 

ИЗВОДИ:   
     По данни на районните администрации и кметства, на 
база периодично визуално обследване на уличната 
мрежа съществуват второстепенни улици, които са в тежко 
експлоатационно състояние.  
Като основни фактори, допринасящи за това, могат да се 
посочат:  
• При извършване на строителни работи по големите 

инфраструктурни обекти и при изграждане на обекти на 
частни инвеститори като обходни маршрути на 
строителната техника се ползват второстепенни улици.  

• Същите са проектирани с конструкция за леко движение 
и не са оразмерени за товарно движение с голям 
интензитет. Бурното строителство в последните години 
има като резултат компрометирана настилка на 
вътрешнокварталните улици.  
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• Второстепенната улична мрежа е планирана като такава със 
съответните технически и експлоатационни параметри – 
ширини, конструкция на настилката, достъпна среда и др., по 
действащите към момента на проектиране нормативни 
изисквания и данни за транспортна интензивност, неактуални 
към днешна дата. 

• През последните години в летния сезон зачестиха нетипични 
природни явления – интензивни валежи с големи водни 
количества за кратко време. Това доведе на някои места до 
разрушаване и отнасяне на асфалтовото покритие и 
тротоарни настилки, особено при улици с големи надлъжни 
наклони. 

• Непрекъснато увеличаваща се моторизация на населението в 
комбинация с недостатъчно средства за ремонт на уличната 
мрежа.  

• Хаотично и нерегламентирано паркиране на лични превозни 
средства върху тротоарите 
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Резултати:  
• амортизирана и компрометирана улична мрежа; 
•  лошо повърхностно отводняване на пътното платно;  
• дискомфорт за всички участници в движението;  
• опасност от ПТП; 
• недостъпна и неблагоприятна среда за хора в 

неравностойно положение и майки с детски колички;  
• запрашена и нездравословна среда за живот, високи 

нива на прахови частици и вредни газове 
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• затруднено зимно поддържане и сметосъбиране, 
поради лоша инфраструктура и хаотично спрени 
автомобили; 

• тротоарните настилки компрометирани и неравни, на 
много места пропаднали и обратен наклон към 
сградите. Задръжка на дъждовни води и наводняване 
на избени помещения. 

Значение на второстепенна улична мрежа 
• Второстепенните улици са носители на духа на 

градската среда в компактния мащаб на квартала. По 
тях се осъществяват малките кореспонденции от дома 
до магазина, от дома до парка или детската 
площадка, от дома до работа, до учебно или 
болнично заведение и обратно и други. 
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• В междублоковите пространства се 
осъществява домуването и паркирането на 
лични превозни средства на живущите.  

• По малките улици се извършва 
сметосъбирането и зимното почистване за 
нормалното функциониране на градския живот. 

• Малките улици служат като конекторни трасета 
до обекти на образованието (училища, ясли, 
детски градини, университети), търговски 
центрове, болници и др. Те осъществяват пряка 
връзка с улиците от първостепенната улична 
мрежа. 
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ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 
• Етапна цел: Индикативно с предвидените средства ще бъде 

извършена рехабилитация/основен ремонт на улици/участъци 
от улична мрежа с общо приблизителна дължина около 25 км. 

Обща стойност на проекта за изпълнение на етапната цел – до 
до 20 000 000 лв. с ДДС .   
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Дългово финансиране в размер до 17 000 000 лв. с ДДС - заем 
от финансова или кредитна институция/облигационен заем 
•Финансиране от бюджета на Община Варна до 3 000 000 лв. с 
ДДС 
Срокове и начини за усвояване на заема: 
   - Заемът ще се усвоява еднократно или на няколко транша 
според необходимостта на проекта, срокът за усвояване е до 
приключване на проекта. 
Очаквани срокове за реализация:  до 12 месеца 
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ЦЕЛИ:  
• Чрез рехабилитация на участъци от уличната мрежа на 

територията на община Варна ще се постигне 
подобряване на инфраструктурата и удължаване на 
експлоатационния срок на цели улични участъци. 

• В дългосрочен план ще бъде решен облика на 
градската среда в габарита на уличното 
пространство.  

• На база изготвен обстоен доклад на районните 
администрации и кметствата са дефинирани 
участъци от уличната мрежа в най-лошо състояние. 
Необходимо е да започне по етапно рехабилитиране 
на тези участъци.  

• Индикативно с предвидените средства ще бъдат 
рехабилитирани участъци от улици с общо 
приблизителна дължина около 25 км. 
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Дейности по проекта и очаквани резултати: 
• Цялостно проектиране и СМР включващи 

асфалтиране на улични участъци чрез усилване 
на настилката с полагане на минимум 
изравнителен пласт и пласт от плътен 
асфалтобетон – постигане на вертикална 
планировка и добро отводняване и равност 

• Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни 
линии и задаване на точни ширини на улиците. 
Задаване на височина на регулите при 
съобразяване с действащите нормативи, 
достъпна среда и подходи към имоти 
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• Ремонт на тротоарни настилки – постигане на 
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на 
подходи към имоти с понижаване на бордюри, 
равност 

• Оформяне на клоцове и пространства около 
съществуващи дървета и храсти 

Социално-икономически анализ: 
• Модернизиране  и подобряване на градската среда 
• Екологичен ефект чрез редуциране на праховите 

частици и отделените вредни газове в атмосферата 
• Възможност за насочване на средствата за текущ 

ремонт (кърпежи) към други проблемни участъци 
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• Повишаване на икономическата атрактивност и стандарта 
на живот 

• Повишаване на общата привлекателност на региона за 
жители, посетители и инвеститори посредством създаване 
и надграждане на качествено нов градски облик. 

• Рехабилитацията/основения ремонт и полагането на нови 
асфалтови покрития на улиците в града ще доведе до 
съществено намаление и икономии от разходите по 
поддръжката на тези улици през следващите години. 

• С реализацията на дейностите, за чието финансиране се 
предлага поемането на общински дълг, ще се 
нормализира транспортния трафик  и подобри условията 
за движение, ще се повиши безопасността на движението 
и сигурността на пешеходците. 
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• В положителна насока ще се промени облика на град 
Варна. Ще се създадат предпоставки за повишаване 
посещаемостта от туристи и други гости. Инвестициите на 
общината ще подкрепят повишаването на 
икономическата активност. 

Технико-икономическа обосновка: 
• Цялостно проектиране и СМР включващи асфалтиране на 

улични участъци чрез усилване на настилката с полагане 
на минимум изравнителен пласт и пласт от плътен 
асфалтобетон – постигане на вертикална планировка и 
добро отводняване и равност 

• Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и 
задаване на точни ширини на улиците. Задаване на 
височина на регулите при съобразяване с действащите 
нормативи, достъпна среда и подходи към имоти 
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• Ремонт на тротоарни настилки – постигане на 
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на 
подходи към имоти с понижаване на бордюри, 
равност 

• Оформяне на клоцове и пространства около 
съществуващи дървета и храсти 

• Проектът представлява инвестиция във физическата и 
жизнена среда на Варна. Реализацията му 
кореспондира с приетия Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие на града; 

• Дейностите по проекта са насочени изцяло към 
цялостно рехабилитиране на участъци от уличната 
мрежа в услуга на транспортната, социалната, 
икономическата и техническата инфраструктура. 
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• Реализирането им ще допринесе за 
повишаване качеството на живот, осигуряване 
на достъп до основни услуги на населението, 
подобряване на екологичната среда; 

• Проектът е ориентиран към задоволяване 
нуждите и потребностите на целевите групи - 
населението на Община Варна, развитието на 
бизнес средата, както и на посетителите, 
гостите и туристите в региона; 

• Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и 
за повишаване на инвестиционната 
атрактивност и подпомагане балансираното 
икономическото развитие на града и региона и 
ще имат благоприятен социален ефект; 
 
 
 

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ 

154 

Проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ 
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    Предназначение: Модернизиране и реконструкция на 
зоопарка в съответствие на нормативните изисквания и 
стандарти, превръщането му в привлекателно място за 
отдих и развлечение за гражданите и гостите на града. 
Началото на Варненския зоопарк е поставено през 1961 
г. Разположен е на площ от 23 декара, разполага с 
експонати на 60 вида от животинския свят, представени с 
около 400 броя животни. Текущо се стопанисва от 
общинско предприятие “Зоопарк – Спасителен център”.  
    Ежегодно, Зоопаркът се посещава от над 150 000 
човека, като броят им расте с 10 000 на година. Той има 
потенциал да бъде важен образователен център, 
възпитаващ отношение на младото поколение към 
природата.  
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    Зоопарк Варна помага за запазване на генофонда 
на дивите животни, особено на редки и застрашени 
видове, включени в Международния съюз за опазване на 
природата и в Червената книга на Република България. 
     Текущите условия за отглеждане на животни, които 
Зоопарк Варна предлага, не съответстват на 
европейските и национални норми. Амортизирана 
инфраструктурата, въпреки периодичните ремонти, не 
позволява да се предложи качествена, съвремненна 
услуга на посетителите и адекватна грижа към 
животните. 
    Потенциалът на Зоопарк Варна е огромен – 
привлекателна локация в паркова среда, която след 
подходящо обновяване, може да се превърне в любимо 
място за развлечение.  
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Цели:  
• Целта на проекта е да подобри състоянието на 

цялата зона на зоопарка и по този начин да го 
направи по-привлекателен за посетителите и 
отговарящ на съответните стандарти за отглеждане 
на животни. Ще се създаде един съвременен парк, 
съчетаващ в себе си различни зони за образование, 
отдих, научно-изследователска дейност и атракции.  

• Чрез реализацията на проекта, обновената среда в 
зоопарка ще позволи на  животните да се чувстват 
удобно в новите местообитания, които максимално 
съответстват и са най-подходящи  за техните нужди. 
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Описание на проекта: 
• Инвестиционното намерение включва мерки по 

обновяване на средата, която да създаде красив, 
чист, просторен зоопарк, където животните живеят 
спокойни и получават грижа съответстваща на 
нормативите.   

• Реконструкцията цели да промени остарялата 
концепция на бетона и асфалта, използвана в 
строителството на клетките в зоопарковете през 60-те  
и 80-те години и ще създаде условия, които 
удовлетворяват етологичните нужди на животните, 
осигуряват лично пространство и необходимата 
социална среда. Това ще осигури не само 
комфорт за отглеждането на животните, но и 
възможност за тяхното размножаване.  

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ 

159 

• Зоологическа градина „Зоопарк-Спасителен център 
– Варна“ има издаден лиценз от Министерството на 
околната среда и водите с № 19/25.08.2014 г. със 
срок на валидност 25.08.2019 г. и с определени 
условия, неразделна част от него. Едно от важните 
условия по лиценза и основен фокус на проекта е 
реконструкцията и ремонта на сектор маймуни и 
сектор хищници - местообитания на тигри, вълци, 
лъвове. 

• Предвижда се обновяване на входната зона на 
зоопарка; ще бъде реконструирана 
съществуващата каса, ще бъдат изградени 
павилион за продажба на напитки с открита зона, 
павилион за продажба за сувенири и храна за 
животните. 

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ 

160 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
 „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ 

161 

• Ще бъде изграден развлекателен център и зона за 
отдих и рекреация.  

• Съществуващата детска площадка ще се разшири 
и обособи с декоративна дървена ограда. 
Предвижда се и подходящо озеленяване около нея. 

На цялата територия на зоопарка ще бъдат 
приложени мерки за достъпна среда; подходящо 
озеленяване, енергоефективно парково осветление, 
щe бъдат подмени пейки и кошчета за отпадъци. 
Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати:  
• Зоопарк Варна е от изключителен обществен 

интерес; емблематично и атрактивно място за деца, 
възрастни и туристи на града. 
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• Реконструкцията и модернизацията на Зоопарк-Варна 
ще допринесе за съхранението на редки и изчезващи 
видове диви животни и естествена агитация и възпитание 
на младото поколение към внимателно отношение към 
живата природа на фона на нарастващата екологична 
криза. 

• Подобряване на екологичните характеристики на 
територията – за паркоустройство и благоустройство 
възможностите на зоопарка са напълно уникални и носят 
отговорност за запазване на бъдещата връзка на човека 
с дивата природа. 

• Обновяването и изграждането на съвременен 
развлекателен център ще доведе до увеличение броя на 
посетитители и приходите в обществения бюджет. 
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Технико-икономическа обосновка:  
• Проектът представлява инвестиция във физическата и 

жизнена среда на Варна, в историческото ядро на 
Морската градина – едно от най-посещаваните локации 
на Варна. Реализацията му кореспондира с приетата 
програма за реализация на общинския план за развитие 
на града; 

• Дейностите по проекта са насочени към създаване на 
модерна среда за обитаване на животните, максимално 
близка до естественото местообитание на видовете. 
Клетките на избрани видове обитатели ще бъдат 
реконструирани, така че да отговарят поне на 
минималните размери на клетките и загражденията са 
посочени в НАРЕДБА № 6 от 23 октомври 2003 г. за 
минималните изисквания и условия за отглеждане на 
животни в зоологически градини и центрове за отглеждане 
и  размножаване на защитени видове животни. 
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• Реализирането на Проекта ще допринесе за 
повишаване качеството на услугата, която Зоопарка 
предоставя на посетителите; ще бъдат създадени по-
добри условия за провеждане на образователни 
инициативи и работа с деца в т.ч. такива в риск; ще 
бъдат създадени възможности за реализиране на по-
високи приходи в общинския бюджет и намаляване 
на разходите по текущи ремонти; 

• Ще бъда обновена инфраструктура, която привлича 
туристи и развива този приоритетен отрасъл за 
региона. 
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Индикативна стойност на проекта: до 1 200 000 лв. 
с ДДС 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Финансиране със заем от Фонд за градско 
развитие за Северна България (финансов 
посредник на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България" ЕАД) до 1 200 000 лв. 
• Срокове и начини за усвояване на заема:  на 

траншове в зависимост от нуждите на проекта, 
срокът на усвояване е до 18 месеца;  

•  Очаквани срокове за реализация: до 18 месеца 
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Проект „Подобряване на социалната инфраструктура  
в гр. Варна“  
Индикативна стойност на проекта: 2 473 741 лв. 
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 
1 924 619 лв.; 

• Дофинансиране на недопустими разходи от Община 
Варна до 549 122 лв. в т.ч.; дългово финансиране до 
500 935  лв. - заем от “Фонд за органите на местно 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД)/заем от 
финансова или кредитна институция/облигационен 
заем  

• Финансиране от бюджета на Община Варна до 
48 187 лв.; 
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• Мостово финансиране на допустими разходи 
до възстановяването им от Управляващия орган в 
размер до 384 924 лв. – авансово финансиране 
по реда на ДДС 6 от 2011 г./заем от “Фонд за 
органите на местно самоуправление в България 
– ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или 
кредитна институция 

Очаквани срокове за реализация: 30 месеца от 
датата на подписване на Административен 
договор за безвъзмездна финансова помощ.  
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Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се 
усвоява еднократно или на няколко транша според 
необходимостта на проекта, срокът за усвояване е 
до приключване на проекта. 
  - Заемът за собствено финансиране ще се 
усвоява еднократно или на няколко транша според 
необходимостта на проекта, срокът за усвояване е 
до приключване на проекта.  

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Подобряване на социалната инфраструктура  в гр. 

Варна“  

169 

Цели:  
Осигуряване на подходяща общинска инфраструктура 
за предоставяне на социални услуги в общността – 
„Кризисен център за деца“ и „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“.  
Специфичните цели: 
• Повишаване качеството на социалната услуга 

„Кризисен център за деца в риск“;  
• Подобряване на материалната база и създаване на 

защитена и подкрепяща среда за деца в риск; 
• Осигуряване на подслон на бездомни и социално 

слаби лица и повишаване качеството им на живот 
чрез подобряване на условията за предоставяне на 
социалната услуга „Приют за временно настаняване 
на бездомни и социално слаби лица“; 
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• Подобряване условията за работа на заетите в 
предоставяне на социални услуги; 

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда; 
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

социалната инфраструктура; 
• Осигуряване на допълващ, синергичен ефект с други 

проекти, реализирани в зоната за въздействие със 
социални функции от Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие – гр. Варна. 

Технико-икономическа обосновка:  
Приютът за временно настаняване на бездомни и 
социално слаби лица и кризисния център за деца се 
намират в общежитие, което условно е разделено на  
блок А, блок Б и фоайе на ул. “Петко Стайнов“ № 7 в    
гр. Варна. 
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Приютът заема пететажната сграда – общежитие, блок 
А, а кризисният център е разположен на 3-я етаж от 
общежитие, блок Б на сградата. С цел постигане на 
съответствие с изискванията на Насоките за 
кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 
год., а именно прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на цялата сграда и постигане на клас на 
енергийна ефективност минимум клас „С“ е 
необходимо, частта от сградата – блок Б – 1ви, 2ри, 4ти 
и 5ти етаж да бъдат ремонтирани със средства на 
бенефициента – Община Варна. Помещенията на 
посочените четири етажа ще бъдат използвани за 
предоставяне на други социални услуги в общността.  
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В рамките на проекта се предвижда:   
• Изпълнение на инженеринг на обекта – общежитие, 

блок А и блок Б, в който са разположени приюта за 
временно настаняване на бездомни и социално 
слаби лица и кризисен център за деца, фоайе и 
дворно пространство; 

• Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и упражняване на строителен 
надзор; 

• Доставка на оборудване и обзавеждане на 
помещенията, в които се предоставят двете социални 
услуги; 

• Осигуряване на информация и публичност по 
проекта; 

• Одит на проекта; 
• Организация и управление на проекта. 
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   Към настоящия момент, за сградата е изготвен 
технически паспорт и доклад за обследване за 
енергийна ефективност. В рамките на проекта ще 
бъдат изпълнени всички задължителни мерки посочени в 
техническия паспорт и доклада от обследване за 
енергийна ефективност и ще бъде постигнат клас на 
енергийна ефективност минимум „С“. 
Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
С цел разрешаване на част от проблемите на 
съвременното общество свързани с бедността и 
липсата на възможност от жилищно настаняване, като 
една от крайните форми на бедност и социално 
изключване на територията на гр. Варна е разкрит 
„Приют за временно настаняване на бездомни и 
социално слаби лица“.  
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Осигурявал е подслон през студените месеци от годината 
на до 100-150 души. 
С изпълнение на проекта ще се постигне подобряване на 
условията за настаняване на целевата група и създаване 
на условия за работа на специалисти с настанените лица 
насочена към изграждане на изгубените социални умения 
и навици, придобиване на трудови и битови умения и др.  
Кризисният център за деца е социална услуга от 
резидентен тип, в който се развиват програми и дейности, 
съответстващи в максимална степен на комплексните 
потребности целевата група. Предоставянето на услугата 
е до 6 месеца. Тя е насочена към оказване на 
индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните 
потребности, правно консултиране или социално-
психологическа помощ. Услугата предоставя защита, 
овладяване на кризисната ситуация, социално включване и 
пълноценен живот на децата. 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Подобряване на социалната инфраструктура  в гр. 

Варна“  

175 

Проектът предвижда и ремонт, оборудване и 
обзавеждане на единствения на територията на Община 
Варна – Кризисен център за деца. Той е с капацитет 20 
места. В него средногодишно получават подкрепа 40 
деца в риск. В рамките на целия престой в Кризисния 
център и в процеса на работа, на децата са осигурени 
ежедневните потребности от подслон, храна, дрехи, 
консумативи, медицински и образователни грижи, 
съобразно възрастта и индивидуалните потребности. 
Сградата, в която се помещават двете социални услуги 
е построена в периода 1975-1977 год. Тя не отговаря на 
изискванията за достъпна архитектурна среда, електро и 
ВиК инсталациите са компрометирани и амортизирани, 
класът на енергийна ефективност е „Е“.  
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Течовете от горните етажи са предпоставка за 
възникване на инциденти застрашаващи живота и 
здравето на потребителите на услугите и служителите. 
Парапетите на терасите са ниски и не отговарят на 
нормативните изисквания, което ги прави опасни, тогава, 
когато в сградата пребивават деца. Санитарните 
помещения се нуждаят от цялостен ремонт.  
В рамките на проекта се предвижда със средства от 
безвъзмездната финансова помощ да бъде извършен 
ремонт, оборудване и обзавеждане на общежитие блок 
А, в който се помещава приюта, както и на фоайето, и 
третия етаж от общежитие – блок Б, където е разположен 
кризисният център за деца. Останалите четири етажа от 
общежитие блок Б, в които ще бъдат настанени други 
социални услуги в общността, извън допустимите по 
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., ще бъдат 
ремонтирани със средства на Община Варна.  
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Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда 
филиал ТМПЦ – Варна“ 
Индикативна стойност на проекта: 7 163 218 лв.  
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 5 
730 574 лв.; 

• Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за 
Северна България (финансов посредник на „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД) в 
размер до 1 432 644 лв. 

• Мостово финансиране на допустими разходи до 
възстановяването им от Управляващия орган в размер до 
573 057 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от 
2011 г./заем от “Фонд за органите на местно 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга 
финансова или кредитна институция 
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Очаквани срокове за реализация: 30 месеца от 
датата на подписване на Административен 
договор за безвъзмездна финансова помощ 
Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се 
усвоява еднократно или на няколко транша 
според необходимостта на проекта, срокът за 
усвояване е до приключване на проекта. 
  - Заемът за собствено финансиране ще се 
усвоява еднократно или на няколко транша 
според необходимостта на проекта, срокът за 
усвояване е до приключване на проекта.  
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Цели:  
Основна цел на проекта е модернизация на 
културната инфраструктура и подобряване условията 
за достъп до културен живот чрез реконструкция, 
обновяване и обзавеждане на сградата на филиал 
ТМПЦ-Варна, като по този начин ще се допринесе и за 
изпълнението на ИПГВР на Община Варна. 
Специфични цели: 
• Реконструиране на сградния фонд на Театрално-

музикален продуцентски център чрез реализиране на 
СМР;  

• Подобряване енергийните характеристики на 
сградата, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, 
заложени в одитите за ЕЕ и достигане до минимален 
клас „С“ на енергопотребление; 
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• Подобряване на микроклимата на работещите 
творчески колективи в сградата на филиал ТМПЦ-
Варна, гастролиращите актьори, зрители и гости на 
гр. Варна; 

• Подобряване на достъпа за хора в с увреждания. 
• Подобряване условията за достъп до културен живот. 
Технико-икономическа обосновка:  
В рамките на проекта се предвижда цялостна 
реконструкция, обновяване и обзавеждане на сградата 
на филиал ТМПЦ-Варна в т.ч. 
• Преустройство и реконструкция на зрителната зала, 

балкона, главното фоайе, камерната зала, 
репетиционните зали, клуба на актьора и кафенето 
до служебния вход; 

• Възстановяване на котелното; 
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•  Топло и хидроизолиране на северозападната стена 
на сутерена; 

• Обособяване на санитарен възел за инвалиди; 
• Подмяна на сценична долна и горна механизация на 

сцената и оркестрината; 
• Изцяло подновяване на таванът на залата; 
• Подновяване на столовете в залата и балкона, 

декори, завеси и драперии; 
• Изграждане на две гримьорни със самостоятелен 

санитарен възел и душ; 
• Възстановяване на 64 места на балкона; 
• Реставрация на съществуващите фасади; 
• Подмяна на дограма, улуци и водосточни тръби. 
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Реализация на всички задължителни 
енергоспестяващи мерки, предписани в 
обследването за енергийна ефективност, в т.ч. 
мерки за оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници (при доказана техническа 
осъществимост и икономическа 
целесъобразност), които водят до съответствие на 
сградата с нормативните изисквания за енергийна 
ефективност - най-малко клас на 
енергопотребление „С“ и имат пряк екологичен 
ефект. 
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
• Подобрени условия за достъп до културен живот на 

жителите, гостите и туристите на град Варна; 
• Подобрени условия за труд на работещите творчески 

колективи и гастролиращите такива в филиал ТМПЦ-
Варна; 

• Подобрен микроклимат за зрители, посетители и 
гости на ТМПЦ и гр.Варна;  

• Подобрен достъпът за лица с увреждания до сградата 
на филиал ТМПЦ-Варна; 

• Подобряване на условията за достъп до културния 
живот на град Варна. 
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Проект „Модернизация на културна инфраструктура 
в град Варна – НЧ “Петко Рачев Славейков 1928“ 
Индикативна стойност на проекта: 593 060 лв.  
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер 
до 473 011 лв.; 

• Финансиране  със заем от Фонд за градско 
развитие за Северна България (финансов 
посредник на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България" ЕАД) в размер до 83 473 лв.  

• Дофинансиране на недопустими разходи от 
бюджета на Община Варна до 36 576 лв. 
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Мостово финансиране на допустими разходи до 
възстановяването им от Управляващия орган в размер до           
94 602 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от 2011 
г./заем от “Фонд за органите на местно самоуправление в 
България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга финансова или кредитна 
институция 
Очаквани срокове за реализация: 30 месеца от датата на 
подписване на Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ 
Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява 
еднократно или на няколко транша според необходимостта на 
проекта, срокът за усвояване е до приключване на проекта. 
  - Заемът за собствено финансиране ще се усвоява 
еднократно или на няколко транша според необходимостта на 
проекта, срокът за усвояване е до приключване на проекта. 
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Цели:  
Модернизация на културната инфраструктура на град 
Варна и подобряване на условията за достъп до 
културен живот.  
Специфични цели:  
• Подобряване на 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 
Народно читалище "П. Р. Славейков 1928". 

• Подобряване  на достъпа за хора с увреждания до 
сградата на Народно читалище "П. Р. Славейков 
1928". 
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Технико-икономическа обосновка: 
В рамките на проект „Модернизация на културната 
инфраструктура в град Варна – НЧ “Петко Рачев 
Славейков 1928“, са предвидени мерки за ремонт и 
модернизация на сградата на Народно читалище "П. Р. 
Славейков 1928". По проектното предложение ще се 
финансират и изпълняват:  
1. Пакет от енергоспестяващи мерки, изведени като 

задължителни за сградата в обследването за 
енергийната ефективност и достигане минимален 
клас „С“ на енергопотребление.  

    По външните сградни ограждащи елементи: 
     - подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);  
     - топлинно изолиране на външните ограждащи 
елементи (външни стени, покриви, подове и др.). 
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По системите за поддържане на микроклимата: 
ремонт или подмяна на електрическата 
инсталация в общите части на сградата и 
изпълнение на енергоспестяващо осветление в 
общите части; 
Съпътстващи строителни и монтажни работи, 
свързани с изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност и тези предписани като задължителни 
в техническото обследване.  
   2. Ремонт на санитарни помещения. 
   3. Подобряване достъпа за лица с увреждания. 
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
Реализацията на проекта ще допринесе за: 
• Подобрен достъп до културен живот чрез 

модернизирана и обновена визия на сградата на 
Народно читалище "П. Р. Славейков 1928"; 

• Естетизация на облика на зона за въздействие „Зона с 
преобладаващ социален характер“, на територията на 
която се намира читалището;  

• Подобрени експлоатационни характеристики и 
удължаване жизнения цикъл на сградата;  

• Подобрени условия за работа и пребиваване в 
сградата на читалището; 
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• По-чиста околна среда - спестени емисии на 
парникови газове (CO2 и др.); 

• Подобрен достъп на хора с увреждания; 
• Предоставяне на повече възможности на бизнеса 

за икономическа активност – проектанти, 
строителен бранш, фирми за технически 
обследвания, фирми за обследвания за 
енергийна ефективност, производители на 
материали и др. 
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Проект: „Реставрация, консервация и социализация на 
туристически обекти в община Варна“ 
Обекти: Археологически обект „Римски терми на Одесос“ и 
Манастирски комплекс „Аладжа манастир“ 
Индикативна стойност на проекта: 9 779 150 лв. с ДДС  
Начин на финансиране и обезпечаване: 
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-
2020 за допустими разходи в размер до 4 889 575 лв.; 
• Финансиране  със заем от Фонд за градско развитие за Северна 
България (финансов посредник на Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България" ЕАД) в размер до 4 889 575  лв.  
• Мостово финансиране на допустими разходи до 
възстановяването им от Управляващия орган в размер до 977 915 лв. 
– авансово финансиране по реда на ДДС 6 от 2011 г./заем от 
“Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” 
ЕАД/заем от друга финансова или кредитна институция 
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Очаквани срокове за реализация: 2 г. от датата на 
подписване на Административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ.   
Срокове и начини за усвояване на заемите: 
- Заемът за мостовото финансиране ще се 
усвоява еднократно или на няколко транша 
според необходимостта на проекта, срокът за 
усвояване е до приключване на проекта. 
  - Заемът за собствено финансиране ще се 
усвоява еднократно или на няколко транша 
според необходимостта на проекта, срокът за 
усвояване е до приключване на проекта.  
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Цели:  
Опазване и популяризиране на културното наследство 
и подобряване на конкурентноспособността на 
българския културен туризъм, чрез развитието на 
регионалния туризъм.  
Специфични цели:  
• Съхраняване на ценностните характеристики на 

манастирски комплекс „Аладжа манастир“ и 
археологически обект „Римски терми на Одесос“;  

• Укрепване и реставриране на основните скални 
подобекти на манастирския комплекс и на 
Археологически обект „Римски терми на Одесос“; 
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• Подобряването на характеристиките на 
социализация на обекта по отношение на 
достъпността и туристико-познавателните 
експлоатационни качества;  

• Основно обновяване и реконструкция на 
посетителските центрове на територията на двата 
обекта и привеждането им в съответствие с 
действащите нормативни изисквания за нормална 
експлоатация и достъпна среда;  

• Реализиране на необходимите намеси за 
подобряване техническото състояние на подобектите 
на недвижимите културни ценности;  

• Популяризиране на обектите като туристическа 
дестинация чрез усъвършенстване на елементите на 
тяхната социализация;  
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• Подкрепа и развитие на конкурентоспособна 
туристическа атракция, способна да привлече 
значителен брой посетители;  

• Повишаване на конкурентоспособността на 
дестинацията чрез повишаване на качеството на 
туристическия продукт;  

• Утвърждаване на позитивен имидж на българския 
туризъм и повишаване на разпознаваемостта на 
България като привлекателна целогодишна 
дестинация с характерна национална 
идентичност, запазени културни традиции и 
съхранена природа. 

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl&imgrefurl=http://mp.yspdb.org/funcity.html&h=0&w=0&tbnid=WahVa4hQQyvGuM&zoom=1&tbnh=80&tbnw=87&docid=bKSVX1Ib4O9KDM&hl=bg&tbm=isch&ei=1G3jU9KCB-Wc0QX0_YHoAg&ved=0CAsQsCUoAw


ОБЩИНА ВАРНА 
„Реставрация, консервация и социализация на 

туристически обекти в община Варна“ 

196 

Технико-икономическа обосновка: 
• Проектът е насочен към реставрация, консервация, 

опазване, популяризиране и развитие на културното 
наследство чрез развитие на изцяло завършени и 
интегрирани туристически продукти  за недвижими 
културни ценности с категория  „национално 
значение“ 

• Подобряването и популяризирането на двата обекта 
ще осигури условия за облекчаване на сезонния 
натиск върху черноморското крайбрежие, като чрез 
устойчиво управление, реклама и развитие на 
обектите ще се увеличи броят на посещения от 
туристи в региона. 
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• Развитието на обектите на културното 
наследство от национално значение, каквито 
са двата обекта – „Аладжа манастир“ и 
„Римски терми на Одесос“ ще  повиши 
потенциала за развитие на културния туризъм 
до неговото устойчиво развитие, като се отчитат 
предимствата на многообразието, 
уникалността и автентичността на ресурсите, 
за да се постигне баланс между развитието и 
културния туризъм и опазването на ресурсите. 
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Социално-икономически анализ на очакваните 
резултати: 
• Основният резултат е опазване и развитие на 

културното наследство и подобряване на 
конкурентоспособността на българския и в частност 
регионалния туризъм, засилване на стопанската 
дейност и местните бизнес инициативи в региона. 

• С подобряване на условията и създаване на 
възможности за достъпност на двата обекта за всички 
граждани и гости на града, създаване на нови 
експозиции и атракции, ще се увеличи 
посещаемостта и конкурентоспособността на 
дестинацията на вътрешния и на световния пазар; 
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•   Чрез повишаване на качеството на туристическия 
продукт, силен бранд на дестинацията и 
продуктова специализация и диверсификация; 

•    Утвърждаване на позитивен имидж на българския 
туризъм и повишаване на разпознаваемостта на 
България като привлекателна целогодишна 
дестинация с характерна национална 
идентичност, запазени културни традиции и 
съхранена природа. 
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ОБЩИНА ВАРНА 

 
ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ 

 СВЪРЗАНИ С  
НАСТОЯЩОТО ОБСЪЖДАНЕ 

ПИШЕТЕ НА  
e-mail: pavdimova@varna.bg  
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