
План за интегрирано развитие на Община Варна 

(ПИРО) за програмния период 2021-2027г.

Комуникационна стратегия ЕТАП I

Изработване на Програма за реализация на 

ПИРО Варна 2021-2027г. 

и описание на интегрирания подход за развитие



Място на плановия документ в системата на стратегическите 
документи за регионално развитие. Нови изисквания при 

планирането, разлики с предишния програмен период, научени уроци.

❖ Четирите стълба на Националния план за възстановяване и 

устойчивост, съобразени със Специфичните препоръки на Съвета от 

последните два цикъла на Европейския семестър (2019-2020 г.).

❖ Седемте знакови европейски инициативи: ускоряване, обновяване, 

зареждане и презареждане, свързване, модернизиране, разрастване, 

преквалификация и повишаване на квалификацията.

❖ Европейската зелена сделка и специфичните инициативи на Община 

Варна – Варна град на знанието и Варна зелен град. 

❖ Новият европейски Баухаус в контекста на устойчиво бъдещо развитие 

на територията чрез приобщаване към Европейската творческа и 

междудисциплинарна инициатива за проектиране на бъдещи начини на 

живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното 
приобщаване, науката и технологиите. 



Търсени синергични ефекти при формиране на партньорства по линия на 
Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Източници на финансиране и 

възможности за многофондово финансиране в новия програмен период.

Приоритет 1 на ПРР 2021-2027; Градски клъстери

Партньорски концепции; Приоритет 2 на ПРР 2021-2027 

ВОМР и Стратегически план за развитие на земеделието

ОПОС 2021-2027; ОП Транспорт и ИГТ 

ПЧП в контекста на програмите за подкрепа на бизнеса, НИРД, 
интегрирани социално-здравни услуги

Приоритет 3 на ПРР 2021-2027 в контекста на финансиране на 
интервенции по линия на Механизма за справедлив преход 



Вариант 1 - Модерно бъдеще за Варна – интегрирана територия на

знанието и растежа, в подкрепа на човешкия и технологичен капитал!

Визия



Вариант 2 - Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с 

развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Визия



Вариант 3 – Европейско бъдеще за Варна – свързана, зелена, 

иновативна и справедлива интегрирана територия!

Визия



Цели
 Стратегическа цел „Достъпен град, свързан с Европа чрез подобряване

на мобилността и ИКТ“.

 Стратегическа цел „Нисковъглероден град, приспособен към

изменението на климата, чрез зелени и сини инвестиции, кръгова

икономика и управление на риска“.

 Стратегическа цел „Интелигентен, съхранен и социално справедлив

град“.

 Стратегическа цел „Водещ регионален лидер в интегрираното развитие

на региона със знание и иновации (фокус - инфраструктура)“.

 Стратегическа цел „Здравословен, съхранен и справедлив град,

приспособен към изменението на климата (фокус грижа и отговорност за

хората)“.



Приоритети

 Приоритет „ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ“

 Приоритет „ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“

 Приоритет „ЗЕЛЕН ГРАД“

 Приоритет „СИН РАСТЕЖ“

 Приоритет „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 Приоритет „ИНОВАТИВЕН И ОБРАЗОВАН ГРАД“

 Приоритет „ДОСТЪПЕН И УМЕН ГРАД“

 Приоритет „РЕГИОНАЛЕН ЛИДЕР“

 Приоритет „МНОГОВЕКОВЕН И МНОГООБРАЗЕН ГРАД“

 Приоритет „СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВ И ЗДРАВОСЛОВЕН ГРАД“



Мерки и дейности

Представяне на комплекс от мерки и дейности по направления и

сектори, идентифицирани проекти с висока степен на проектна

готовност, хоризонтални интервенции в два варианта:

➢ Версия 1 с пакети от мерки с приоритетни интервенции и

конкретни проектни инициативи;

➢ Версия 2 с комплекс от интегрирани мерки и дейности по

тематични направления.



Версия с пакети от мерки с приоритетни интервенции и конкретни проектни инициативи

ВИЗИЯ

Цел 1. Достъпен град, свързан с Европа чрез 
подобряване на мобилността и ИКТ

Приоритет 1. ТЕРИТОРИАЛНА 
СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Мярка 1.1.

Мярка 1.2

Мярка 1.3

Приоритет 2. ГРАДСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

Мярка 2.1

Мярка 2.2

Цел 2. Нисковъглероден град, приспособен към 
изменението на климата, чрез зелени и сини 

инвестиции, кръгова икономика и управление на 
риска

Приоритет 3. ЗЕЛЕН ГРАД

Мярка 3.1.

Мярка 3.2.

Мярка 3.3.

Приоритет 4. СИН РАСТЕЖ

Мярка 4.1.

Мярка 4.2.

Мярка 4.3.

Приоритет 5. КРЪГОВА 
ИКОНОМИКА

Мярка 5.1.

Мярка 5.2.

Мярка 5.3.

Цел 3. Интелигентен, съхранен и социално 
справедлив град

Приоритет 6. ИНТЕЛИГЕНТЕН 
РАСТЕЖ И ОБРАЗОВАНИЕ

Мярка 6.1.

Мярка 6.2.

Мярка 6.3.

Приоритет 7. СОЦИАЛНО 
ВКЛЮЧВАНЕ

Мярка 7.1.

Мярка 7.2.

Мярка 7.3.Мярка 2.3



Версия с комплекс от интегрирани мерки и дейности по тематични направления.

ВИЗИЯ

СЦ1. Водещ регионален лидер в интегрираното развитие на 
региона със знание и иновации (фокус - инфраструктура)

Приоритет 1. Иновативен и 
образован град

Мярка 1.1. Качествено 
образование

Мярка 1.2. Наука

Мярка 1.3. 
Иновации/Технологии

Мярка 1.4. Синя икономика

Приоритет 2. Достъпен и умен град

Мярка 2.1. Териториална 
свързаност

Мярка 2.2. Интегрирано 
градско развитие

Приоритет 3. Регионален лидер

Мярка 3.1. Компетента 
администрация

Мярка 3.2. Новатор в 
интегрирани проекти

СЦ 2. Здравословен, съхранен и справедлив град, приспособен 
към изменението на климата (фокус грижа и отговорност за 

хората)

Приоритет 3. Здравословен град

Мярка 3.1. Опазване на 
природните ресурси

Мярка 3.2. Адаптиране 
към климатичните 

промени

Мярка 3.3. Кръгова 
икономика

Мярка 3.4. Зравеопазване

Мярка 3.5. Спорт

Приоритет 4. Многовековен и 
многообразен град

Мярка 4.1. Културно -
историческо наследство

Мярка 4.2. Творчество и 
културни индустрии

Мярка 4.3. Туризъм

Мярка 4.4. Открити/ нови 
пространства за култура

Приоритет 5. Социално справедлив град

Мярка 5.1. Социални услуги

Мярка 5.2. Общинско 
жилищно настаняване



Критерии за определяне на Зони за въздействие (ЗВ)

Определяне на критерии за обособяване на Зони за прилагане на интегриран

подход (ЗВ) и планиране на приоритетни ЗВ, в съответствие с националната

политика за пространствено развитие чрез цели, присъщи и на кохезионната

политика, съответно и на ПРР 2021–2027 г. и следните допълнителни

критерии за общата пространствена ориентация на секторните политики на

територията за прилагане на ПИРО 2021-2027 на Община Варна:

 А) Агломерационната политика – ключ за просперитет

 Б) Равнопоставени отношения между селските райони и градовете

 В) Засилване на териториалните проекции на секторните политики

 Г) Партньорствата – новата движеща сила в пространственото развитие

 Д) Обезпеченост с устройствени планове за развитие на територия



Зони за въздействие (ЗВ)
В настоящия програмен период обхващат цялата територия на Община Варна, в
т.ч.:

 Градски ЗВ – урбанизираната територия на град Варна и обособени
функционални зони в покрайнините.

 ЗВ по секторни направления – според тематичната област на преобладаващи
интервенции (Публични сгради и площи, Зелени площи и рекреационни
ареали, Улична мрежа и инфраструктура, Транспортна и цифрова достъпност,
ВиК, Опазване на околната среда, Знание, Здраве, Социална дейност и услуги,
Спорт и младежки дейности, Култура и опазване на КИН и др.).

 Урбанизирани селищни ЗВ – населените места на територията извън града.

 Междуселищни ЗВ – по линия на транспортна свързаност и терени.

 Междуобщински ЗВ – по линия на достъпност, бизнес зони и икономически
потинциал за развитие, превенция и безопасност, регионален брандинг на
целогодишна туристическа дестинация.



Планиране на приоритетни ЗВ

ЗВ 1 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „ЗАПАД“ (производствени, жилищни зони –
Западна промишлена зона, село Тополи, летище)

 Зона с потенциал за икономическо развитие (разширяване на съществуващата
ЗПЗ, определена в рамките на ИПГВР 2014-2020 г. към с. Тополи и летище, в
съответствие с идентифицираната зона за стимулирано развитие Допълнителна
диагонална урбанистична ос – „Варна – Шумен – Търговище –Разград – Русе“,
съгласно ИТСР-СИР и определените приоритетни проекти на ниво регион,
свързани с инвестиции за развитие на бизнес и индустриална инфраструктура,
подобряване на транспортната достъпност и намаляване на трудовата миграция).

 Предвид на ситуацията вследствие на COVID 19; фактът че строителството на
АМ Хемус напредва, а в същото време вече се проектира новата магистрала
Черно море, чиято връзка с Хемус минава/кореспондира със територията;
изготвен и влязъл в сила ПУП; естественото разширение на зоната в посока с.
Тополи и споразумението с община Аксаково за изграждане на нова индустриална
зона край с. Слънчево и категоричната подкрепа от държавата в това отношение,
както и близостта на летище Варна, логично предпоставя едната зона с приоритет
за развитие да бъде именно ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „ЗАПАД“ (производствени,
жилищни зони – Западна промишлена зона, село Тополи, летище).



Планиране на приоритетни ЗВ

ЗВ 2 ЗОНА ЗА РАСТЕЖ „СИНЯ ИКОНОМИКА“ 

 Зона с иновационен потенциал и принос към „Синия растеж“ (съответствие с
ОУП - производствени, жилищни и рекреационни зони на двата бряга на
Варненското езеро: район Северен езерен бряг – Казашко, Острова, Южна
промишлена зона; район Южен езерен бряг – високотехнологични зони,
рекреационни зони; участък по крайбрежието на кв. Аспарухово от буната, по
продължение на плаж Аспарухово, рибарско пристанище „Карантината“ до
Марината);

 В съответствие с идентифицираната зона за стимулирано развитие Главна
Източна урбанистична ос – „Портал Варна – Портал Бургас“, съгласно ИТСР-
СИР и определените приоритетни проекти на ниво регион, свързани с инвестиции
в НИРД, поддържане на екосистемите в региона и подкрепа за икономика,
свързана с морето, в т.ч. подкрепа на традиционното рибарство и корабостроене,
ускоряване развитието на морските сектори, разработване на иновации и развитие
на нови технологии).



Планиране на приоритетни ЗВ

ЗВ 3 ЗОНА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО „ВАРНА/ГРАДЪТ В УСЛУГА НА ХОРАТА“

 Зона с осигурен равен достъп до възможности и услуги за населението, вкл.
здраве, образование, култура, спорт, отдих и туризъм (включва в обхвата си част от
съществуващата Зона с публични функции, определена в рамките на ИПГВР 2014-2020
г., (съответствие с ОУП – жилищните и курортни зони и комплекси на южното
крайбрежие – кв. Аспарухово, район Курортни зони юг, Галата и др. В Обхвата на
зоната ще бъдат включени само структури за които им влязъл в сила ПУП),
концентрира в Централна градска част до Северната периферия на зоната, формирана
от локализации като Техническия университет, разположените в непосредствена
близост до него други учебни заведения, Военната болница и др. изключително важни
от регионална гл.т. институции и публични сгради;

 Възможност за реализиране на проекти: за библиотеката до общината, зоната за
обществен достъп, чрез отваряне на града към морето, изграждане на нова автогара –
връзка жп гара, морска гара и евентуално леката железница) – транспортен достъп през
Аспарухов мост и връзка с кв. Аспарухово в посока Галата), в съответствие с
идентифицираната зона за стимулирано развитие Главна Източна урбанистична ос –
„Портал Варна – Портал Бургас“, съгласно ИТСР-СИР и определените приоритетни
проекти на ниво регион, свързани с инвестиции в образование, здравеопазване,
социални дейности, култура, туризъм, достъпност в посока „отваряне на града към
морето“ и благоустрояване на градската среда).



Планиране на приоритетни ЗВ

ЗВ 4 ЗОНА „ВАРНА-ЦЕЛОГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА ДЕСТИНАЦИЯ“ 

 Зона за разгръщане на туристическия потенциал, в съответствие с интегрираните
териториални мерки, предвидени в ИТС-СИР, чрез: диверсифициране на
туристическите дейности, продукти, услуги и предлагане; регионален брандинг на
дестинацията с цел преодоляване на сезонността; повишаване на качеството, чрез
създаване и промотиране на индивидуални и групови пакети/тематични и интегрирани
маршрути с добавена стойност;

 Един от водещите икономически отрасли за региона на Варна естествено е туризмът.
Секторът обаче има нужда от трайно и многопластово подпомагане, включително чрез
насърчаване на партньорствата. В резултат от COVID ситуацията, много от
предлаганите туристически услуги трябва да се преосмислят и да се позиционира нов
модел за развитие на бизнеса. Община, държава, туристически бранш, университети,
културни институции е необходимо да създадат качествени партньорства и да се
дефинират креативни идеи и проекти, с цел повдигане на туризма на ново по-
качествено ниво, от което да се генерира дивидент за всички участници в процеса.
Медицински, ТВ медицина, СПА (оползотворяване на природните ресурси),
индивидуалния подход в грижата за туриста, кулинарен.



Планиране на приоритетни ЗВ

Приоритетни зони за въздействие със специфични характеристики - включват

територии от урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони,

част от територията на общината, както и да включват части от съседни общини:

ЗВ5 ЗОНА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ

 Зоната обхваща територии под природни заплахи и риск, свързани с

основните идентифицирани екологични проблеми, в съответствие с ИТСР-

СИР, в т.ч., морфологични и климатични изменения, свлачищни и

абразионни процеси, замърсяване (с потенциал за коопериране по линия на

ИТИ със съседните общини по линията Каварна-Балчик-Варна-Аврен, вкл.

климатичните морски курорти к.к. Албена, Златни пясъци, Св. св. Константин и

Елена от национално значение и климатичната курортна местност при устието на

р. Камчия, от местно значение).


