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1.  ПИРО е основният стратегически

документ за управление на
общината през следващите седем

години.
 

2 .  Обвързва сравнителните
предимства и потенциал за развитие
на местно ниво с ясно дефинирана

визия,  цели и приоритети за развитие,
свързани общо от стремежа към по-
висок жизнен стандарт на хората в
общината и устойчиво развитие на
територията и връзките ѝ с други

общини.
 

3.  Пространственият обхват на
ПИРО-Варна включва цялата

територия на общината -  петте
градски района и селата Тополи,

Каменар, Казашко, Звездица и
Константиново.

 
4 .  ПИРО е основен документ от

системата за стратегическо планиране
на регионалното и пространствено
развитие и служи за определяне на

актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на

общините и населените места,  които
се отчитат при разработването на

инвестиционни програми и финансови
инструменти,  включително

съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз.

План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г.



СИСТЕМАТА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА
ПИРО-ВАРНА

Един от ключовите приоритети в утвърждаване на местната
администрация е осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход
за комуникация на гражданите и бизнеса с общината и прилежащите

структури. 
 

Нивата на гражданско участие в процеса на вземане на политически
решения се постига чрез: информиране, консултиране, диалог и

активно участие.

Участие на заинтересованите страни при разработване
на стратегическия документ



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА
ПИРО-ВАРНА

Анкетно проучване сред граждани
Метод: онлайн анкета за самопопълване

Извадка: 2469 граждани на Община Варна
 

Анкетно проучване сред организации
Метод: онлайн анкета за самопопълване

Извадка: 217 представители на организации

Участие на заинтересованите страни при разработване
на стратегическия документ



Резултати от проведените анкетни проучвания

ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА

Анкетно проучване 
сред граждани

Анкетно проучване 
сред организации



Резултати от проведените анкетни проучвания

ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА

Анкетно проучване 
сред организации

Анкетно проучване 
сред граждани

Кои трябва да са основните приоритети за развитие на
община Варна през следващите години, според Вас?



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА
ПИРО-ВАРНА

Фокус групи
В периода 27–28 април 2021 г. са проведени девет тематични фокус групи (присъствени) с
представители на заинтересовани страни по тематични направления:

Фокус-група „Общинска администрация“;
Фокус-група „Кметове и кметски наместници“;

Фокус-група „Околна среда“;
Фокус-група „Икономическо развитие“;

Фокус-група „Инфраструктура“;
Фокус-група „Устойчива градска мобилност“;

Фокус-група „Културно-историческо наследство и туризъм“;
Фокус-група „Социална политика и здравеопазване“;

Фокус-група „Общински съвет“.

Участие на заинтересованите страни при разработване
на стратегическия документ



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА

На база обсъжданията във фокус групите и повдигнатите теми са дефинирани следните предложения за
визия на Варна

Модерно бъдеще за Варна – интегрирана територия на знанието и растежа, в
подкрепа на човешкия и технологичен капитал!

Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита
екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА

На база обсъжданията във фокус групите и повдигнатите теми са дефинирани следните предложения за
визия на Варна

Европейско бъдеще за Варна – свързана, зелена, иновативна и
справедлива интегрирана територия!



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА
ПИРО-ВАРНА

Участие на заинтересованите страни при разработване
на стратегическия документ

Анкета за предложения за визия, цели и приоритети на плановия документ за новия
програмен период

 
Метод: онлайн анкета за самопопълване

Извадка: 237 респонденти
 
 

 



Резултати от проведеното анкетно проучване

ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА

За набиране на предложения за конкретни проектни идеи, вкл. мерки за ограничаване на
изменението на климата за включване в Програма за реализация на ПИРО се осъществи чрез

няколко инструмента: информационен фиш, подаван чрез интернет страницата на ПИРО, писма-
отговори до публичните институции, заявки от различни заинтересовани страни.

Набиране на предложения - конкретни проектни идеи.



ПРОЦЕСЪТ НА ПОДГОТОВКА НА 
ПИРО-ВАРНА

 Използването на различни инструменти целеше обхващане на максимален брой представители на
заинтересованите страни при идентифициране на проектните идеи. Постъпиха над 110

предложения за проекти/проектни идеи от заинтересованите страни. По видове заинтересовани
страни получените предложения за включване в ПИРО се разпределят по следния начин:

Набиране на предложения - конкретни проектни идеи.



ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА

(Структура и съдържание)

Част I. - Анализи (Териториален обхват и анализ на
икономическото, социалното и екологичното

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на
Община Варна) 

Част II. - Стратегия



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Икономическо развитиеИкономическо развитие

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Варна е най-големият
икономически център в Северна

България.
Притежава ключова

инфраструктура - ключова за
развитието на индустрията в

района.
Добра среда за развитие на

стартъпи и цифрово развитие.

Положителни
страни

Липсата на много големи
индустриални терени на

територията на Община Варна.
Разходите за научно-

изследователска и развойна
дейност в община Варна са

относително ниски.
Доминиращ сектор на услугите.

Изграждането на Индустриална зона Варна край Аксаково.
Силен потенциал на Варна в областта на медицината и

биотехнологиите.
Насоченост към високотехнологични производства.

Преход към кръгова икономика.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие

(Демография)(Демография)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Нарастване на населението и в
градската и в селската част на

общината.
Силно положителен механичен

прираст.
Растящо население в

подтрудоспособна възраст.
Ниски нива на безработица.

Положителни
страни

Отрицателен естествен прираст.
Намаляващо население в
трудоспособна възраст и

растящо население в
надтрудоспособна възраст –
застаряване на населението.

Задържане на населението в подтрудоспособна възраст и
привличане от други общини, области, региони с цел

образование.
Увеличаване на механичния прираст на населението от

съседните общини, области и региони.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие

(Образование)(Образование)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Варна има лидерска позиция по
отношение на брой университети

на глава от населението в
национален мащаб.

Изграждат се нови образователни
заведения или пристройки.

Намаляване броя на напусналите
образователната система

ученици.

Положителни
страни

Натиск за повече места в
общинските детски градини в

административни райони
„Одесос“ и „Приморски“.

Намаляване на обучаващите се в
университетите и колежите

студенти.

Изграждане на модерна образователна инфраструктура.
Разширяване на дуалната форма на обучение в

професионалните училища.
Повишаване качеството на висшето образование и неговата

приложимост на пазара на труда.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие
(Здравеопазване)(Здравеопазване)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Висока концентрация на лечебни
заведения във Варна.

Функциониращи общински
здравни заведения.

Наличие на Медицински
университет – Варна.

Общински програми за промоция,
профилактика и рехабилитация

на общественото здраве.

Положителни
страни

Остарял сграден фонд.
Липса на кадри и привличането
им в частни лечебни заведения.

Недостиг на средства за
закупуване на нова апаратура.

Общият брой на
общопрактикуващите лекари

намалява.

Разработване на дългосрочна Стратегия за общинското
здравеопазване.

Подобряване качеството на здравно образование и възпитание в
детските градини и училищата.

Прилагане на интегриран подход в областта на промоция на
здравето.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие

(Спорт)(Спорт)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Голяма част от функциониращите
на територията на община Варна

спортни обекти са общинска
собственост.

Наличие на инвестиции за
подобряване на спортната

инфраструктура.
Наличие на спортни площадки за

масов спорт на открито. 

Положителни
страни

Остаряла материална база за
спорт и спортни занимания.
Недостатъчно висок дял на

населението, занимаващо се със
спорт или друг вид физическа

активност.
Недостатъчно европейско/

национално финансиране на
спортните обекти.

Изграждане на нови обекти за развитие на плувните спортове и
ветроходството.

Прилагане на цялостен концептуален модел за всички елементи
на спорта.

Споделено използване на изградени спортни обекти и
съоръжения. Разгръщане на ПЧП.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие
(Социални услуги)(Социални услуги)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Широк спектър от предлагани
социални услуги за различните

целеви групи.
Висок дял на публично-частно

партньорство при управление на
социалните услуги.

Община Варна има капацитет да
финансира голяма част от

услугите си.

Положителни
страни

Необходимост от ремонти в част
от материалната база на

социалните услуги.
Недостиг на услуги в подкрепа на
специфични пълнолетни лица в

риск –психични заболявания,
деменция и др.

Разширяване на капацитета на социалните услуги за деца с
трайни увреждания.

Разкриване на интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа.

Разкриване на нови социални услуги.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие
(Жилищен сектор)(Жилищен сектор)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Регистрира се сериозен ръст на
новото строителство.

Нарастващ инвестиционен
интерес към селата и терените в

бившите вилни зони.
Реализирани проекти за

въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в многофамилни

жилищни сгради.

Положителни
страни

Общинският жилищен фонд е
ограничен и достъпът до
настаняване е труден за

нуждаещите се.
Поддържане на общинския
жилищен фонд изцяло със

средства от бюджета на
общината.

Подобряване на енергийните характеристики на жилищните
сгради.

Прилагане на местни политики за обновяване на жилищния фонд
в града.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности
Тематично направление:Тематично направление:

Социално развитиеСоциално развитие
(Култура, културно-исторически(Култура, културно-исторически

паметници, културнопаметници, културно
наследство)наследство)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

В община Варна съществуват
материални и духовни следи от

всички исторически епохи на
човешкото развитие.

Варна е в обхвата на културния
коридор Виа Понтика (Via

Pontica).
Богато, съхранено и добре

експонирано културно –
историческо наследство.

Положителни
страни

Голям брой НКЦ, трудни за
поддържане поради ограничено

финансиране.
Повечето от сградите, културни

ценности от следосвобожденския
период са с нарушена

автентичност.
Затруднени или невъзможни

действия за физическо опазване
на НКЦ.

„Отваряне“ на открити публични пространства за култура.
Изграждане на нова сграда на библиотеката.
Развитие на публично-частни партньорства.

Използване на ИКТ в културните събития и привличане на млади
творци.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Социално развитиеСоциално развитие

(Пространствено развитие)(Пространствено развитие)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Варна е важен елемент на
пространствения териториално-

урбанистичен модел – град
центрове с национално и
наднационално значение.
Стартирало интегрирано

обновяване и развитие на град
Варна – център на

агломерационен ареал.

Положителни
страни

Дисбаланс между развитието на
града и селата.

Недостатъчен финансов ресурс
за реализиране обновяването на

селата.

Интегрирано развитие на градовете и агломерационните им
ареали.

Балансиране на мрежа от населени места в общината.
Ограничаване на екстензивното развитие на градовете върху

земеделски земи.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Транспортна и инженерно-Транспортна и инженерно-

техническа инфраструктуратехническа инфраструктура
(Транспортна инфраструктура)(Транспортна инфраструктура)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Варна е многофункционален
транспортен център с

международно значение,
съчетаващ всички видове

транспорт (по суша, въздух и
море).

Въведени елементи на ИТС и
изграден Център за наблюдение и

управление на трафика.

Положителни
страни

Липса на нова автогара в град
Варна.

Паркирането извън „Синя зона“ е
хаотично.

Уличната мрежа на Варна не
притежава необходимата

пропускателна способност.
Водният транспорт не е добре

развит.

Разработване и реализиране на ПУГМ.
Въвеждане на допълнителни ИТС и мобилни приложения за

управление на мобилността в града и областта.
Изграждане на нови улици, пешеходни зони, паркинги,

озеленяване.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Транспортна и инженерно-Транспортна и инженерно-

техническа инфраструктуратехническа инфраструктура
(Енергийна инфраструктура)(Енергийна инфраструктура)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Наличие на управленски и
административен опит при

прилагане на мерки за енергийна
ефективност и използване на

ВЕИ с доказан резултат и
въздействие.

Достъп до експертиза на
университетите във Варна.

Положителни
страни

Липса на проектна готовност за
сложни обекти от енергийната

инфраструктура.
Нискоефективно използване на

енергийните ресурси в
индивидуални отоплителни

уреди.

Съществуващ потенциал за използване на възобновяеми
енергийни източници като геотермална и аеротермална енергия,

слънчева енергия и други.
Навлизане на нови технологии в областта на енергетиката.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Транспортна и инженерно-Транспортна и инженерно-

техническа инфраструктуратехническа инфраструктура
(Телекомуникации)(Телекомуникации)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Позиция като ключов център за
разпространение на

телекомуникационни услуги.
Много активно използване на

програми за развитие на
телекомуникационната мрежа.

Висок процент на интернет
осигуреност на населението – над

средното за страната.

Положителни
страни

Редукция на използване на
интернет от населението за 2019

година
Наличие на „бели“ зони в

общината.
Наличие на „сиви“ зони в

общината.

Възползване от статута на ключов център за разпространение на
телекомуникационни услуги.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Транспортна и инженерно-Транспортна и инженерно-

техническа инфраструктуратехническа инфраструктура
(Съобщителни услуги)(Съобщителни услуги)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Пълно покритие на общината от
3-те мобилни оператора и

100% цифровизация.
Активни мобилни оператори на

територията на общината –
възможност за избор на

населението на общината.

Положителни
страни

Невъзможност на пощенските
съобщителни услуги да се

справят с конкуренцията на
частния пазар в определени

сектори.

Ускоряване на подмяната на физически станции за гласови
услуги с мобилни до достигане на естествен минимум.

Поддържане на конкурентоспособни пощенски услуги в
общината.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Транспортна и инженерно-Транспортна и инженерно-

техническа инфраструктуратехническа инфраструктура
(Водоснабдяване и канализация)(Водоснабдяване и канализация)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Осигурени водни ресурси за
водоснабдяване.

Централизирано водоснабдяване
осигурено за всички населени

места.
Качеството на питейната вода -

отговаря на изискванията.
Изградена канализационна

система.
Изградени ПСОВ - 2 бр.

Положителни
страни

Голям брой аварии по ВиК
системата.

Високо ниво на загуби на питейна
вода.

Енергийна неефективност на
съоръжения.

Неефективност на разходите за
услугата отвеждане на отпадъчни

води.

Намаление до целевите стойности – под 60 аварии/100 км/год.
Намаление до целевите стойности в края на периода – под 49%.

Намаление до целевите стойности - под 0,45 квтч/м3.
Намаление до целевите стойности – под 120 аварии/100 км/год.

Увеличение на ефективността на разходите до целевите
стойности – 1.1.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление:Тематично направление:
Транспортна и инженерно-Транспортна и инженерно-

техническа инфраструктуратехническа инфраструктура
(Управление на отпадъците)(Управление на отпадъците)

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Всички населени места са
обхванати от системата за

събиране и транспортиране на
смесените битови отпадъци.

Наличие на инсталации за
третиране на битови отпадъци.
Въведена система за разделно

събиране на отпадъците.

Положителни
страни

Изпълнение на конкретни мерки,
които да гарантират устойчивото

развитие на околната среда.
Развитие на системата за

разделно събиране на
отпадъците.

Внедряване на съвременни
решения за оползотворяване на

отпадъците.

Изпълнение на конкретни мерки, които да гарантират
устойчивото развитие на околната среда.

Развитие на системата за разделно събиране на отпадъците.
Внедряване на съвременни решения за оползотворяване на

отпадъците.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

Тематично направление: ОколнаТематично направление: Околна
среда, изменение на климата исреда, изменение на климата и

риск от бедствияриск от бедствия

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Наличие на богата зелена
система в общината.

Висок дял на Националната
екологична мрежа на територията

на Варна.
Непрекъснато нарастване на ДМА

в екологична инфраструктура
през последните години.

Наличие на минерални води.

Положителни
страни

Високи нива на фини прахови
частици (ФПЧ10).

Влошено екологично и химично
състояние на повърхностни

води.
Загуба на биоразнообразието.

Замърсяване на почвите.
Наличие на голям брой свлачища,

срутища.

Въвеждане на ефективни, съвременни техники, прилагани по
отношение на околната среда.

Използване на териториите със запазена „чиста“ околна среда за
развитие на рекреативна дейност и биоземеделие.

Ангажиране на бизнеса в усилията за опазване на околната
среда.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



Опасности

ТематичноТематично
направление:Управление нанаправление:Управление на

проектите и усвоените фондовепроектите и усвоените фондове
по оперативните програмипо оперативните програми

ЧАСТ I .  АНАЛИЗИ

Налице е административен
капацитет в местната власт за

реализиране на проекти по
оперативни програми.

Голям опит в международни
проекти с много партньори.
Богат набор от партньорски

общини.

Положителни
страни

Липса на достатъчно източници
за финансиране на проекти в

населените места извън
общинския център.

Дефицит в националната
политика по отношение

развитието на териториите около
агломерационните ареали.

Реализиране на съвместни / интегрирани проекти със значение
за няколко общини за повишаване на капацитета и на

синергичния ефект.
Използване на инструментите за интегрирани териториални

инвестиции.

Идентифицирани
проблеми

Потенциал за развитие



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ

ВИЗИЯ
за развитието на община Варна за периода 2021 - 2027 г.

Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена
територия с развита екосистема, икономика и комплексни

услуги с грижа за хората!

специфичен
потенциал на

общината

насоки за
бъдещо

развитие на
общината

перспективи пред
регионалното и

пространственото
развитие на

територията на
общината

икономически
и социални
фактори



Цели и приоритети за развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г.

Приоритет 4. 
Иновативен и
образован град

Стратегическа цел  2 
Водещ регионален лидер в
интегрираното развитие на

региона със знание и
иновации 

(фокус - инфраструктура)

Приоритет 5. 
Териториална
свързаност и
достъпност

Приоритет 6. 
Административен и
регионален лидер

Стратегическа цел 1
Здравословен, съхранен и

справедлив град, приспособен
към изменението на климата 

(фокус грижа и отговорност за хората)

Приоритет 1. 
Зелен град

Приоритет 2. 
Социално

справедлив и
здравословен град

Приоритет 3. 
Многовековен и

многообразен град

ВИЗИЯ

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ



Мерки по Приоритет 1, Стратегическа цел № 1, включени в Програмата за реализация на ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г.

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ

Приоритет 1. 
 

Зелен град
(вкл. Инициативата
Варна-Зелен град)

Мярка 1.1.
Опазване на
природните

ресурси Мярка 1.2.
Смекчаване на
изменението
на климата

Мярка 1.3.
Адаптация към
изменението на

климата

Мярка 1.4.
Кръгова и

нисковъглеродна
икономика



Мерки по Приоритет 2, Стратегическа цел № 1, включени в Програмата за реализация на ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г.

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ

Приоритет 2. 
 

Социално
справедлив и
здравословен

градМярка 2.1.
Здравеопазване

Мярка 2.2.
Спорт

Мярка 2.3.
Социални

услуги

Мярка 2.4.
Общинско
жилищно

настаняване



Мерки по Приоритет 3, Стратегическа цел № 1, включени в Програмата за реализация на ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г.

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ

Приоритет 3. 
 

Многовековен и
многообразен

град
(вкл. Общинска програма за

развитие на туризма)Мярка 3.1.
Културно -

историческо
наследство

Мярка 3.2.
Креативни и
рекреативни
индустрии

Мярка 3.3.
Открити/нови
пространства

за култура



Мерки по Приоритет 4, Стратегическа цел № 2, включени в Програмата за реализация на ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г.

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ

Приоритет 4. 
 

Иновативен и
образован град

(вкл. Меморандум Варна -
град на знанието)Мярка 4.1. 

Цифрова
трансформация за

качествено
предучилищно и

училищно
образование

Мярка 4.2.
Научно-

изследователска
и иновативна
екосистема

Мярка 4.3.
Чисти

технологии и
синя икономика



Мерки по Приоритети 5 и 6, Стратегическа цел № 2, включени в Програмата за реализация на ПИРО
на Община Варна за периода 2021-2027 г.

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ

Приоритет 5. 
 

Териториална
свързаност и
достъпност

Мярка 5.1.
Транспортна
свързаност и

екологичен
транспорт

Мярка 5.2.
Интегрирана и

достъпна
градска и

извънградска
среда

Мярка 6.1. 
Конкурентоспособни

административни
услуги

Мярка 6.2.
Новатор в

интегрирани
териториални

инвестиции

Приоритет 6. 
 

Административен и
регионален лидер



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Зона за Икономическо развитие –
приоритетна.

Предвидени проектни инвестиции

Зона за растеж „Синя икономика“  –
приоритетна.

Предвидени проектни инвестиции

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Разширяване на съществуващата Западна промишлена
зона, определена в рамките на ИПГВР 2014-2020 г. към с.
Тополи и летище Варна (което е естествен възел на
транспортната мрежа на град Варна) за реализиране на
инвестиции за развитие на бизнес инициативи,
индустриална инфраструктура, подобряване на
транспортната достъпност и свързващата общинска
мрежа. Един от значимите частни проекти, който предстои
да бъде реализиран е за изграждане на фотоволтаична
централа за производство на електроенергия на
територията на летището, като част от произведената
електрическа енергия може да бъде предоставяна за
покриване на значителна част от дневната консумация на
общински образователни обекти и институции. 

Проектните инициативи са свързани с инвестиции в НИРД,
поддържане на екосистемите 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. На територията около езерото,
включително острова, има общински и частни (на
университетите) имоти, където могат да се насочат
съвместни усилия и инвестиции за интелигентно и
устойчиво развитие в посока опазване на биологичното
разнообразие и съществуващите екосистеми и успоредно
с това - развитие на иновационни бизнес зони и
съпътстваща инфраструктура. Благоустрояването и
насищането с нови функции (предназначени за наука,
спорт, екологичен туризъм, отдих и свободно време)
благоприятства и позиционирането на обекти с висока
добавена социална и икономическа стойност, в
непосредствена близост до връзката между двете авто-
магистрали. 



Зона за благоустройство „Варна/Градът в
услуга на хората“ – приоритетна.
Предвидени проектни инвестиции

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Зона с осигурен равен достъп до възможности и услуги за
населението, вкл. здраве, образование, култура, спорт, отдих и
туризъм. Концентрирана основно в Централна градска част,
Историческо ядро на Морската градина, Археологическия
резерват на територията на античния град Одесос – Варна,
териториите на всички ВУЗ. Включва множество проектни
инициативи, насочени към интервенции в образователни,
социални, лечебни заведения, културни обекти и пространства,
концентрирани зелени площи и други изключително важни от
регионална гледна точка институции и публични сгради. Също
така, реализиране на инвестиции в посока отваряне на града към
морето и създаване на единен код за градски дизайн, чрез
обособяване на квартал „Таляна“ като тестова зона за
ревитализация, с възможност за разпространяване и
надграждане на резултатите в останалата част от историческото
ядро на града

Зона „Варна - целогодишна международна
дестинация“.

Предвидени проектни инвестиции

Зона за реализиране на инициативи, насочени към разгръщане
на туристическия потенциал 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, и тематични и
интегрирани маршрути с добавена стойност. Основно проектите
са свързани с реставрация, консервация и социализация на
недвижими културни ценности, съхраняване и експониране на
КИН, развитие на местна екосистема в креативни и рекреативни
индустрии и реализация на мерките, предвидени в Общинската
програма за развитие на туризма.



В съответствие с ИТСРСИР има потенциал за коопериране и
реализиране 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. Ще бъдат
реализирани проекти насочени към намаляване риска от
бедствия и устойчиво управление при бедствени ситуации чрез
интегрирани мерки в природна и урбанизирана среда. Планирани
са инвестиции в укрепителни и защитни мерки и съоръжения,
също и интервенции, насочени към корекция на съществуващи
дерета, за отвеждане на дъждовните води, както и за
последващото използване за поливане на общински зелени
площи. 

Многофункционална зона „Север“
Предвидени проектни инвестиции

Зона за превенция и безопасност (функционална
зона с потенциал за коопериране със съседни

общини). 
Предвидени проектни инвестиции

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

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
със социални функции, определена в рамките на ИПГВР 2014-
2020 г.), като я надгражда не само териториално, но и във
функционално взаимоотношение с възможност за реализиране
на хоризонтални проекти. Тя обхваща районите „Владислав
Варненчик“ (вкл. в ИПГВР), „Приморски“ (най-големият район на
гр. Варна) и „Младост“ (вторият по големина в града). В зоната
са предвидени множество проектни инициативи, насочени към
изграждане на паркове; въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в детски ясли, болници, ДКЦ, социални обекти;
спортна инфраструктура; образователна инфраструктура и др. 



Многофункционална зона „ЮГ“
Предвидени проектни инвестиции

ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Зоната обхваща бързо развиващите се селищни образувания в
южната част на града. Предвидените проекти обхващат широк
спектър от интервенции за: подобряване на състоянието на
уличната и общинската пътни мрежи; благоустрояване на
градската среда; ремонти, пристрояване на въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в образователната инфраструктура;
изграждане и рехабилитация на спортна инфраструктура;
подобряване на здравното обслужване чрез ремонт и доставка
на оборудване за здравните заведения; изграждане на битова
канализация и др. Изброените проектни инициативи се планира
да бъдат реализирани в цялата урбанизирана територия,
обхващаща част от Район „Аспарухово” – квартал „Аспарухово“ и
изцяло квартал „Галата“, селищни образувания „Зеленика”,
„Боровец-север“, „Боровец-юг“, „Ракитника“ и курортна зона
„Прибой“ и с.о. „Прибой“. Включва и в.з. „Лазур“ в землището на
с. Константиново.

Многофункционални зони (с преобладащи
жилищни функции). 

Предвидени проектни инвестиции

Зоната обхваща част от землищата и урбанизираната територия
на селата Звездица, Константиново и Каменар. Определена е за
проектни инвестиции за цялостна инфраструктура, предимно
свързана с: проектиране, изграждане и подмяна на ВиК;
изграждане на ПСОВ; прилагане на мерки за енергийна
ефективност и обособяване на Stem среда в училищата;
подобряване състоянието на уличната мрежа и др. Зоната е със
силен и неизползван потенциал за рекреация и туризъм.



КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г. 

Мярка 1.1.
Опазване на
природните

ресурси

Приоритет 1. 
 

Зелен град

Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

Изграждане на
инфраструктура за

използване на
минералните води, като
източник за отопление и

охлаждане на сгради, както
и за резервно питейно-

битово водоснабдяване.

Ефективно използване на
минералните води в община

Варна

Подобряване
управлението на

отпадъците

Проектиране/основен ремонт/
реконструкция/подмяна на

улична канализация и
водопроводи в Район „Одесос“

Укрепителни и защитни
мерки и съоръжения

Цялата територия

7 000 хил. лв.
НПВУ, ФМ на ЕИП,

Програми на ЕК, частни
инвестиции, общински и

държавен бюджет.

Интервенции в управлението
на отпадъци, вкл. излезли от
употреба автомобилни гуми,
образувани на територията

на общината. Изграждане на
система за мониторинг с цел
превенция от замърсяване
на вече почистени терени.

Интервенции в
съществуваща улична

канализационна и
водопроводна мрежа в

Район "Одесос".

 Интервенции в укрепване,
отводняване и

възстановяване на
проблемни терени на

територията на Община
Варна.

Цялата територия

23 118 хил. лв.
НПВУ, ПОС 2021-2027 г.,
Приоритет 2 „Отпадъци“,

Програма LIFE, ФМ на
ЕИП, общински и

държавен бюджет.

880 хил. лв.
ПОС 2021-2027 г.,

Приоритет 1 "Води",
ПУДООС, общински и

държавен бюджет.

34 100 хил. лв.
НПВУ, ПОС 2021-2027
г., Приоритет 4 „Риск и
изменение на климата“,

частни инвестиции.

Цялата територия
ЗВ3

Зона за благоустройство „Варна/
Градът в услуга на хората“

Мярка 1.4. 
Кръгова и 

нисковъглеродна 
икономика



Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г. 

Подобряване на
атмосферния въздух и

декарбонизация на градската
среда

Енергийна ефективност на
сгради общинска собственост

за здравеопазвване 

Енергийна ефективност на
сгради общинска собственост за  

социални услуги

Приоритет 1. 
 

Зелен град

Мярка 1.2.
Смекчаване на

изменението на
климата

Разширяване и доизграждане
на паркови пространства -
част от зелената система

Интервенции в изграждане на
система за осигуряване на база
данни за текущото състояние на

компонентите и факторите на
околната среда, подмяна на
стари домакински уреди на

твърдо гориво и обособяване на
зони с ниски емисии на

територията на общината.

Интервенции в изграждане на
нови и облагородяване на
рекреационни зони около

водоизточници и изграждане
на градски паркове.

Интервенции в реализирането
на мерки за ЕЕ на сградите на
детски ясли, ДКЦ и болници в

гр. Варна.

Интервенции в реализирането
на мерки за ЕЕ на сградите на  

социални заведения в гр.
Варна.

Цялата територия Цялата територия Цялата територия Цялата територия

9 000 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПОС

2021-2027 г., Приоритет 5
„Въздух“, финансов

инструмент, общински и
държавен бюджет.

13 050 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПОС

2021-2027 г., Приоритет 5
„Въздух“, общински и

държавен бюджет.

54 177 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., финансов

инструмент, общински и
държавен бюджет.

6 500 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г.,
финансов инструмент,

общински и държавен бюджет.



Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на Община Варна за
периода 2021-2027 г. 

Повишаване качеството на медицинско
обслужване чрез изграждане/

дооборудване на нова здравна
инфрастрактура за лечение

Модернизация/доизграждане на
съществуваща спортна

инфраструктура 

Ремонт на съществуваща социална
инфраструктура

Приоритет 2. 
 

Социално
справедлив и
здравословен

град

Мярка 2.1. 
Здравеопаз-

ване

Изграждане на нова спортна
инфраструктура в град Варна

Мярка 2.3. 
Социални

услуги

Мярка 2.2. 
Спорт

Интервенции в изграждане на
нови и извършване на ремонт и
реконструкция на съществуващи

обекти на здравеопазването с
цел подобряване на условията

за полагане на качествени
здравни грижи за населението в

гр. Варна.

Интервенции в изграждане и
оборудване на спортни обекти

с цел създаване на
целогодишни условия  за

спорт и отдих на жителите и
гостите на Общината.

Интервенции в съществуващи
спортни обекти в гр. Варна с

цел подобряване на условията
за спорт на жителите и гостите

на Общината.

Интервенции в обекти от
социалната инфраструктура в
гр. Варна с цел подобряване

на условията за предоставяне
на услугите.

ЗВ3
ЗОНА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО „ВАРНА/ГРАДЪТ В

УСЛУГА НА ХОРАТА“
Цялата територия ЗВ3 ЗВ7 ЗВ6

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА „СЕВЕР“

22 000 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПРЧР
2021-2027 г., ПНИИДИТ 2021-

2027 г., частни инвестиции.

17 200 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., финансов

инструмент, ПЧП, общински и
държавен бюджет.

3 800 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., Програми на

ЕК, финансов инструмент,
общински и държавен бюджет.

500 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., ПРЧР 2021-
2027 г., финансов инструмент,
общински и държавен бюджет.



Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на Община Варна за
периода 2021-2027 г. 

Реставрация, консервация и
социализация на недвижими

културни ценности
Инвестиции в културна

инфраструктура

Обособяване на квартал “Таляна” като
тестова зона за ревитализация, с

възможност за разпространяване и
надграждане на резултатите в останалата

част от историческото ядро на Варна

Приоритет 3. 
 

Многовековен и
многообразен

град

Мярка 3.1. 
Културно -

историческо
наследство

Маркетинг на туристическите
продукти

Мярка 3.3. 
Открити/нови
пространства

за култура

Мярка 3.2. 
Креативни и
рекреативни
индустрии

Интервенции в извършване на
мероприятия по реставрация,

консервация и социализация на
недвижими културни ценности на
територията на Община Варна (в

т.ч. Археологически музей-
Варна), включително дейности по

подготовка на инвестиционни
проекти и съгласуване с НИНКН за

обекти от КИН.

Интервенции в рекламни
кампании и инициативи,

промотиращи община Варна
като туристическа дестинация в

съответствие с Общинската
програма за развитие на

туризма.

Интервенции в културни обекти с
цел подобряване на условията и
качеството на културния живот
на жителите на община Варна.

Интервенции в създаването на
единен код за градски дизайн -
улично обзавеждане, табели,

външни реклами, осветление и
други елементи в градската среда,

вкл. регистрация на недвижими
културни ценности на територията
на Община Варна и изготвяне на

инвестиционни проекти.

800 хил. лв.
НПВУ, ФМ на ЕИП, финансов

инструмент, общински бюджет.

126 700 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., Програми на

ЕК, финансов инструмент,
общински и държавен бюджет.

10 262 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., ФМ на ЕИП,

Програми на ЕК, финансов
инструмент, общински  бюджет.

Цялата територияЗВ3 ЗВ7ЗВ6ЗВ4 Цялата територия
ЗВ3

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

9 453 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., ФМ на ЕИП,

финансов инструмент, общински
и държавен бюджет.



Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на Община Варна за периода 2021-2027 г. 

Изграждане на нова,
иновативна образователна

инфраструктура

Инвестиции в изграждане на IT
и високотехнологична

инфраструктура
Развитие на бизнес инициативи

Приоритет 4. 
 

Иновативен и
образован град

Мярка 4.1. 
Цифрова

трансформация
за качествено

предучилищно и
училищно

образование

Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на
мерки за ен.ефективност/ обособяване

на Stem среда в ДГ и училища на
територията на Община Варна

Мярка 4.3. 
Чисти

технологии и
синя икономика

Интервенции в изграждане на
нови основни сгради, корпуси,
спортни салони и/или учебни

зали, в училища на територията
на гр. Варна, оборудване и

въвеждане на нови технологии в
учебния процес.

Интервенции в сгради на
детски градини и училища на

територията на гр. Варна,
оформление на дворните
пространства, ремонт на
инсталации, оборудване,
обособяване на Stem и

Монтесори среда.

Интервенции в създаване на
иновативни центрове и

осигуряване на
високотехнологична апаратура и

оборудване за развитие на
ключови области като изкуствен

интелект, киберсигурност,
цифровизация на публичната

администрация и др.

Интервенции в иницативи на
частния сектор, от страна на ВУЗ
и инвеститори, в посока развитие

на бизнес инициативи,
включително инициативи в

областта на производството на
енергия от възобновяеми
източници, в областта на

морското дело и рибарството,
женското предприемачество и др.

42 650 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПО

2021-2027 г., Програма на
МОН, общински и държавен

бюджет.

40 850 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПО

2021-2027 г., ФМ на ЕИП,
общински и държавен бюджет.

13 534 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПО

2021-2027 г., ПНИИДИТ 2021-
2027 г., Програма „Цифрова

Европа“; Програма "Хоризонт
Европа", частни инвестиции.

7 912 хил. лв.
НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПКИП
2021-2027 г., ПНИИДИТ 2021-
2027 г., Европейски фонд за

морско дело, рибарство и
аквакултури 2021-2027 г.

Цялата територияЦялата територия ЗВ3 ЗВ6 Цялата територия



Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на Община Варна за периода 2021-2027 г. 

Подобряване на
транспортната свързаност и

градската мобилност
Интегриране на уличната

мрежа в град Варна

Разширяване възможностите за
паркиране; благоустрояване на
междублокови пространства и

рехабилитация на детски площадки

Приоритет 5. 
 

Териториална
свързаност и
достъпност

Мярка 5.1. 
Транспортна
свързаност и

екологичен
транспорт

Подoбряване на шумовите
параметри при реализиране на

инвестиционни проекти за
уличната мрежа

Мярка 5.2. 
Интегрирана и

достъпна
градска и

извънградска
среда

Интервенции в улична
инфраструктура и в такава на

обществения транспорт,
модернизация на подвижния състав

на МГОТ, надграждане на
интелигентните транспротни

системи, подобряване на условията
за паркиране, разширяване на
мрежата от зарядни станции,

създаване на условия за
придвижване пеша и с велосипед.

Интервенции в намаляване на
шумовото натоварване в близко
разположените на булевардите

жилищни сгради. Оптимално
осигуряване на защита от

интензивния трафик и създаване
на благоприятни условия за
ограничаване на шумовото

натоварване на околната среда на
територията на общината.

Интервенции (основен ремонт,
реконструкция и модернизация) в

уличната мрежа на територията на
община Варна.

Интервенции в обособяване на
нови паркоместа на територията на

гр. Варна; благоустрояване на
междублокови пространства;

ремонт, рехабилитация,
модернизиране на 79 детски

площадки.

474 300 хил. лв.
ПТС 2021-2027г., ПРР 2021-2027 г.,

ПОС 2021-2027 г., Приоритет 5
"Въздух", финансов инструмент,
общински и държавен бюджет.

6 000 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., финансов

инструмент, общински и държавен
бюджет.

42 700 хил. лв.
ПТС 2021-2027 г., ПРР 2021-2027

г., финансов инструмент, заем,
общински и държавен бюджет.

25 920 хил. лв.
ПРР 2021-2027 г., финансов
инструмент, заем, общински
бюджет, частни инвестиции.

Цялата територияЦялата територия Цялата територияЦялата територия



Интервенции

Територия/ зона за
въздействие

Индикативно
необходим ресурс и

източници на
финансиране

КЛЮЧОВИ проекти, включени в ПИРО на
Община Варна за периода 2021-2027 г. 

Разширяване на
съществуваща ЗПЗ в Зона с
потенциал за икономическо

развитие

Развитие на иновационни
бизнес зони и съпътстваща

инфраструктура чрез подхода
Четворна спирала

Ситуационен център за
устойчиво управление при

бедствени ситуации

Подобряване състоянието на
комуникационно-транспортната мрежа

по линия на трудовата миграция и
укрепване на градско-селските връзки

Мярка 6.2. 
Новатор в

интегрирани
териториални

инвестиции

Приоритет 6. 
 
 

Административен и
регионален лидер

Партньорски проекти в
подкрепа на

предприемачеството и
развитие на икономически

зони, обхващащи общините
Варна, Аксаково, Белослав и

Девня, в съответствие с ИТСР
на СИР.

Партньорски проекти в
подкрепа на развитие на

иновационни бизнес зони и
съпътстваща инфраструктура

чрез прилагане на подхода
Четворна спирала.

Интервенции в създаване на
база за образователни

инициативи, предотвратяване,
готовност, реагиране и

управление при бедствени
ситуации на територията на

Община Варна.

Партньорски проекти за
подобряване на транспортната
свързаност на територията в

посока създаване на заетост и
осигуряване на достъп на
населението до работа,

образование и други услуги с
публичен характер.

НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПКИП
2021-2027 г., ПНИИДИТ 2021-

2027 г., частни инвестиции.

НПВУ, ПРР 2021-2027 г., ПКИП
2021-2027 г., ПНИИДИТ 2021-

2027 г., частни инвестиции.

10 000 хил. лв.
НПВУ, ПНИИДИТ 2021-2027 г.,

Програми на ЕК, частни
инвестиции.

ПРР 2021-2027 г., Приоритет 1
и Приоритет 3.

Цялата територияЗВ1
ЗОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЗВ2 ЗВ3
ЗВ3

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -  ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /ХИЛ. ЛВ./

1205 880 138740 7000 147825 14.75%

Собствени
средства -
Общински

бюджет

Средства от ЕС Общо в лв. 

Републикански
бюджет Други източници

Общо в
относителен

дял (%)
Приоритет 1. 

 
Зелен град

Приоритет 2. 
 

Социално
справедлив и
здравословен

град

0 0 23300 20200 43500 4.34%

Собствени
средства -
Общински

бюджет

Средства от ЕС Общо в лв. 

Републикански
бюджет Други източници

Общо в
относителен

дял (%)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -  ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /ХИЛ. ЛВ./

68 0 18676 128471 147215 14.69%

Собствени
средства -
Общински

бюджет

Средства от ЕС Общо в лв. 

Републикански
бюджет Други източници

Общо в
относителен

дял (%)

6350 2200 76784 19612 104946 10.47%

Собствени
средства -
Общински

бюджет

Средства от ЕС Общо в лв. 

Републикански
бюджет Други източници

Общо в
относителен

дял (%)

Приоритет 3. 
 

Многовековен и
многообразен

град

Приоритет 4. 
 

Иновативен и
образован град



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 -  ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /ХИЛ. ЛВ./

3740 270000 101380 173800 548920 54.76%

Собствени
средства -
Общински

бюджет

Средства от ЕС Общо в лв. 

Републикански
бюджет Други източници

Общо в
относителен

дял (%)

0 0 10000 0 10000 1.00%

Собствени
средства -
Общински

бюджет

Средства от ЕС Общо в лв. 

Републикански
бюджет Други източници

Общо в
относителен

дял (%)

Приоритет 5. 
 

Териториална
свързаност и
достъпност

Приоритет 6. 
 
 

Административен и
регионален лидер



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО

Приоритет 1 - Зелен град

5

3

9

Индикатор

Индикатора

Индикатора

Индикатора

Мярка 1.1. - Опазване на

природните ресурси.

Мярка 1.2. - Смекчаване на

изменението на климата

Мярка 1.4. - Кръгова и

нисковъглеродна икономика
1

Приоритет 1. 
 

Зелен град

Приоритет 2 - Социално

справедлив и здравословен

град

1

1

3

Индикатор

Индикатор

Индикатор

Индикатора

Мярка 2.1. - Здравеопазване

Мярка 2.2. - Спорт

Мярка 2.3. - Социални услуги1

Приоритет 2. 
 

Социално
справедлив и
здравословен

град

Приоритет 3 - Многовековен и

многообразен град 

1

1

4

Индикатора

Индикатор

Индикатор

Индикатора

Мярка 3.1. - Културно-

историческо наследство

Мярка 3.2. - Креативни и

рекреативни индустрии

Мярка 3.3. - Открити/нови

пространства за култура
2

Приоритет 3. 
 

Многовековен и
многообразен

град

Индикатори за продукт:
измерват ефектите от

изпълнението на мерките в
рамките на приоритетните

области.



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО

Индикатори за продукт:
измерват ефектите от

изпълнението на мерките в
рамките на приоритетните

области.

Приоритет 4 - Иновативен и
образован град 

2

4

9

Индикатора

Индикатора

Индикатора

Индикатора

Мярка 4.1. - Цифрова трансформация

за качествено предучилищно и

училищно образование

Мярка 4.2. - Научноизследователска

и иновативна екосистема

Мярка 4.3.  - Чисти

технологии и синя икономика
3

Приоритет 5 - Териториална

свързаност и достъпност

5

7

12

Индикатора

Индикатора

Индикатора

Мярка 5.1. - Транспортна

свързаност и екологичен

транспорт

Мярка 5.2. - Интегрирана и

достъпна градска и

извънградска среда

Приоритет 6 - 

 Административен и

регионален лидер

3

3

Индикатора

Индикатора

Мярка 6.2. - Новатор в

интегрирани териториални

инвестиции

Приоритет 4. 
 

Иновативен и
образован град

Приоритет 5. 
 

Териториална
свързаност и
достъпност

Приоритет 6. 
 
 

Административен и
регионален лидер



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО

Индикатори за резултат: проследяват степента на изпълнение на целите.

Стратегическа
цел 1

Здравословен,
съхранен и

справедлив град,
приспособен към
изменението на
климата (фокус

грижа и
отговорност за

хората)

Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни,
частни нежилищни, обществени нежилищни).
Дял на жителите, обслужвани от съоръжения за рециклиране
на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци.
Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на
отпадъци.
Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с
вода.
Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване
на отпадъчни води.
Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения
Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена
инфраструктура в градските райони.
Новообособени паркови пространства в създадени зони за
отдих - изградени зелени пояси, паркови пространства,
рекреационни зони около водоизточници и др.
Сгради с подобрена енергийна класификация (обществени
нежилищни).
Намаление на енергийното потребление в обществени и
жилищни сгради.
Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните
здравни заведения.
Годишен брой на посещенията в подкрепената спортна
инфраструктура.
Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните
съоръжения за социални грижи.
Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура.
Туристи/посещения в подпомогнатите обекти.
Проведени културни мероприятия с национално и
международно участие за нематериално културно наследство /
архитектура, музика, танц, театър, визуални изкуства, кино и
пр./ .

16 индикатора:

Стратегическа
цел 2

 Водещ
регионален

лидер в
интегрираното

развитие на
региона със

знание и
иновации (фокус

-
инфраструктура)

Годишен брой на децата, използващи подкрепяната
образователна инфраструктура.
Брой деца, ползващи иновативни STEM центрове.
Дял на екологосъобразния подвижен състав за
обществения транспорт.
Увеличаване на средната експлоатационна скорост на
градския автобусен транспорт.
Брой клиенти, ползващи изградената зарядна
инфраструктура за превозни средства годишно.
Нарастване на броя клиенти ползващи изградената
зарядна инфраструктура годишно.
Нарастване броя на кратковременни паркирания.
Годишен брой пътници използващи обществения
транспорт.

8 индикатора:



ЧАСТ I I .  СТРАТЕГИЯ
МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Мярка 1:
Ограничаване

изменението на
климата, чрез

дейности насочени
към опазване на
околната среда и

биологичното
разнообразие

Мярка 2 - Повишаване на
енергийната ефективност

и насърчаване
използването на енергия

от възобновяеми
източници (ЕВИ)

Мярка 3 –
Обновяване на

системата за улично
осветление

Мярка 4:
Повишаване на

енергийната
ефективност в
обществения

градски
транспорт

Мярка 5: Подобряване на
градската

инфраструктура в т.ч.
създаване на „зелени

зони“

Мярка 6: Повишаване на
обществената

информираност и
изграждане на култура за

енергийно ефективно
поведение

Мярка 7:
Повишаване на

местния капацитет
за устойчиво

енергийно
развитие

Мярка 8: Ускоряване прехода към кръгова икономика на
регионално и национално ниво. Намаляване

използването на природните ресурси чрез прилагане
принципите на кръгова икономика и йерархия при

управление на отпадъците

Мярка 9: 
Насърчаване на иновациите в бизнес средите



Система за наблюдение

Изменение и
актуализация на
Програмата за

реализация

Наблюдение на
изпълнението на

ПИРО-Варна

Наблюдение и оценка на
ПИРО

Индикатори за
наблюдение

Орган за наблюдение
- Общински съвет.

 
Годишен доклад  до

31 март всяка година.
Кмет на Община

Варна

НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

При съществени промени на
икономическите и

социалните условия в
общината.

В резултат на промени в
свързаното национално
законодателство или в

законодателството на ЕС.
При съществени промени в

секторни стратегии и
програми, влияещи върху
изпълнението на плана.

Междинна оценка - в
средата на периода

на действие на ПИРО-
Варна.

 
Последващата оценка

- до края на 2028 г. 

Индикатори за
резултат.

 
 

 
Индикатори за

продукт.



Стъпка 1
Съобразяване със

становището на
РИОСВ, съгласно

подадено
Искане за преценяване
на необходимостта от

извършване на ЕО.

Стъпка 2 Стъпка 3
Публикуване на

одобрения, с Решение
на ОбС-Варна, План за
интегрирано развитие

на www.strategy.bg

Стъпка 4
Уведомяване на

Регионалния съвет за
развитие на

Североизточен регион, 
по нормативно
определен ред.

ФИНАЛНИ СТЪПКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПИРО-ВАРНА

Отразяване на получени
коментари от
проведеното

обществено обсъждане
(ако е приложимо) и

внасяне на ПИРО-Варна
в Общинския съвет.


