Приложение 1.
Програма за реализация на ПИРО на община Варна за периода 2021-2027 г.

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

1

2

3

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

4
5
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

6

Източник на финансиране

7

Срок за
изпълнение
8

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката
9

Стратегическа цел 1. Здравословен, съхранен и справедлив град, приспособен към изменението на климата (фокус грижа и отговорност за хората)
Приоритет 1. Зелен град (включително реализация на цели, приоритети и проекти, включени в Инициативата Варна-Зелен град)
Мярка 1.1. Опазване на природните ресурси

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Група проекти 1.1.1.: Намаляване загубите на питейна вода и подобряване на качеството й чрез изграждане/реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителна
инфраструктура

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.1.1. Проектиране/основен ремонт/реконструкция/подмяна на улична
канализация и водопроводи в Район „Одесос“

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.1.2. Водоснабдяване на в. з. „Лазур“, с. Константиново

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.1.3. Проектиране/изграждане/подмяна на водопроводна мрежа на
територията на с. Тополи

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.1.4. Проектиране/изграждане/подмяна на ВиК на територията на с.
Звездица

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.1.5. Подмяна на водопроводна мрежа на територията на
к.к."Св.Св.Константин и Елена"

Приоритет 1

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.
Мярка 1.1.

Водоснабдяване на в. з. „Лазур“; Изграждане на съоръжение за водоснабдяване. Обектът има изготвен
инвестиционен проект.
Изграждане на водопровод по ул. „Лоза“. Подмяна на водопроводната мрежа на територията на кметство
Тополи. За обекта няма проектна готовност.
Извършване на проучвания и проектиране за водоподаване в селищните образувания: „Под село“,
„Летището“ и „Орехчето“, които съгласно ОУП са в регулация. Подмяна на ВиК инсталацията на
населеното място с цел осигуряване на достатъчен дебит, намаляване загубите на вода и запазване на
пътната настилка. За обекта няма проектна готовност.
Намаляване на загубите на питейна вода и повишаване ефективността на използване на този ограничен
природен ресурс.

Група проекти 1.1.2.: Съхраняване качеството на водите чрез изграждане/ реконструкция на канализационни системи и изграждане на Пречиствателни станции за
отпадъчни води (ПСОВ)

1.1.2.1. Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул.
„Кракра“ до ул. „Битоля“в Район „Одесос“

Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“ включително.
За обекта няма проектна готовност.
Извеждане извън зоната за къпане на повърхностни дъждовни води от ул. „Колони“ и Шишкова градинка.
Изготвен инвестиционен проект.

1.1.2.2. Изграждане на битова канализация и ПС на с. Казашко

Изграждане на битова канализация и ПС. Изготвен инвестицинен проект.
Изграждане на канализация и ПСОВ (земи по чл.19). Изготвен инвестицинен проект.

1.1.2.3. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Константиново
Приоритет 1

Реконструкция и подмяна на съществуващата улична канализация и водопровод по ул. „Капитан Райчо“ от
ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Княз Черказки“. Основен ремонт и подмяна на същ. водопровод и канализация
по ул. „Св. Климент“ от ул. „Сан Стефано“ до площад „Екзарх Йосиф“. Основен ремонт и подмяна на същ.
водопровод и канализация по ул. „Д-р Пискюлиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“.
Почистване на водостока на ул. „Девня“ пред блок №32. За обекта няма проектна готовност.

Възстановяване на отводнителен канал находящ се в ниската част на село Константиново, успоредно на ул.
„Васил Левски“. Изготвен инвестиционен проект и РС.

ЗВ1, ЗВ3, ЗВ4,
ЗВ7, ЗВ8

В съответствие със
Програма „Околна среда“ 2021-2027
стойността на бъдещите
г., Приоритет 1 "Води" (в
инв. проекти, съгл.
съответствие с РПИП за обособената
условията за допустимост на
територия на консолидирания
разходите по съответната
оператор „Водоснабдяване и
финансираща програма
канализация“ ООД - Варна),
(окончателни версии на
ПУДООС, Общински бюджет,
програмните документи
Държавен бюджет
след приемането им от ЕК)

2021-2027

ЗВ3

880

2021-2027

Район "Одесос"

ЗВ7

300

2021-2027

Кметство
Константиново

ЗВ1

2 000

2021-2027

Кметство Тополи

ЗВ8

2 000

2021-2027

Кметство Звездица

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

ЗВ4

ЗВ1, ЗВ2, ЗВ3,
ЗВ4, ЗВ6, ЗВ8

В съответствие със
Програма „Околна среда“ 2021-2027
стойността на бъдещите
г., Приоритет 1 "Води" (в
инв. проекти, съгл.
съответствие с РПИП за обособената
условията за допустимост на
територия на консолидирания
разходите по съответната
оператор „Водоснабдяване и
финансираща програма
канализация“ ООД - Варна),
(окончателни версии на
ПУДООС, Общински бюджет,
програмните документи
Държавен бюджет
след приемането им от ЕК)

2021-2027

ЗВ3

4 500

2021-2027

Район "Одесос"

ЗВ3

50

2021-2027

КК Св. Св.
Константин и Елена
Кметство Казашко

ЗВ2

3 000

2021-2027

ЗВ7, ЗВ8

2 000

2021-2027

ЗВ8

1 500

2021-2027

Кметство
Константиново
Кметство
Константиново

1

Приоритет

Мярка

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.2.6. Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация ЧайкаКабакум, к.к. „Слънчев ден“

Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация Чайка-Кабакум.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.2.7. Изграждане на гравитационна канализационна мрежа за дъждовна
вода на територията на к.к. "Златни пясъци"

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационна система за дъждовни води на
територията на к.к. "Златни пясъци". За обекта няма проектна готовност.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

на битова
канализация
с. Тополи
- ул. „Крайезерна“
100. Ремонт
и рехабилитация
на
ВИЗИЯ: иВариант
2. Устойчиво Доизграждане
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия
с развита екосистема,
икономика
и комплексни
услуги с грижа за хората!
1.1.2.4. Ремонт/доизграждане на битова канализация
дъждовна
дъждовната канализация, цялостна профилактика и изграждане на такава на ул. „Ал. Димитров“. За обекта
ЗВ1
канализация на с. Тополи
няма проектна готовност.
1.1.2.5. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Звездица
Изграждане на битова канализация и ПСОВ. Изготвен инвестиционен проект.
ЗВ7, ЗВ8

Група проекти 1.1.3.: Ефективно използване на минералните води в община Варна

ЗВ4, ЗВ6

Цялата
територия

Разработване на предпроектни проучвания за установяване на потенциала на геотермалните източници на
територията на община Варна за отопление, охлаждане и водоснабдяване на сгради с обществено
предназначение.
Изграждане на подходяща и целесъобразна инфраструктура, осигуряваща възможност за използване на
минералните води, като източник за отопление и охлаждане на обществени сгради и сгради общинскиа
собственост, включително и осигуряване на питейно-битово водоснабдяване. За обекта няма проектна
готовност.

Мярка 1.1.

1.1.3.2. Техническа инфраструктура - минерална вода сондажи и трасета
/саниране, поддръжка и изграждане на нови/

Саниране, поддръжка и изграждане на техническа инфраструктура за минерални води.

Мярка 1.1.

1.1.3.3. Център за стратегическо управление и развитие на
хидроминералния ресурс на гр. Варна и прилежащите територии
(партньорски проект)

Проучвания върху състава и биологичните ефекти на минералните води, които се очаква чрез получаване на
нови данни да допринесат за разширяване на научното познание на природните ресурси от минерални води
в района на гр. Варна, както и на механизмите на повлияване на техните ефекти върху човешкото здраве.
Цялата територия
Водите се използват за балнеолечебни, лечебно-питейни и битови нужди. За обекта няма проектна
готовност.

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

500

2021-2027

Кметство Тополи

5 000

2021-2027

Кметство Звездица

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

2021-2027

КК "Златни пясъци"

25 800
В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Общински бюджет, Програми на ЕК,
условията за допустимост на
частни инвестиции, НПВУ,
разходите по съответната
Общински бюджет, Държавен
финансираща програма
бюджет
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027

Цялата територия

200

2021-2027

Дирекция ИИБ

Цялата територия

7 000

2021-2027

Дирекция ЕООС

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

2021-2027

МУ-Варна

Цялата територия

Цялата
територия

Група проекти 1.1.4.: Подобряване управлението на отпадъците

Източник на финансиране

ЗВ4

1.1.3.1. Обследване, проектиране, изграждане на инфраструктура за
захранване с минерална вода на сгради с обществено предзначение (детски
градини, училища, болници, адм. сгради и др.) с цел ефективно използване
на геотермалните източници за осигуряване на отопление, охлаждане,
резервно питейно-битово водоснабдяване, вкл. и чрез публично-частно
партньорство.

Мярка 1.1.

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

20 000

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма „Околна среда“ 2021-2027
условията за допустимост на
г., Приоритет 2 „Отпадъци“,
разходите по съответната
Програма LIFE, НПВУ, Общински
финансираща програма
бюджет, Държавен бюджет
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци
чрез фамилно компостиране

Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез компостиране, което ще допринесе за
изпълнение на целите, заложени в националната нормативна уредба и в Националния план за управление на
отпадъците, а именно за ограничаване на количеството депонирани отпадъци от общото количество
отпадъци чрез въвеждане на системата за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване Цялата територия
на краен продукт - компост.
Проектната идея може да се реализира в партньорство с Общините Аксаково и Белослав. За обекта няма
проектна готовност.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.4.2. Изграждане на интегрирана система за управление на дейностите
със смесени битови и биоразградими отпадъци, в това число и
предварителни дейности преди оползотворяване за постигане на целите за
рециклиране и намаляване на количеството депонирани отпадъци на
територията на община Варна

Реализацията на проекта ще допринесе за намаляване на разходите за управление на отпадъците,
намаляване и предотвратяване образуването на отпадъците и последващо оползотворяване чрез прилагане
на принципите на кръговата икономика. Предвижда се проектът да се реализира на терен общинска
собственост. За обекта няма проектна готовност.

Цялата територия

80 000

2021-2027

Дирекция ЕООС

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Намаляване на разходите за управление на отпадъците, намаляване и предотвратяване образуването на
отпадъците чрез прилагане на принципите на кръговата икономика и стимулиране развитието на малки и
1.1.4.3. Проектиране и изграждане на инсталация за производство на пелети
средни предприятия чрез ПЧП при изпълнение на проекта, подпомагане на социално слаби лица и социални Цялата територия
от растителни и дервесни отпадъци, както и биомаса
заведения. Предвижда се проектът да се реализира на терен общинска собственост. За обекта няма
проектна готовност.

4 500

2021-2027

Дирекция ЕООС

5 000

2021-2027

Дирекция ЕООС

2

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Мярка

Приоритет 1

Мярка 1.1.

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Проектиране
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия
с развитанаекосистема,
комплексни
и изграждане
върху терен
общинска
собственост
площадка заикономика
извършванеина
дейности поуслуги с грижа за хората!
1.1.4.4. Изграждане на площадка за събиране и подготовка за повторна
събиране, съхраняване, предварително третиране, в т.ч. подготовка за повторна употреба на ИУЕЕО или на
употреба на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
Цялата територия
компоненти от тях, обемни и др. видове отпадъци, образувани на територията на община Варна.
едрогабаритни и други видове отпадъци на територията на община Варна
Извършва се предпроектно проучване за местоположението на площадката.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Интегрираната система за първично третиране и сепариране ще доведе до екологосъобразно обезвреждане
1.1.4.5. Екологосъобразно управление на биоразградими отпадъци от кухни на отпадъците, по-отговорно управление на природните ресурси и намаляване на количествата депонирани
и заведения за обществено хранене чрез изграждане на инсталация за
отпадъци. Крайната цел е да се допринесе за изпълнение на националното и Европейско законодателство в Цялата територия
преработването им
областта на управление на отпадъците. За обекта няма проектна готовност.
Предвижда се проекта да се реализира на терен на РСУО – регион Варна, община Аксаково.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Почистване на отходния канал на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Варна и общинските пътища
1.1.4.6. Почистване на отходен канал на пречиствателна станция - Варна (с.
и терени от строителни и битови отпадъци в ПИ 72709.163.150 с площ 49 8247 м2 и последващо
Тополи, )
залесяването на терена с горски видове. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.4.7. Подмяна съоръжения и система сметосъбиране в к.к.
"Св.Св.Константин и Елена"

Подмяна съоръжения и система за сметосъбиране на отпадъци на територията на курортния комплекс.

ЗВ4

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.4.8. Създаване на устойчив модел за разделнно събиране на отпадъци

Изследване и анализ на практиките за събиране, третиране и оползотворяване на рециклируеми отпадъци.
Изпълнение на съвместни дейности за разработване и представяне на препоръки и предложения за промени
в политиката за широко управление на отпадъците между НПО, граждани, фирми и администрации.
Цялата територия
Реализацията на проекта ще създаде устойчив модел на местно ниво за прилагане на политиката за разделно
събиране на отпадъци и прилагане на иновативни решения и пилотни проекти за разделно събиране. За
обекта няма проектна готовност.

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.4.9. Изграждане на единна автоматизирана система за наблюдение,
удостоверяване и предотвратяване на замърсяване с отпадъци на
територията на община Варна

Изграждане на автоматизирана система за постоянен мониторинг с цел превенция от замърсяване на вече
почистени от нерегламентирано замърсени със смесени битови отпадъци терени на територията на община
Варна. Предвижда се посредством видеонаблюдение да се регистрират нарушенията и нарушителите и в
последствие същите да бъдат санкционирани. За обекта няма проектна готовност.

Цялата територия

Цялата
територия

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

3 000

2021-2027

Дирекция ЕООС

10 000

2021-2027

Дирекция ЕООС

500

2021-2027

Кметство Тополи

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

318

2021-2027

ВСУ "Черноризец
Храбър"

1 800

2021-2027

Дирекция ЕООС

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Приоритет

Източник на финансиране

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на Програма „Околна среда“ 2021-2027
разходите по съответната г., Приоритет 4 „Риск и изменение на
финансираща програма климата“, НПВУ, частни инвестиции
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 1

Мярка 1.1.

Група проекти 1.1.5.: Укрепителни и защитни мерки и съоръжения

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.5.1. Брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения

Саниране на съществуващи и изграждане на нови брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения.

ЗВ5

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.5.2. Цялостна укрепване на Буни и дамба по Алея 1

Изготвяне на проектна документация и реализация на предвидените в нея дейностите.

ЗВ5

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.5.3. Ремонт и укрепване на подхода към Алея 1 и плажа под р-т
"Хоризонт"

Ремонти и укрепване на обектите.

ЗВ5

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.5.4. Цялостно укрепване на ската под историческото ядро на Морска
градина и м-ст "Салтанат" /засегнати места/

Изготвяне на проектна документация и реализация на предвидените в нея дейности. Провеждане на
отводнителни и укрепителни мероприятия под местност "Салтанат" и на отводнителни и укрепителни
мероприятия под историческото ядро на Морската градина.

ЗВ5

12 000

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 1

Мярка 1.1.

1.1.5.5. Защита на речни брегове (дерета) срещу ерозия.

Изграждане на защита от ерозия на земна маса и свличане на кални маси при наводнения в северозападния
склон на "Кокарджа дере", изграждане на охранителен канал в участъка от "Кемер дере" между бул. "Хр.
Смирненски" и ул. "инж. Крум Петров" в местност "Сотира". За обекта няма проекна готовност.

ЗВ5

12 000

2021-2027

Дирекция УСКОР

Мярка 1.1

1.1.5.6. Опазване и ефективно използване на повърхностните води чрез
реконструкция и рехабилитация на съществуващата отводнителна система и
Възстановяване на водопропускливостта на съществуващите дерета/охранителни канали, преминаващи през
изграждане на нова, по трасетата на съществуващите дерета/охранителни
урбанизираната територия на община Варна. Извършено е предпроектно проучване на участъците в
Цялата територия
канали (корекция на съществуващи дерета, за отвеждане на дъждовните
урбанизираните територии.
води, както и за последващо използване за поливане на общински зелени
площи).

22 100

2021-2027

Дирекция ЕООС

Приоритет 1

2021-2027

3

Приоритет

Мярка

Приоритет 1

Приоритет 1

Приоритет 1

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена
територия
с развита екосистема,
икономикана
и комплексни
Мярка
1.2. Смекчаване
на изменението
климата услуги с грижа за хората!

Приоритет 1

Приоритет 1

Дейност/ проектна идея

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
Програма "Развитие на регионите"
инв. проекти, съгл.
2021-2027г., Приоритет 1 и Програма
условията за допустимост на
„Околна среда“ 2021-2027 г.,
разходите по съответната
Приоритет 5 „Въздух“, НПВУ,
финансираща програма
Финансов инструмент, Общински
(окончателни версии на
бюджет, Държавен бюджет
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Мярка 1.2

Група проекти 1.2.1.: Подобряване на атмосферния въздух и декарбонизация на градската среда

Мярка 1.2

Изграждане на общинската система, която да осигури база данни от информация, свързана с текущото
състояние на компонентите и факторите на околната среда, включително и предприемане на своевременни
1.2.1.1. Проектиране и изграждане на информационна система с база данни
мерки за контрол и регулиране, с цел предотвратяване на рисковете за околната среда и човешкото здраве.
за отчитане състоянието на компонентите и факторите на околната среда, за
Цялата територия
Базата данни за състоянието на компонентите и факторите на околната среда ще даде възможност за анализ
подобряване на екосистемите на територията на община Варна
и правилно управление на процесите, свързани с опазването на околната среда. За обекта няма проектна
готовност.

500

2021-2027

Дирекция ЕООС

Мярка 1.2

Реализирането на проекта е насочено към основните проблеми, свързани с качеството на атмосферния
въздух - азотните газове, генерирани от автомобилния транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии
(ЗНЕ) на територията на община Варна. Въвеждането на ЗНЕ ще допринесе за ограничаване на движението
1.2.1.2. Проучване, проектиране и изграждане на зони с ниски емисии, вкл.
на замърсяващи превозни средства и намаляване емисиите на основните показатели, характеризиращи
и изграждане на общински системи за управление, контрол и регулиране, на
качеството на атмосферния въздух.Предвижда се проектната идея да се осъществи съвместно с Регионална Цялата територия
влизащите и преминаващи МПС в зоните с ниски емисии, система за
здравна инспекция-Варна, регионалните структури на МВР и др. Първият етап от реализацията включва
наблюдение и контрол на влизане и преминаване на МПС .
изготвяне на предпроектни проучвания за местоположението на зоните и състоянието на инфраструктурата
и провеждане на консултации с регионалните заинтересовани администрации. За обекта няма проектна
готовност.

500

2021-2027

Дирекция ЕООС

Мярка 1.2

1.2.1.3. Подмяна на стари индивидуални и многофамилни неефективни
отоплителни устройства в домакинствата, чрез въвеждане на
енергоспестяващи домакински уреди, допринасящи за намаляване емисиите
на парникови газове

8 500

2021-2027

Дирекция ЕООС

Предвижда се проектът да се реализира в имоти-частна собственост чрез подмяна на стари неефективни
стационарни индивидуални и многофамилни домакински уреди на твърдо гориво с друг вид
енергоспестяващи отоплителни устройства, отговарящи на Директива 2009/125/ЕО. Резултатите са
насочени към намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, предотвратяване на
нерегламентираното изгаряне на отпадъци в домакинствата, предотвратяване замърсяването на околната
среда.

Цялата територия

2021-2027

Приоритет 1

Мярка 1.2

Група проекти 1.2.2.: Разширяване и доизграждане на паркови пространства - част от зелената система

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Програма „Околна
Цялата територия разходите по съответната
среда“ 2021-2027 г., Приоритет 5
финансираща програма „Въздух“, НПВУ, Общински бюджет,
(окончателни версии на
Държавен бюджет
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.2.1.Създаване на зони за отдих - изграждане на зелени пояси, паркови
пространства, рекреационни зони около водоизточници и др. за
възстановяване на съществуващите екосистеми и осигуряване на
равнопоставен достъп

Изграждане на няколко нови зони за отдих /рекреация/ на терени около водоизточници, удовлетворяващи
нуждите на населението с цел подобряване на жизнения стандарт и повишаване здравния статус на
населението, както и за създаване на предпоставки за развитие на рекреационен туризъм. За обекта няма
проектна готовност.

Цялата територия

1 000

2021-2027

Дирекция ЕООС

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.2.2. Изграждане на дървесни конструкции в зоните за рекреация около
водоизточниците, разположени на територията на община Варна

Облагородяване на рекреационните зони и създаване на условия за пълноценен отдих и почивка в зоните
около водоизточниците за питейно-битово ползване на територията на общината. Реализацията на проекта
ще допринесе за ефективно използване на водните ресурси, облагородяване и естетизация на зоните около
водоизточниците. За обекта няма проектна готовност.

Цялата територия

550

2021-2027

Дирекция ЕООС

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.2.3. Изграждане на парк "Аспарухово" в Район "Аспарухово"

ЗВ3

10 000

2021-2027

Приоритет 1

Мярка 1.2

ЗВ6

1 200

2021-2027

Район "Аспарухово"
Район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 1

Мярка 1.2

Изграждане на алея,тротоарно пространство и кът за отдих (бивш “Битов комбинат“, УПИ I „битов
комбинат и търговия“,кв.12, Iм.р., ПРЗ Г-27/02.04.2002). За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

74

2021-2027

Район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 1

Мярка 1.2

Проектиране и изграждане на парк "Младост" (територията заключена между бул."Сливница", ул."Васил
Чекаларов" и бул."Цар Освободител"). Изготвен идеен проект.

ЗВ6

1 500

2021-2027

Район "Младост"

1.2.2.4. Изграждане на парк в „Боклук тарла“ в Район "Вл. Варненчик"

1.2.2.5. Изграждане на парк "Младост" в Район "Младост"

Изграждане на парк "Аспарухово". Изготвени идейна концепция и бизнес план.
Изграждане на парк в „Боклук тарла“, СЕВЕР (5531м2), ПИ 10135.4021.71; ПРЗ №4672-8/протокол
50/24.01.2007 ОбС-Варна. За обекта няма проектна готовност.

2021-2027

4

Приоритет

Мярка

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

500

2021-2027

Кметство Тополи

ЗВ1

200

2021-2027

Кметство Тополи

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

рехабилитация
и облагородяване
на централен
парк
от 25 дка., включващ
централна
част с услуги с грижа за хората!
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Проектиране,
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена територия
с развита
екосистема,
икономика
и комплексни
пилони, алея на родовата памет, кътове за отдих, детски площадки, ремонт на съществуващо спортно
игрище, укрепване на ската и терасиране в района на чешмите, ремонт на параклис, хладилник и 3 броя
чешми, ремонт и изграждане на алеи и осветление, изграждане на кучешка площадка, изграждане на
ЗВ1
1.2.2.6. Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк в амфитеатрална сцена с възможност за водни спектакли и естествен декор, прочистване на опасните тополи
и замяната им с чинари, обособяване на паркинг, арка за сватбени церемонии и места за пикник. За обекта
село Тополи
няма проектна готовност.
Изграждане на алейно и парково осветление и облагородяване на парк на ул. "Матей Стоянов" в ПИ
72709.501.943 и ул. "Тодор Ил. Дочев" в ПИ 72709.501.1051, изграждане на пешеходен мост през дерето,
общинска собственост. За обекта няма проектна готовност.

Източник на финансиране

Приоритет 1

Мярка 1.2

Измерение „Енергийна ефективност“

Приоритет 1

Мярка 1.2

Група проекти 1.2.3.: Група проекти за енергийна ефективност на
сгради общинска собственост /административни, образователни,
здравни, спортни и др./)

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.1.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и обновяване на административната
сграда на Район "Приморски"

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.2. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска
собственост за култура и спорт

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.2.1. Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ
"Петко Рачев Славейков-1928" в район "Вл. Варненчик"

Реализация на проект "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев
Славейков-1928" от Инвестиционната програма на Община Варна по ОПРР 2014-2020 г.

ЗВ6

767

2021-2027

Екип за управление на
проекта

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.2.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на СК "Локомотив"

Предвижда се извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за
енергийна ефективност. Отопление, вентилация и климатизация на зала "Лека атлетика" в СК "Локомотив".

ЗВ6

300

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

1.2.3.2.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Гребна база „Сия Нейкова“

Проектиране, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт за основен
ремонт на Гребна база "Сия Нейкова"

ЗВ2

30

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

Приоритет 1

Приоритет 1

Мярка 1.2

Мярка 1.2

Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране.

1.2.3.1. Група проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради
1.2.3.1.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Община Извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за енергийна
Варна
ефективност.
1.2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда-кметство Прилагане на мерки за енергийна ефективност. УПИ I (администр. обслужване),кв.15, III м.р. За обекта
на Район "Владислав Варненчик"
няма проектна готовност.
Прилагане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на административната сграда.

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
Общински бюджет, Държавен
бюджет, ФИ

Цялата територия

2021-2027
ЗВ3

9 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ6

400

2021-2027

Район "Вл.
Варненчик"

ЗВ3

1 000

2021-2027

Район "Приморски"

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритет 1, ОПРР
2014-2020, НПВУ, Общински
бюджет, Държавен бюджет, ФИ

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
Общински бюджет, Държавен
бюджет, ФИ

1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска
собственост за здравеопазвване и социални услуги
А. ДЕТСКИ ЯСЛИ

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и техническия
1.2.3.3.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ/изграждане на пристройка/изграждане
паспорт, изграждане на площадки за игра на открито и спорт (за всички яслени групи), изграждане на
на площадки за игра на Детска ясла №2 „Моряче" с местонахождение в гр.
пристройка за две нови яслени групи за около 50 деца. За обекта има изготвени технически паспорт и
Варна, ул. „Рупи“ №2, имот с идент. № 10135.2562.163
Доклад от обследване за ЕЕ.
1.2.3.3.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска ясла №3 „Зайо Байо“
Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
с местонахождение: гр. Варна, ул. „Никола Кънев“ №28, в имот с идент. №
паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.
10135.1503.663
1.2.3.3.3. Изграждане на пристройка на Детска Ясла №5 „Чуден свят“, с
Изграждане на пристройка за две нови яслени групи за около 50 деца. За обекта има изготвени
местонахождение: гр. Варна, ул. "Димитър Полянов" №5, сграда с идент. № технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ, издадено разрешение за строеж за изграждане на
10135.3515.771.1
пристройката .
1.2.3.3.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №8 „Щурче“ с Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
местонахождение: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №28, в имот с идент. № паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт, Доклад от обследване за ЕЕ, Архитектурно
10135.2554.10
заснемане.

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027
ЗВ3

3 209

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ3

1 700

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ3

722

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ6

1 700

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

5

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

1 700

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ6

2 000

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ3

205

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ3

2 361

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

1.2.3.3.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 2 Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и в предписанията
„Свети Иван Рилски” гр. Варна, ул. „Народни будители” № 5, кв.
на РЗИ-Варна за ремонт на сградата, доставка на медицинска апаратура. За обекта има изготвени
„Аспарухово”
технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.

ЗВ7

2 150

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Мярка 1.2

1.2.3.3.10. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ
3- гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 408, бул. „Константин и
Фружин”, сграда с идент. №10135.4502.168

Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
паспорт, доставка на медицинска апаратура, газифициране на сградата. Изготвени Технически паспорт и
Доклад от обследване за ЕЕ.

ЗВ6

2 600

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.3.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ/доставка на апаратура в ДКЦ 4, гр.
Варна, бул. „Цар Освободител“ 100, сграда с идент. №10135.2557.97

Реализация на мерките, предписани в Техническия паспорт, доставка на медицинска апаратура,
газифициране на сградата. За обекта има изготвен Технически паспорт.

ЗВ3

1 584

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Приоритет 1

Мярка 1.2

2 500

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Мярка 1.2

Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност, доставка на
медицинска апаратура и изграждане на външен асансьор. За обекта има изготвени технически паспорт и
Доклад от обследване за ЕЕ.
Ремонт на сградния фонд и инфраструктурата. Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване
за ЕЕ.

ЗВ3

Приоритет 1

1.2.3.3.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ
5 „Светa Eкатерина” гр. Варна, ул. „Сава” № 2, кв. „Хр. Ботев”, сграда с
идент. №10135.51.150
1.2.3.3.13. Ремонт на ДКЦ „Чайка”(основна сграда), гр. Варна, ул. „Никола
Й. Вапцаров” № 2

ЗВ3

160

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

ЗВ3

321

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Приоритет 1

Мярка 1.2

ВИЗИЯ:
Вариант
2. Устойчиво
бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
1.2.3.3.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Детска
Ясла №9
„Детелина“
с
Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
местонахождение: гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. „Средец“ №12, в имот с
ЗВ7
паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.
идент. № 10135.5502.158

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.3.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №13 „Русалка“
Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
с местонахождение: гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. „Любчо Патронов“ №1, в
паспорт. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.
имот с идент. № 10135.3512.167

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.3.7. Изграждане на площадки за игра в Детска ясла №4 "Приказен
свят", с местонахождение: гр. Варна, бул. "Чаталджа" №111, в имот с
идентификатор №101.35.2557.19

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Кратко описание

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Мярка

Приоритет 1

Дейност/ проектна идея

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Приоритет

Изграждане на площадки за игра на открито и спорт ( за всички яслени групи). За обекта има изготвени
технически паспорт и Доклад от облседване за енергийна ефективност.

Б. ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ (ДКЦ)
1.2.3.3.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ-1 Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
„Света Клементина“, гр. Варна, бул. „Съборни” № 40, сграда с идент.
паспорт, закупуване на медицинска апаратура. За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад
№10135.1503.567
от обследване за ЕЕ.

1.2.3.3.14. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Дентален център 1 - Варна, Извършване на ремонтни дейности на сградата на лечебното заведение, въвеждане на мерки за енергийна
гр. Варна, бул. "Съборни" №24 (Стоматологията)
ефективност и подмяна на асансьор. За обекта няма проектна готовност.

2021-2027

В. БОЛНИЦИ

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

2021-2027

1.2.3.3.15. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в
Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия
Специализирана Болница по акушерство и гинекология за активно лечение
паспорт, доставка на медицинска апаратура.За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от
„Проф. д-р Д. Стаматов” гр. Варна, ул. „Цар Освободител” № 150 , сграда с
обследване за ЕЕ.
идент. №10135.2556.324
1.2.3.3.16. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/пристрояване/
надстрояване/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков“, База 1 - в
сградата на ДКЦ 4, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100; База 2 стационар, гр.Варна, кв. Аспарухово, м-ст "Вилите", сграда с идент.
№10135.5506.361.13
1.2.3.3.17. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в
Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания – Варна, гр. Варна, ул. „Мануш войвода“ №11а; Пневмофтизиатрично отделение, с местонахождение с. Звездица, м-ст "Амонал";
Пречиствателна станция, с местонахождение м-ст "Звездица, КП ВарнаЕзерово
1.2.3.3.18. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в
Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна, гр.
Варна, ул. ‚Дойран“ №15, сграда с идент. №10135.2556.312
1.2.3.3.19. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в
Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - Варна, гр.
Варна, бул. "Цар Освободител" №100
Г. СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ
1.2.3.3.20. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на ЦСП „Вл. Варненчик“
(ж.к. „Владислав Варненчик“ до бл.20)

Източник на финансиране

ЗВ6

5 446

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Реновация и преустройство на сградите на лечебното заведение, с изграждане на надстройка и пристройка,
прилагане на мерките, предписани в Техническия паспорт и доставка на медицинска апаратура. За обекта
има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.

ЗВ3, ЗВ7

13 000

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, доставка на нова
медицинска апаратура. Изграждане на нова ПСОВ. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3, ЗВ7

2 000

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Извършване на основен ремонт и реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна
ефективност, доставка на медицинска апаратура. За обекта им изготвен Доклад от обследване за ЕЕ.

ЗВ3

13 000

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Ремонт на сградата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на медицинска апаратура. За
обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

2 000

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

50

2021-2027
2021-2027

Дирекция
"Превенции"

6

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Основен
бъдеще за
Варна
интегрирана
зелена
територия
с развита
екосистема,
икономика
и енергийна
комплексни услуги с грижа за хората!
ремонт
на–сградите
на КСУВХ
"Гергана"
- ДСХ
и ДПЛФУ,
въвеждане
на мерки за

1.2.3.3.21. Ремонт на сградата на Дом за стари хора „Гергана“, гр. Варна,
Бул. „Княз Борис I“ №364

ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него,
осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. "Княз Борис I" към основната сграда на адрес:
гр.Варна, бул. "Княз Борис I" № 364 и благоустрояване на ПИ с идентификатор 10135.2570.38, находящ се в
УПИ I-38- "за почивен дом и ТП", /с идентификатор 10135.2570.38/, кв.3, по плана на к.к. "Св. Св.
Константин и Елена", бул. "Княз Борис I" №364, гр. Варна. Предвижда се реформиране на съществуваща
услуга в нов вид услуги - резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст, без увреждания.. За обекта
има изготвен проект и Разрешение за строеж № 88/31.05.2021г., влязло в сила.

Приоритет 1

Мярка 1.2

ЗВ4

5 500

2021-2027

Дирекция СД

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

ЗВ3

500

2021-2027

Дирекция СД

ЗВ3

500

2021-2027

Дирекция СД

Приоритет 1

Мярка 1.2

Група проекти 1.2.4.: Изпълнение на СМР за сгради общинска
Изпълнение на проекти за използване на енергията от ВЕИ и биогорива в сгради общинска собственост
собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./

Цялата територия

2 000

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., НПВУ, Общински
бюджет, Държавен бюджет, ФИ

2021-2027

Приоритет 1

Мярка 1.2

Група проекти 1.2.5.: Енергийна ефективност на жилищни сгради
(еднофамилни и многофамилни)

Извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за енергийна
ефективност/ Въвеждане на мерки за използването на ВЕИ в ЕДНОФАМИЛНИ И МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Цялата територия

50 000

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., НПВУ, Общински
бюджет, Държавен бюджет, ФИ

2021-2027

Приоритет 1

Мярка 1.2

Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост, стопанисвани от административни структури, различни от общината)

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., НПВУ

2021-2027

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.3.3.22. Ремонт на сградата на Център за обществена подкрепа, гр.Варна,
Ремонт на сградата. За обекта има изготвен технически паспорт.
ул. „Г.С.Раковски“ №62
1.2.3.3.23.Ремонт на сградата на Център за социални услуги, гр. Варна, ул.
Ремонт на сградата. За обекта има изготвен технически паспорт.
„Кавала“ №1А

1.2.6.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сгради на Районен съд Варна
Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.6.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Съдебна палата (Окръжен
съд - Варна), с местонахождение гр. Варна, пл. "Независимост" №2
1.2.6.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална
инспекция по опазване на околната среда, с местонахождение гр. Варна,ул.
"Ян Палах" №4.
1.2.6.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална
здравна инспекция, гр. Варна, с местонахождение гр. Варна, район
"Приморски", ул. "Брегалница" №3
1.2.6.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на Регионална дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, с
местонахождение гр. Варна, бул. "Сливница" №159
1.2.6.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Административна сграда на
обласна дирекция "Земеделие", с местонахождение гр. Варна, ул. "Доктор
Пискюлиев" №1
1.2.6.7. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на Дирекция "Морска
администрация" - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Приморски"
№5
1.2.6.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сграда на дирекция "Държавен
регионален архив - Варна", с местонахождение гр. Варна, ул. "Преслав"
№52
1.2.6.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградите на Център за
специализирана полицейска подготовка - Варна, с местонахождение гр.
Варна, бул. "Ян Хуниади" №12

1.2.6.10.Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на РПУ /Сгради на
Областна дирекция на МВР/

Топлоизолация и обновяване на административната сграда, ползвана от Районен съд - Варна, с
местонахождение гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №57. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

752

2021-2027

Районен съд-Варна

Топлоизолация и обновяване на сградата ползвана от Държавен съдебен изпълнител при РС - Варна, с
местонахождение гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №63. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

248

2021-2027

Районен съд-Варна

Ремонт на сградата на Окръжен съд - Варна. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

698

2021-2027

Окръжен съд - Варна

Ремонт на сградата на РИОСВ. Извършено е обследване за енергийна ефективност на
административната сграда и лабораторен комплекс, наподящи се в ПИ с идентификатор
№10135.2556.342.

ЗВ3

326

2021-2027

Окръжен съд - Варна

Ремонт на сградата на РЗИ. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

578

2021-2027

Окръжен съд - Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда, гаражи, склад и тренировъча
кула от фонда на РДПБЗН - Варна. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

1 041

2021-2027

РД ПБЗН-Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 сгради, намиращи се в м. "Малка чайка", кв.
"Аспарухово" - учебен корпус: акумулаторно, гараж, склад, КПП, склад/бивша бензиностанция/ МВР,
Главна дирекция ПБЗН - РДПБЗН-Варна. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ2

242

2021-2027

РД ПБЗН-Варна

Ремонт на сградата на Областна дирекция "Земеделие", въвеждане на мерки за ЕЕ, рехабилитация на
сградни инсталации и системи. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

128

2021-2027

ОД "Земеделие" Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на газовоотоплителна инсталация в сградата на
Дирекция "Морска администрация". За обекта няма проектна готовност

ЗВ3

1 062

2021-2027

ИА МА

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на дирекция "Държавен регионален архив Варна". За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

181

2021-2027

РД "Архиви" - Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административно-учебна сграда със спортна зала и
киносалон на Център за специализирана полицейска подготовка - Варна. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ6

86

2021-2027

ЦСПП

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Второ РПУ , с местонахождение гр. Варна, ул.
"Брегалница" №1, кв. 603, 5-ти м.р. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

700

2021-2027

ОД на МВР - Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Трето РПУ и сектор "Пътна полиция", с
местонахождение гр. Варна, ПЗ "Планова", бул. "Ян Хунияди" №5. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

900

2021-2027

ОД на МВР - Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Четвърто РПУ, с местонахождение гр. Варна,
кв. "Аспархово", ул. "Средец" №63. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ7

700

2021-2027

ОД на МВР - Варна

7

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

700

2021-2027

ОД на МВР - Варна

ЗВ3

2 707

2021-2027

РЗОК - Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДБХ. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

238

2021-2027

ОДБХ-Варна

1.2.6.13. Въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти на Военоморските сили Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Щаб на командването на ВМС - 2 сгради с
местонахождение гр. Варна,ул. "Преслав №16; Гарнизонен матоски клуб (ГМК) - 2 сгради, с
местонахождение гр. Варна, бул. "Христо Ботев", пл. "Варненска комуна" №2.
За обектите няма проектна готовност.

ЗВ3

454

2021-2027

Щаб на ВМС

Мярка 1.2

1.2.6.14. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите
собственост на Агенция по заетостта - сгради на Регионална служба по
заетостта - Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите собственост на Агенция по заетостта:
сграда с местонахождение гр. Варна, ул. "Шипка" №10 и сграда с местонахождение гр. Варна, ул. "Бдин"
№6. За обектите няма проектна готовност.

ЗВ3

512

2021-2027

РСЗ - Варна

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.6.15. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на ТД на
НОИ, с местонахождение гр. Варна, ул. "Охрид"№6 и ул. "Хан Аспарух"
№4

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ТД на НОИ. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ3

171

2021-2027

НОИ - Варна

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.6.16. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
Административна сграда на облатна администрация - Варна, с
местонахождение гр. Варна, ул. "Преслав" №26

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация - Варна. Изготвен
Доклад от обследване за енергийна ефективност.

ЗВ3

270

2021-2027

Областна
адмнистрация - Варна

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.6.17. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
Административна сграда на Областно пътно управление, с
местонахождение гр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" №3.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областно пътно управление. За обекта няма
проектна готовност.

ЗВ3

224

2021-2027

Областно пътно
управление - Варна

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

1.2.6.10.Въвеждане на мерки
за ЕЕ на
сградите
на РПУ /Сгради на
Дейност/
проектна
идея
Областна дирекция на МВР/

Приоритет

Мярка

Кратко описание

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.6.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на РЗОК,
Служба по геодезия, картогафия и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда,
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. За обекта няма проектна готовност.
Дирекция "Социално подпомагане" - Варна и ДАЗД, с местонахождение гр.
Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, V етаж.

Приоритет 1

Мярка 1.2

1.2.6.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на
Областна дирекция по безопасност на храните, с местонахождение гр.
Варна, ул. "Софроний Врачански" №19

Приоритет 1

Мярка 1.2

Приоритет 1

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Въвеждане
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена територия
с развита
екосистема,
икономика и комплексни
услуги с грижа за хората!
на мерки
за енергийна ефективност
на сградата
на Пето
РПУ, с местонахождение
гр. Варна, к.к.
ЗВ4
"Златни пясъци". За обекта няма проектна готовност.

Източник на финансиране

Мярка 1.3. Адаптация към изменението на климата

Приоритет 1

Програма „Околна среда“ 2021-2027
г., Приоритет 3 „Биологично
разнообразие“, ПМДР 2021-2027 г.;
Програма „Опазване на околната
среда и климатични промени” (ФМ
на ЕИП), Програма LIFE; EEAGrants,
Общински бюджет, Държавен
бюджет

Приоритет 1

Мярка 1.3

Група проекти 1.3.1.: Опазване на биологичното разнообразие и съществуащите екосистеми

Приоритет 1

Мярка 1.3

1.3.1.1. Интерактивен зелен регистър на зелените площи и трайната
дървесна растителност на територията на гр.Варна.

Създаване на интерактивен зелен регистър на зелените площи, дървесната и храстова растителност на
територията на община Варна. Интерактивната форма ще позволи по-бърза и нагледна работа с него, както
и ще даде възможност на граждани и гости на града да се запознаят с дендрологичния състав на
Цялата територия
растителността в зелените площи на територията на гр.Варна, както и да подават сигнали чрез снимков
материал за настъпили увреждания, вследствие на природни бедствия и др.

500

2021-2027

КАБ - РК Варна

Приоритет 1

Мярка 1.3

1.3.1.2. Разработка на иновативен зелен продукт/услуга "Зелен фонд"

Учредяване на т.нар. "Зелен фонд", в който постепенно да се акумулират целеви средства за трансформация
Цялата територия
на градската среда в по-устойчива и по-зелена. Проектът обхваща цялата територия на община Варна.

150

2021-2027

КАБ - РК Варна

Приоритет 1

Мярка 1.3

1.3.1.3. Съхраняване на биоразнообразието по крайбрежието на село
Казашко

Създаване на еко-инфраструктура, проектиране и изграждане на рибарски лодкостоянки за 10 бр. рибарски
лодки. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ2

150

2021-2027

Кметство Казашко

Приоритет 1

Мярка 1.3

1.3.1.4. Изграждане на еко-инфраструктура за развитие на 4-та буна, алея 1 Изграждане на пристанище за Рибарство и морски спортове с бази към него при буна №4, Алея 1-ва.

ЗВ4

25 000

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 1

Мярка 1.3

1.3.1.5. Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите
екосистеми в акваторията на Черно море

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 1

Изпълнение на мерки насочени към опазване и съхранение на екосистемите в акваторията на Черно море

Цялата територия

2021-2027

Мярка 1.4. Кръгова и нисковъглеродна икономика

8

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Приоритет 1

Мярка 1.4

Приоритет 1

Мярка 1.4

Приоритет 1

Мярка 1.4

Приоритет 1

Мярка 1.4

Цялата
територия на
общината

Група проекти 1.4.1.: Повишаване осведомеността за кръговата и нисковъглеродна икономика

Повишаване информираността на населението и повишаване на екологичната култура чрез реализация на
1.4.1.1.Провеждане на информационни кампании за ефектите от
мерки по публичност и визуализация, провеждане на обучителни кампании и др., които да представят и
използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни
Цялата територия
популяризира тефектите от използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни
инсталации
инсталации.
1.4.1.2. Информационна и разяснителна кампания за начините и ползите от
разделното събиране на смесени битови отпадъци и намаляване на
Публичност и визуализация, провеждане на обучителни кампании и др. за представяне и популяризиране на
хранителните отпадъци, разумно пазаруване, насърчаване на
практиките и поведението за увеличаване на дела на разделно събраните на отпадъците и предотвратяване Цялата територия
екологосъобразното поведение и формиране на навици за отделяне на
на образуването и депонирането на битовите отпадъци.
отпадъците по видове.
1.4.1.3. Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните
Разяснителна кампания и популяризиране на Дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване
инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на община
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Варна 2021Цялата територия
Варна
2030 г.

Цялата
територия

Приоритет 1

Мярка 1.4

Група проекти 1.4.2.: Изграждане на техническа инфраструктура за целите на кръговата икономика

Приоритет 1

Мярка 1.4

Изграждане на площадка за извършване на дейности по оползотворяване на излезли от употреба
1.4.2.1. Изграждане на интегрирана система за управление на излезли от
автомобилни гуми, образувани на територията на община Варна. Целта е да се предотврати образуването
употреба автомобилни гуми, генерирани на територията на Община Варна,
и/или да се намали количеството на отпадъците от ИУГ и преработването им в продукти. Извършва се
с обособяване на площадка и инсталация за оползотворяването им
предпроектно проучване за местоположението на площадката.

Цялата територия

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма „Околна среда“ 2021-2027
условията за допустимост на
г., Приоритет 2 „Отпадъци“,
разходите по съответната
Програма „Опазване на околната
финансираща програма
среда и климатични промени” (ФМ
(окончателни версии на
на ЕИП)
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

120

2021-2027

Дирекция ЕООС

130

2021-2027

Дирекция ЕООС

20

2021-2027

Дирекция ИИБ

В съответствие със
стойността на бъдещите
Програма "Конкурентоспособност и
инв. проекти, съгл.
иновации в предприятията" 2021условията за допустимост на
2027 г., НПВУ, Програма „Околна
разходите по съответната
среда“ 2021-2027 г., Приоритет 2
финансираща програма
„Отпадъци“; Програма LIFE; ФМ на
(окончателни версии на
ЕИП, EEAGrants
програмните документи
след приемането им от ЕК)

8 000

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Конкурентоспособност и
условията за допустимост на
иновации в предприятията" 2021разходите по съответната
2027 г.; НПВУ; Иновационен фонд
финансираща програма
на ЕС
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

2021-2027

Дирекция ЕООС

Приоритет 1

Мярка 1.4

Група проекти 1.4.3.: Чист енергиен преход на местната икономика

Приоритет 1

Мярка 1.4

Подобряване на енергийната ефективност на промишлени сгради и/или в промишлени системи, вкл. мерки
1.4.3.1. Реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност
за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на
на промишлени сгради и/или промишлени системи
енергопотреблението; проекти за изграждане и експлоатация на инсталации за използване на ВЕИ.

Цялата територия

4 000

2021-2027

Частен сектор

Мярка 1.4

1.4.3.2. Реализиране на проекти за преход на местната икономика към
кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на
продуктите и производствените процеси

Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в
областта на проектирането на продуктите и производствените процеси, в т.ч. по-ефективно използване в
производството на природните ресурси; увеличаване на трайността, възможностите за поправка,
модернизиране или повторна употреба на продуктите; намаляване на съдържанието на опасни вещества в
материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл; удължаване използването на продуктите и др.

Цялата територия

10 000

2021-2027

Частен сектор

Приоритет 1

2021-2027г.

Приоритет 2 Социално справедлив и здравословен град
Приоритет 2

Мярка 2.1. Здравеопазване

9

Приоритет

Приоритет 2

Мярка

Мярка 2.1.

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
Създаване на условия за здраве за всички през целия живот, пълноценно използване на възможностите на
ИКТ за подобряване на достъпа до качествени консултации и здравна помощ , създаване на мобилни екипи
Група проекти 2.1.1.: Реализиране на програми за превенция на
за осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни места, преодоляване на негативни
Цялата
здравето
тенденции в здравния статус на младото население (чрез програми за подобряване здравния статус на
територия
учениците, в т.ч. профилактични прегледи, мед. обезпечаване, превенция и информационни кампании),
осигуряване на подходящи условия при провеждане на спортни и спортно-оздравителни мероприятия.

Приоритет 2

Мярка 2.1

Група проекти 2.1.2.: Подобряване здравното обслужане в селата

Приоритет 2

Мярка 2.1

2.1.2.1. Ремонт на здравна служба в кв. „Галата“

Приоритет 2

Мярка 2.1

Приоритет 2

Мярка 2.1

ЗВ1, ЗВ7

Ремонт на здравна служба в кв. Галата, с местонахождение гр. Варна, кв. „Галата”, ул. „Дядо Димитър Македонеца” № 13. За обекта няма проектна готовност.
2.1.2.2. Проектиране и изграждане на нова сграда и обособяване на ДКЦ - с. Изграждане на нова сграда и обособяването й в ДКЦ на терен, находящ се на ул. "Александър Димитров"
Тополи
31, с. Тополи, в поземлен имот 72709.501.933. За обекта няма проектна готовност.
Ремонт на съществуващата сграда на здравната служба в населеното място и промяна на предназначението
2.1.2.3. Изграждне на Дом за стари хора в с. Тополи
и в Дом за стари хора. За обекта няма проектна готовност.

300

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

Общински бюджет, Държавен
бюджет, Програма за развитие на
човешките ресурси" 2021-2027

2021-2027г.

Дирекция
"Здравеопазване"

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на 2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
разходите по съответната
Програма за развитие на човешките
финансираща програма
ресурси 2021-2027г., Общински
(окончателни версии на
бюджет, Държавен бюджет
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

ЗВ7

19

2021-2027

Дирекция
'Здравеопазване"

ЗВ1

2 000

2021-2027

Кметство Тополи

ЗВ1

800

2021-2027

Кметство Тополи

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
разходите по съответната
Програма за развитие на човешките
финансираща програма
ресурси 2021-2027г.
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 2

Мярка 2.1

Група проекти 2.1.3.: Повишаване качеството на медицинско
обслужване чрез изграждане/ дооборудване на нова здравна
инфрастрактура за лечение

Приоритет 2

Мярка 2.1

2.1.3.1. Създаване на Клиника за хематология и костно-мозъчни
трансплантации и терапии със стволови клетки и лаборатории

Основен ремонт, реконструкция и преустройство на сградата на бившия „Павилион детска психиатрия“ в
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с цел създаване на единен хематологичен център, обединяващ
дейностите в областта на хематологията, детската онкохематология и клетъчната терапия. За обекта няма
проектна готовност.

ЗВ3

22 000

2021-2027

МУ - Варна

Приоритет 2

Мярка 2.1

2.1.3.2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите
на клиники по инфекциозни болести на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Изграждане на монолитна сграда, пречиствателна станция със съоръжения и комуникации на инфекциозни
клиники към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
необходимата апаратура, оборудване и обзавеждане

ЗВ3

20 000

2021-2027

МУ - Варна

Мярка 2.1

Създаване на специализиран център за диагностика и разработване на нови методи за откриване, лечение и
проследяване на рака на млечната жлеза. В тази връзка се предвижда изграждане на следните модули за
осигуряване на по-добър достъп за скрининг и диагностика на млечната жлеза:
- Секция -1, с площ 1000 кв.м., на която ще бъдат разположени развойни лаборатории, мини синхротон,
small animal imaging center, 3D принтиране; - Секция 0, с площ 1000 кв.м., където ще се извършва
2.1.3.3. Създаване на Център за иновативни изследвания на млечната жлеза
диагностика с пациенти и ще се създаде център за проследяване; - Секция 1, с площ 1000 кв.м., на която ще
бъдат обособени научни лаборатории, кабинети на изследователи, административни офиси; - Секция 2, с
площ 1000 кв.м, където ще се изградят библиотека, зали за обучение и срещи, изчислителен център и ще се
предоставят информационни услуги; - Секция 3 и Секция 4, с площ 2000 кв.м., на които ще бъдат
обособени територии за конференции и научни срещи. Обектът няма проектна готовност.

ЗВ3

144 000

2021-2027

МУ - Варна

Приоритет 2

ЗВ3, ЗВ6

2021-2027г.

10

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Приоритет 2

Мярка 2.1

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
Изграждане на Лаборатория/и за клинично тестване на нови технологии за диагностика и лечение на
онкологични заболявания на базата на съществуващите Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна
терапия и Клиника по лъчелечение“ към УМБАЛ „Света Марина“ Варна, чрез доизграждане на съответната
високотехнологична материална база. Към съществуващото оборудване е необходимо да бъдат инсталирани
2.1.3.4. Изграждане на Лаборатория/и за клинично тестване на нови
многофункционален Циклотронен комплекс с циклотрон с енергия от порядъка на 17 MеV с възможност за
ЗВ3
технологии за диагностика и лечение на онкологични заболявания
производство на широка гама радионуклиди и радиофармацевтици за нуждите на съвременната нуклеарна
медицина. За клиничната верификации на разработените и произвеждани в лабораторията
радиофармацевтици е нужно инсталирането на високотехнологичен ПЕТ/КТ и ПЕТ/ЯМР. За обекта няма
проектна готовност.

Приоритет 2

Мярка 2.1

2.1.3.5. Надраждане на капацитета и потенциала на Център за
транслационна медицина и иновативни клетъчни и тъканни терапии

Надраждане на капацитета и потенциала на Центъра за транслационна медицина и иновативни клетъчни и
тъканни терапии в УМБАЛ „Света Марина“- ЕАД, гр. Варна в следните сектори: 1. Експериментални
клетъчни терапии; 2. Тъканно инженерство; 3. Хематология и онкохематология; 4. Трансплантация в
офталмологията. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

54 000

2021-2027

МУ - Варна

48 000

2021-2027

МУ - Варна

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Мярка 2.2. Спорт

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, Държавен
разходите по съответната
бюджет, Общински бюджет,
финансираща програма
Програми на ЕК, ФИ, ПЧП
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 2

Мярка 2.2

Група проекти 2.2.1.: Изграждане на нова спортна инфраструктура в град Варна

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.1. Център за ветроходни спортове - алея 1, ІV буна и изграждане на
център за водолазно обучение

Изграждане на сграда на 2 етажа – офисна част и хангар за ветроходни лодки, сервизна работилница и др.
Изготвен идеен проект и визуализация.

ЗВ4

11 000

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.2. Изграждане на покрита многофункционална спортна зала с 1500
седящи места и тренировъчна зала без трибуни. в кв. 6 по плана на ж.к
„Възраждане“ ІІ.

Изграждане на покрита многофункционална спортна зала отговаряща на стандартите на FIVA, FIBA, EHF,
FIFA с 1500 седящи места и тренировъчна зала без трибуни в кв. 6 по плана на ж.к „Възраждане“ ІІ,
паркинг, съблекални, обслужващи помещения. Изготвени ПУП, предпроектни проучвания.

ЗВ6

6 000

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.3. Изграждане на закрит плувен комплекс и тенис кортове в кв.
„Аспарухово“

Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове, които да се използват целогодишно от гражданите за
отдих и рекреация. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ2, ЗВ7

3 200

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.4. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. "Аспарухово"

Изграждане на закрит плувен басейн с олимпийски размери. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ2, ЗВ7

18 000

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.5. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Владислав Варненчик“

Изграждане на закрит плувен басейн. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

2 500

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.6. Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон“ в кв. Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон, който да се използва целогодишно. За
„Владислав Варненчик“ (в ОУ „Стоян Михайловски“), II м.р.
обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

10 000

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс "Младост", включващ детски кът, скейт
2.2.1.7. Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс
парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и
"Младост" - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса,
обзавеждане на „Европейски младежки център” (ЕМЦ) в ж.к. „Младост“. Изготвени ПУП, предпроектни
скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане
проучвания, разрешения за строеж.
на „Европейски младежки център” (ЕМЦ) ЖК „Младост“

ЗВ6

3 000

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.8. Изграждане на Бетонен пул за скейтборд и съоръжения за екстремни Изграждане на Бетонен пул за скейтборд по технология за изпълнение специфично на скейт паркове и
спортове.
съоръжения за екстремни спортове. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

500

2021-2027

Дирекция "Спорт"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.9. Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих

ЗВ6

1 500

2021-2027

Район "Младост

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.10. Изграждане на комбинирано спортно игрище, с. Казашко

ЗВ2

170

2021-2027

Кметство Казашко

ЗВ1

300

2021-2027

Кметство Тополи

300

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 2

Мярка 2.2

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.1.11. Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище в с.
Тополи
2.2.1.12. Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс, с.
Тополи

Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих в ж.к. "Възраждане" III, съобразен със
специфичните нужди на хора с увреждания. За обекта няма проектна готовност.
Изграждане на комбинирано спортно игрище като втори етап на проект "Крайезерен парк - Казашко".
Изготвени ПУП, частична проектна готовност.
Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище и подмяна на съществуващо тренто покритие с
изкуствено на футболния стадион в с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.
Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс в село Тополи - ремонт и подобряване на
съществуващите съоръжения. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

2021-2027г.
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Приоритет 2

Мярка 2.2

Приоритет 2

Мярка 2.2

Приоритет 2

Мярка 2.2

Приоритет 2

Мярка 2.2

Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна инфраструктура

ЗВ3, ЗВ7

2.2.2.1. Модернизация на открити плувни басейни в ПК „Приморски“

Модернизация на съществуващата база на открити плувни басейни в ПК „Приморски“, закриване на
басейн"Юлиян Русев" и изграждане на козирка на трибуните, изграждане на басейн за водолазно обучение.
Проектиране и изграждане на топлообменни станции за утилизиране на геотермална топлина в ПК
„Приморски“, изграждане на вентилационна система в помещението с хим. м-ли в ПК "Приморски",
реконструкция на кулата за скокове. За обекта няма проектна готовност.

2.2.2.2. Поставяне на покривна конструкция и подмяна на настилка на
Кортово игрище „Чайка“

Балон за покриване на 2 корта в Кортово игрище „Чайка“. За обекта няма проектна готовност.
Подмяна на специализирана спортна настилка на вътрешната част на Кортово игрище „Чайка“, изготвено
КСС.

2021-2027г.

ЗВ3

3 000

ЗВ3

150

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

ЗВ3

50

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

Основен ремонт на зала "Борба" в СК "Простор" и изграждане на соларна система за битова гореща вода. За
обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

800

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни игрища в ОСК "Аспарухово". За обекта
няма проектна готовност.

ЗВ7

155

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

ЗВ3

200

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.2.3.Ремонт на зала "Борба" в СК „Простор“ и изграждане на соларна
система за топла вода

Приоритет 2

Мярка 2.2

2.2.2.4. Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни
игрища в ОСК "Аспарухово"

Мярка 2.2

2.2.2.5. Реконструкция на 16 спортни площадки и ново осветление в Район Монтаж на нови контурни огради. Полагане на нови настилки. Монтаж на врати, пейки и кошове.
"Одесос"
Изграждане на ново осветление. За обекта няма проектна готовност.

Приоритет 2

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, Държавен
разходите по съответната
бюджет, Общински бюджет,
финансираща програма
Програми на ЕК, ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027

ОП "Спорт Варна"

Мярка 2.3. Социални услуги

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Група проекти 2.3.1.: Ремонт на съществуваща социална инфраструктура

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.1.1. Ремонт на централен офис на Дирекция "Превенции", Община
Варна

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ен.ефективност и ремонт на ПревантивноИзвършване на ремонтни дейности и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма
информационен център „Младост“ – гр. Варна, бул. Вл. Варненчик“ бл. 50. проектна готовност.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.1.3. Ремонт на Информационно-обучителен център „Чайка“, гр. Варна,
ж.к. „Чайка“ №170.
2.3.1.4. Ремонт на Център за социална превенция /ЦСП/ „Приморски“, ул.
„Цимерман“ №33.
2.3.1.5. Ремонт на Дневен център за деца и младежи с умствена
изостаналост, гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев“ №26

ЗВ3, ЗВ6

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на 2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
разходите по съответната
Програма за развитие на човешките
финансираща програма
ресурси 2021-2027г., Общински
(окончателни версии на
бюджет, Държавен бюджет
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

ЗВ3

50

2021-2027

Дирекция
"Превенции"

ЗВ3

50

2021-2027

Дирекция
"Превенции"

Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

100

2021-2027

Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

50

2021-2027

Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

500

2021-2027

Дирекция СД

2021-2027г.

Дирекция СД

2021-2027г.

Дирекция СД

Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за възрастни хора

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на 2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
Цялата територия разходите по съответната
Програма за развитие на човешките
финансираща програма
ресурси 2021-2027г., Общински
(окончателни версии на
бюджет, Държавен бюджет
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 3

Мярка 2.3.

2.3.2.1. Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи

Цялата територия

Изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с
потребност от постоянни медицински грижи. За обекта няма проектна готовност.

2 000

Дирекция
"Превенции"
Дирекция
"Превенции"
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

НПВУ, Програма за развитие на
човешките ресурси 2021-2027г.,
Общински бюджет, Държавен
бюджет

2021-2027г.

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

Приоритет 2

Мярка 2.3.

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
В съответствие с условията
на финансиращата
програма (окончателни
Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение
Цялата територия
версии на програмните
документи след приемането
им от ЕК)

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.3.1. Приобщаващи системи за хора със специални потребности

Привличане на организации в областта на формалното, неформалното и самостоятелното образование
заедно с организации от творческите и културните сектори, за да се даде възможност на хората да станат
успешни иноватори на местно равнище, независимо от социалния им и културен произход.

Цялата територия

100

2021-2027

ВСУ "Черноризец
Храбър"

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.3.2. Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства

Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства. За обекта няма проектна
готовност.

Цялата територия

2 000

2021-2027г.

Дирекция СД

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.3.3. Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения

Цялата територия

2 000

2021-2027г.

Дирекция СД

Цялата територия

2 000

2021-2027г.

Дирекция СД

Цялата територия

2 000

2021-2027г.

Дирекция СД

Цялата територия

2 000

2021-2027г.

Дирекция СД

Цялата територия

2 000

2021-2027г.

Дирекция СД

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

Приоритет 2

Мярка 2.3.

2.3.3.4. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни
увреждания с потребност от постоянни медицински грижи
2.3.3.5. Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи
2.3.3.6. Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните
семейства, включително с тежки множествени увреждания
2.3.3.7. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания

Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения. За обекта няма
проектна готовност.
Изграждане на Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи. За обекта няма проектна готовност.
Изграждане на Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни
медицински грижи. За обекта няма проектна готовност.
Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки
множествени увреждания. За обекта няма проектна готовност.
Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. За обекта няма проектна
готовност.

Мярка 2.4. Общинско жилищно настаняване

Приоритет 2

Приоритет 2

Мярка 2.4

Мярка 2.4

Група проекти 2.4.1.: Прилагане на съвременни механизми и добри практики за увеличаване на общинския жилищен фонд

Група проекти 2.4.2.: Изграждане на общински жилища

Идентифициране на източниците на средства, които да се използват за жилищно настаняване на лица,
получили международна закрила - от ФУМИ, ОПРР, ЕФРР, ЕИБ в новия програмен период (2021–2027 г.).
Участие на Общината в европейски проекти и използване на добрите практики от тях, свързани с жилищни
политики.

Цялата
територия

В съответствие с условията
на финансиращата
Програма "Развитие на регионите"
програма (окончателни
2021-2027г., Приоритет 1, Програми
версии на програмните
на ЕК, Общински бюджет, ФИ
документи след приемането
им от ЕК)

2021-2027г.

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, Програми
разходите по съответната
на ЕК, Общински бюджет, ФУМИ,
финансираща програма
ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

Дирекция ИИБ,
Дирекция ОСИСД

Приоритет 3. Многовековен и многообразен град (включително реализация на мерките от Общинска програма за развитие на туризма)
Мярка 3.1. Културно - историческо наследство

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.1.

Група проекти 3.1.1.: Техническа помощ за подготоква за финансиране, вкл. съгласуане с НИНКН

Приоритет 3

Мярка 3.1.

3.1.1.1. Проектиране „Ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната
стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)

Приоритет 3

Мярка 3.1.

Приоритет 3

Мярка 3.1

3.1.1.2. Регистрация и предоставяне на статут на недвижими културни
ценности на територията на община Варна (II етап)
3.1.1.3. Проектиране за реставрация на сгради – НКЦ, със съсобственик
Община Варна

Изготвяне на инвестиционен проект.

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., НПВУ, ФИ, Общински
бюджет

Цялата
територия

2021-2027г.

ЗВ3

2

2021-2027

Дирекция ИИБ

Регистрация на недвижими културни ценности на територията на община Варна.

Цялата територия

66

2021-2027

Дирекция АГУП

Изготвяне на инвестиционен проект.

Цялата територия

94

2021-2027

Дирекция АГУП
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., НПВУ, ФМ на ЕИП,
ФИ, Общински бюджет, Държавен
бюджет

2021-2027г.

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

ЗВ3, ЗВ4, ЗВ6,
ЗВ7

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Изготвяне на технически проект „Реставрация, консервация и социализация на манастирски комплекс
„Аладжа манастир“ и основно обновяване и реконструкция на сграда с идентификатор 10135.2043.201.1.
Изготвен ПУП.

ЗВ4

5 200

2021-2027

РИМ - Варна

Изготвяне на технически проект за „Консервация, експониране и социализация на археологически обект
Римски терми на Одесос“- Варна и реализация на същия. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

3 040

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ3

500

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ3

430

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ3

1 555

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ6

225

2021-2027

РИМ - Варна

Дейности по реставрация и социализация. Налични идейна концепция и бизнес план.

ЗВ3

12 500

2021-2027

район "Аспарухово"

Реставриране на ранно християнски манастир. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ7

5 000

2021-2027

район "Аспарухово"

Приоритет 3

Мярка 3.1

Група проекти 3.1.2.: Реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности

Приоритет 3

Мярка 3.1

3.1.2.1. Обновяване и реконструкция на Манастирски комплекс "Аладжа
манастир", Варна, Зл. пясъци,м. "Аладжа манастир"

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

3.1.2.7. Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното
пространство на кв. "Аспарухово", гр. Варна

Мярка 3.1

3.1.2.8. Реставриране на ранно християнски манастир в местност
"Джанавара", Музей на открито

Приоритет 3

3.1.2.2. Подготовка и реализация на инвестиционен проект „Консервация,
експониране и социализация на археологически обект Римски терми на
Одесос“, гр. Варна
3.1.2.3. Изпълнение на неотложни консервационно-реставрационни
дейности „Римски терми на Одесос“
3.1.2.4. Реставрация и ремонт на сграда ул. „Граф Игнатиев“№29
3.1.2.5. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за
обект "Раннохристиянска базилика" ,ул. „Хан Крум“-Варна"
3.1.2.6. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за
обект Средновековен манастир м.“Караач теке“

Реализация на мерки за консервация на експонираните площи и тяхното социализиране. За обекта няма
проектна готовност.
Реставрация и ремонт на сградата. Извършено е конструктивно обследване.
Изготвяне на ПУП, изработка на технически и работен проект. Изпълнение на проекта. За обекта няма
проектна готовност.
Изготвяне на ПУП, изработка на технически и работен проект. Изпълнение на проекта. За обекта няма
проектна готовност.

Приоритет 3

Мярка 3.1

Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изграждане на нови сгради на музеи за съхраняване и експониране на културно - историческо наследство

Приоритет 3

Мярка 3.1

3.1.3.1.Ремонт на Археологически музей- Варна, с местонахождение гр.
Варна,бул. „Мария Луиза“№41

Приоритет 3

Мярка 3.1

Изграждане на нова сграда , допълваща Етнографския комплекс, която да бъде предназначена за
3.1.3.2. Изграждане на нова сграда допълваща Етнографски музей, Варна, с
фондохранилища, изложбени зали и административни помещения. Укрепване на административна сграда,
местонахождение гр. Варна, ул. „Панагюрище“№22
извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.

Приоритет 3

Мярка 3.1

3.1.3.3. Ремонт на Музей „Нова история“, с местонахождение гр. Варна,
ул.“8-ми ноември„ №3

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Приоритет 3

Мярка 3.1

Извършване на ремонт на покривно и подпокривно пространство, вътрешен двор, фондохранилища и
подход към тях и реализация, рехабилитация на съществуващата канализация. Изготвен проект за ремонт
на фондохранилища. Изготвен проект за консервация, реставрация , частична позлата на
капителите на колоните в зала Одесос-Археологически музей.

Извършване на ремонт на покривно покритие, подпокривно пространство и носещи елементи. Изготвяне на
проект за консервация и реставрация на експонат „локомобил“ и защита от атмосферни влияния.
Реставрация, консервация, боядисване и хидрофобизация на фасади. За обекта няма проектна готовност.

Изработка, доставка и монтаж на експозиционни витрини. Изграждане на вентилационна система в
3.1.3.4. Ремонт, доставка и монтаж на оборудване на Природонаучен музей,
лаборатория (препараторна) в сутерена. Ремонтни дейности в лаборатория и ВиК и сградата. За обекта
гр. Варна, Морска градина
няма проектна готовност.
3.1.3.5. Изграждане на вентилационна система на фондохранилищата на
база на Природонаучен музей в м. "Салтанат",№32, гр. Варна – Морска
Изграждане на вентилационна система във фондохранилища. За обекта няма проектна готовност.
градина
3.1.3.6. Основен ремонт на Музей „Възраждане“, с местонахождение
Подмяна на дограма и конструктивно укрепване основите на сградата. Ремонт на дворното пространство. За
гр.Варна, ул. „Д-р Заменхов“№21
обекта няма проектна готовност.
3.1.3.7. Ремонт на археологическа база на Регионален исторически музейВарна в м. "Петрич Кале", с. Аврен, Община Аврен

Изготвяне проект за ремонт на покрив и фондохранилища на археологическата база на Регионален
исторически музей и извършване на ремонтни дейности. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ2, ЗВ3, ЗВ4

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
разходите по съответната
ФМ на ЕИП, ФИ, Общински бюджет,
финансираща програма
Държавен бюджет
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

ЗВ3

2 198

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ3

1 335

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ3

105

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ4

335

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ4

7

2021-2027

РИМ - Варна

ЗВ3

55

2021-2027

РИМ - Варна

-

40

2021-2027

РИМ-Варна

14

Приоритет

Мярка

Приоритет 3

Мярка 3.1

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

ВИЗИЯ: Вариант
Устойчиво Изографисване
бъдеще за Варна
– интегрирана
територияму
с развита
екосистема,
икономика
и комплексни услуги с грижа за хората!
3.1.3.8. Изографисване на църковния древноправославен
храм в2.село
на стените
на храмазелена
и представянето
като музеен
обект, съхранил
300-годишни
ЗВ2
Казашко
християнски икони. За обекта няма проектна готовност.

Източник на финансиране

50

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

2021-2027

Кметство Казашко

Мярка 3.2. Креативни и рекреативни индустрии

Приоритет 3

Проекти в подкрепа на предприемаческата екосистема и развиването на предприемачеството
(новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се МСП и т.н.) в креативни
и рекреативни индустрии с акцент върху новите технологии в тях, в т.ч. дейности за приобщаващо
предприемачество, социално предприемачество, предприемачество с акцент създаване на работни места;
производствени инвестиции за растеж и повишаване конкурентоспособността на съществуващи местни
предприятия, вкл. семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите и др.

В съответствиес условията
на финансиращата
Програма "Конкурентоспособност и
програма (окончателни
иновации в предприятията" 2021версии на програмните
2027 г.; Програми на ЕК; ФМ на
документи след приемането
ЕИП, EEAGrants; ФИ
им от ЕК)

Приоритет 3

Мярка 3.2.

3.2.1. Група проекти развитие на местна екосистема в креативни и
рекреативни индустрии

Приоритет 3

Мярка 3.2.

3.2.1.1. Маркетинг на туристическите продукти

Реклама на дестинация Варна - рекламни кампании и инициативи, промотиращи община Варна като
туристическа дестинация в съответствие с Общинската програма за развитие на туризма.

Цялата територия

800

2021-2027

Дирекция Туризъм

Приоритет 3

Мярка 3.2.

3.2.1.2. Фестивал за автентичен фолклор ''Тополи пее и се смее", с. Тополи

Превръщане на регионалния фестивал за автентичен фолклор ''Тополи пее и се смее" във национален.

ЗВ1

50

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 3

Мярка 3.2.

3.2.1.3. Мултифункционален комплекс – конгресен център, туристически
център, полицейски участък РПУ, спортни съоражения/игрища и тенис
кортове в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"

Изграждане на мултифункционален комплекс в к.к. "Св.Св.Константин и Елена". За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ4

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

ЗВ1, ЗВ4

2021-2027г.

Мярка 3.3. Открити/нови пространства за култура

Приоритет 3

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
разходите по съответната
ФМ на ЕИП, ФИ, Общински бюджет,
финансираща програма
Държавен бюджет
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 3

Мярка 3.3.

Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.1. Изграждане на нова градска библиотека

ЗВ3

34 800

2021-2027

Дирекция АГУП

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.2. Разработване на територията/ пространството заключено между бул.
Изработване на ПУП, провеждане на международен архитектурен конкурс за Идейна архитектурна
„Княз Борис І" и ул. „Княз Александър Батенберг", „Воден" „Архимандрит
концепция за разработване на пространството и изграждане на многофунцкионален културен център с
Филарет" и автоподлез "Шипка" и изграждане на Многофункционален
обществени функции и експониране на археологията. Реализация на проекта, класиран на първо място.
културен център с обществени функции („Дупката“)

ЗВ3

35 000

2021-2027

Дирекция КДР

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.3. Изграждане на мултифункционална концертна зала на пристанище
Варна

Проектът е на идейна фаза, залегнала в кандидатурата на Варна за ЕСК 2019. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ3

50 000

2021-2027

Дирекция КДР

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.4. Изграждане на подводен скулптурен парк в акваторията на к.к.
"Св.Св.Константин и Елена"

Изграждане на подводен скулптурен парк. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ4

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.5. Реконструкция и ремонт на Летен театър-Варна

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.6. Ремонт на сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Тополи

Приоритет 3

Мярка 3.3.

Реконструкция на съществуващо поздемно пространство за оптимизиране технологията на целия
3.3.1.7. Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна постановъчен режим, която включва частично премахване на междинната стоманобетонова плоча,
зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център –
изграждане на нови стоманени конструкции за етажна галерия/балкони; поставяне на леки преградни стени
Варна, сграда „Основна сцена"
от гипсофазер, подобряване на акустичния режим, подмяна на осветителната система и др. За обекта няма
проектна готовност.

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.8. Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и
прилежащото пространство

Приоритет 3

Мярка 3.3.

3.3.1.9. Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на
споделени пространства

Изграждане на нова градска библиотека. Изготвен инвестиционен проект.

Извършване на ремонтни дейности - изграждане на покривна конструкция, ремонт на гримьорни,
бекстейдж, механизация, достъпна среда.
Доизграждане и оборудване на лятна сцена в двора на читалището, изграждане на съблекални и помещение
за музейната експозиция. За обекта няма проектна готовност.

2021-2027г.

ЗВ4

6 000

2021-2027

Дирекция КДР
ДКС - Варна

ЗВ1

1 000

2021-2027

Кметство Тополи

ЗВ3

2 500

2021-2027

ТМПЦ – Варна

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кукления театър, рехабилитация и
благоустрояване на прилежащото пространство, обновяване на оборудването и театралния реквизит. За
обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

3 500

2021-2027

Държавен куклен
театър – Варна

Реконструкция на съществуващата сграда, обособяване на нови помещения за споделено ползване, като
спортни зали, заведения, клубове на младежи и образователни дейности. Обособяване на административен
корпус – информационни центрове, магазини, офиси.

ЗВ3

8 000

2021-2027

„ЕВРОНА“ АД

15

Приоритет

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка

Мярка 3.3.

Мярка 3.3.

Мярка 3.3.

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
Възстановяване на Младежката площадка в Морската градина на град Варна, находяща се в поземлен имот
с идентификатор №10135.2561.6 и възвръщане на основното й предназначение да бъде открито
пространство за култура и изкуство, както и за младежки културни инициативи. Дейностите, предстоящи за
укрепване и модернизация на пространството включват: Укрепване на терена спрямо ската към морето;
3.3.1.10. Укрепване, реновиране и модернизация на Младежка площадка премахване на съществуващи изградени метални конструкции; подмяна на съществуващи амортизирани
ЗВ4
Варна
външни огради; подмяна на настилки; изграждане на седящи места; реновиране на сцена, тоалетни,
гримьорни; изграждане на подвижна покривна конструкция; изграждане на съоръжения за достъп на хора с
увреждания; изграждане и подобрение на ВиК е електрическа инсталации; закупуване на професионално
сценично оборудване и др. За обекта няма проектна готовност.

Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и туризъм

3.3.2.1. 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

Създаване на единен код за градски дизайн - улично обзавеждане, табели, външни реклами, осветление и
всички други елементи в градската среда включващо: основен ремонт, разширяване на тротоари и
обособяване на площадна пешеходна среда, добавяне на зеленина, осветление и градско обзавеждане на
площад "Мусала", ул. "Преслав", ул. "Цариброд", ул. "Охрид", площад "Атанас Буров", ул. "Габрово", ул.
"София", ул. "Вардар".

Източник на финансиране

900

ЗВ3

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

ЗВ3

10 100

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритет 1, ФМ на
ЕИП, Общински бюджет, ФИ

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

2021-2027

Дирекция "Кулура и
духовно развитие"

2021-2027г.

2021-2027

Сдружение "Таляна"

Стратегическа цел 2. Водещ регионален лидер в интегрираното развитие на региона със знание и иновации (фокус - инфраструктура)
Приоритет 4. Иновативен и образован град (включително реализация на инициативи, включени в Меморандум Варна - град на знанието)
Мярка 4.1. Цифрова трарнсформация за качествено предучилищно и училищно образование

Приоритет 4

Приоритет 4

Мярка 4.1

Група проекти 4.1.1.: Изграждане на нова, иновативна образователна инфрастркура

Приоритет 4

Мярка 4.1

4.1.1.1. Изграждане на нова сграда на МГ “Д-р Петър Берон“ в гр. Варна

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Изграждане на нова сграда на МГ “Д-р Петър Берон“ в ПИ с идентификатори: 10135.3513.1960 и
10135.3513.250, 26-ти микрорайон „Младост“. Изготвен технически проект.

4.1.1.2. Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на IV
ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" в гр. Варна
4.1.1.3 Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на
Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" в гр. Варна

Изграждане на нов учебен корпус с игрище, зона за отдих и сцена на открито. За обекта няма проектна
готовност.
Изграждане на нов учебен корпус, зала за събития, игрище на открито, зона за отдих и сцена на открито. За
обекта няма проектна готовност.
Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
4.1.1.4. Изграждане на нова сграда за ДГ "Ран Босилек", с местонахождение
финансова или кредитна институция. Изграждане на нова сграда за ДГ "Ран Босилек" в село Тополи, общ.
с. Тополи, общ. Варна
Варна в отреден имот 72709.501.250, ул. "Здравец" 1. Изготвен проект и отреден имот с ПУП, налична
техническа и проекто - сметна документация.
4.1.1.5. Изграждане на нова сграда за ДГ № 5 “Слънчо“ - филиал, с
Изграждане на нова сграда в съответствие с всички нормативни изисквания и оформяне на дворното
местонахождение гр. Варна, р-н "Одесос", ул.“П.Ефтимий“ №52
пространство. За обекта няма проектна готовност.
4.1.1.6. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ
Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Добри Чинтулов". За обекта няма проектна
"Добри Чинтулов", в район "Младост", гр. Варна
готовност.
4.1.1.7. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ
Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Йордан Йовков". За обекта няма проектна
"Йордан Йовков" в район "Одесос", гр. Варна
готовност.
4.1.1.8. Изграждане на физкултурен салон на ОУ "Христо Смирненски", с
местонахождение с. Тополи, ул. "Райко Панчелиев"№ 13 А, общ. Варна.

Изграждане на физкултурен салон и сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Програма на МОН за изграждане,
пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища за периода 20202022 г., Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г., Приоритет 1,
Програма Образование 2021- 2027 г.,
НПВУ, Общински бюджет, Държавен
бюджет

ЗВ3

25 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

5 100

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

5 600

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ1

4 123

2021-2027

Дирекция ОМД,
Кметство Тополи

ЗВ3

3 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

5 200

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

5 200

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ1

1 750

2021-2027

Дирекция ОМД,
Кметство Тополи

2021-2027г.

16

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

4 439

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

3 016

2021-2027

Дирекция ОМД

Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.

ЗВ3

2 018

2021-2027

Дирекция ОМД

4.1.1.12. Нов корпус към ДГ №39 "Приказка", гр. Варна за 4 градински
групи в УПИ XI "за детска градина" с идентификатор 10135.4505.62, кв.9
по плана на II м.р., кв. "Владислав Варненчик", гр. Варна

Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.

ЗВ6

800

2021-2027

Дирекция ОМД

4.1.1.13. Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100
"за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 56, по плана на 6-ти
м.р., гр. Варна, ул. "Царевец" №1
4.1.1.14. Реконструкция и надстрояване на СУ "Св. Климент Охридски",
находящо се в УПИ II-1023, 422, 617, 1022 "за училище", кв. 38 по плана на
8-ми м.р. на гр. Варна
4.1.1.15. Разширение на училище ОУ "Васил Друмев", пристройка към
съществуваща сграда в УПИ "за училище", ПИ 10135.2560.221, кв, 23, по
плана на 18-ти м.р., район "Приморски", гр. Варна
4.1.1.16. Изграждане на нова профилирана природоматетическа гимназия (
III ПМГ "Акад. Методий Попов") в имот УПИ-II-110 за "учебно заведене",
кв. 518 по плана на 13-ти м.р. с администртивен адрес: бул. "Сливница"
№113, гр. Варна
4.1.1.17. Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до IV-ти клас с
2 подготвителни групи в имот с идентификатор 10135.2564.1132 с
административен адрес:, ул. "28-ма", гр. Варна
4.1.1.18. Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди
езици "Йоан Екзарх" в ПИ 10135.3517.3 с административен адрес: бул.
"Владислав Варненчик" №225, 15 м.р., гр. Варна
4.1.1.19. Изграждане на пристройка за две яслени групи към
съществуващите сгради на Детска ясла №7 "Роза" - УПИ-I - "за детски дом
и ясли", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна

Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.
Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.
Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.

ЗВ3

4 150

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

2 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

2 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

5 203

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

5 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

7 850

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

600

2021-2027

Дирекция
"Здравеопазване"

Мярка 4.1

Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за
хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за
4.1.1.20. Създаване на частна професионална гимназия по гостоприемство и
дистанционно и електронно обучение, включително виртуална реалност; Оборудване на помещения и зали
мениджмънт
за учебна практика; Създаване на библиотечен корпус. Изготвени Технически паспорт и Доклад от
обследване за енергийна ефективност.

ЗВ3

5 000

2021-2027

ВУМ - Варна

Мярка 4.1

4.1.1.21. Развитие на ЦПО и център за продължаващо обучение, вкл.
израждане на бази за учебна и производствена практика

Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за
хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за
дистанционно и електронно обучение, включително виртуална реалност; Оборудване на помещения и зали
за учебна практика; Създаване и поддържане на платформа за дистанционно провеждане на практика.
Извършени проучвания.

ЗВ3

5 000

2021-2027

ВУМ - Варна

Приоритет 4

Мярка 4.1

ВИЗИЯ: салон,
Вариант
2. Устойчиво
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия
с развита екосистема,
икономика
и комплексни
услуги с грижа за хората!
4.1.1.9. Нова детска градина за 4 групи, физкултурен
кухненски
блок Финансира
се по Програма
на МОН
за изграждане,
пристрояване,
надстрояване
и реконструкция
на детски
и котелно стопанство в УПИ-IV-131 "за детска градина" (ПИ 10135.71.131), ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
ЗВ3
кв. 189, по плана на 12 м.р., ул. "Хъшове" №2, гр. Варна
финансова или кредитна институция.

Приоритет 4

Мярка 4.1

4.1.1.10. Детска градина "Слънчогледи" за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522
"за детска градина", кв. 35, по плана на 12 м.р., район "Приморски"

Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.

Приоритет 4

Мярка 4.1

4.1.1.11. Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки
за изгра на открито към ДГ №17 "Д-р Петър Берон", с местонахождение
ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. "Генерал" №90, гр. Варна

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Кратко описание

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Мярка

Приоритет 4

Дейност/ проектна идея

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Приоритет

Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.
Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.
Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.
Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от
финансова или кредитна институция.

Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване,
физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна

4.1.2.1. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район
"Аспарухово"

ДГ 43 „Пинокио“ к-с „Дружба‘, кв.Аспарухово“. Изграждане на физкултурен салон, зона за културни
прояви, обособяване на Stem среда, оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна
готовност.
Детска градина №47 "Люляче". Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на
предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.

Цялата
територия

Източник на финансиране

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на 2021-2027г., Приоритет 1, Програма
разходите по съответната
Образование 2021- 2027 г., НПВУ,
финансираща програма
Общински бюджет, Държавен
(окончателни версии на
бюджет
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

ЗВ3

1 200

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ7

800

2021-2027

Дирекция ОМД

17

Приоритет

Мярка

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Дейност/ проектна идея

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

320

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

1 800

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

1 200

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

1 800

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

900

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

1 500

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

2 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

1 500

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

900

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

900

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

1 200

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

1 000

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

800

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

900

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

1 300

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ7

4 250

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ7

3 600

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

4 000

2021-2027

Дирекция ОМД

СУ "Любен Каравелов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство,
достъпна среда до всяка точка, зона за отдих с място за четене. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ7

4 300

2021-2027

Дирекция ОМД

ОУ "Стоян Михайловски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност; изграждане на STEM-кабинет с
оборудване, зона за културни прояви, създаване на зона за отдих и достъпна среда до всяка точка. За
обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

4 100

2021-2027

Дирекция ОМД

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

радост“,
ж.к.“Победа“.
Оформяне
на сдворното
За обекта няма
проектна услуги с грижа за хората!
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво ДГ№35
бъдеще „Детска
за Варна
– интегрирана
зелена
територия
развитапространство.
екосистема, икономика
и комплексни
ЗВ6
готовност.

4.1.2.2. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/обособяване
на Stem среда в ДГ на територията на Район "Младост"

4.1.2.3. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район
"Одесос"

ДГ „Синчец“ ж.к.“Младост“. Основен ремонт на сграда, саниране и изграждане на достъпна среда,
оформяне на дворното пространство, обособяване на Stem среда. За обекта няма проектна готовност.
ДГ№8 “Хр.Ботев“ ул. „Средна гора“ №45-стара сграда. Изграждане на физкултурен салон и оформяне на
дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.
ДГ№3„Звездичка“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №14, гр. Варна. Частично саниране на сграда, укрепване
на тераси, полагане на външна минерална мазилка. Основен ремонт на спортни площадки. За обекта няма
проектна готовност.
ДГ "Слънчо". Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. За
обекта няма проектна готовност.
ДГ№7“А.С.Пушкин“ - филиал, ул.“Княз Дондуков“ 31. Основен ремонт на сградата и покрив. За обекта
няма проектна готовност.

Мярка 4.1

Приоритет 4

Срок за
изпълнение

Кратко описание

4.1.2.4. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район
"Приморски"

4.1.2.5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на
Детска градина №24 "Детско градче" в район "Владислав Варненчик" ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

4.1.2.6. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на
Район "Аспарухово"

4.1.2.7. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на
Район "Владислав Варненчик"

ДГ№18 в ж.к. „Чайка“- стара сграда. Изграждане на физкултурен салон, ВиК система в основна сграда,
оформяне на дворното пространство, обособяване на Монтесори среда. За обекта няма проектна
готовност.
ДГ№11 „Незабравка“, ул. „Евл. Георгиев“, бл.25. Основен ремонт и обновяване на сградата, ремонт на ВиК
инсталация, оформяне на дворното пространство ,обособяване на Stem и Монтесори среда, зона за културни
прояви. За обекта няма проектна готовност.
ДГ№15 „Гълъбче“, ул. „В.Петлешков“ №33. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра
на открито. За обекта няма проектна готовност.
ДГ№22 „Мечо Пух“, ж.к. „Чайка“, бл.43. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на
открито. За обекта няма проектна готовност.
ДГ№19 „Славейче“, ул. „Студентска“ 7. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на
физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. За
обекта няма проектна готовност.
ДГ№14 „Дружба“, ул. „Дубровник“, бл.56. Изграждане на топлоизолация на покрив на старата сграда,
изграждане на достъпна среда и на нови площадки за игра на открито. За обекта няма проектна
готовност.
ДГ№10 „Карамфилче“. Подмяна на дограма и топло-изолация на северна и южна фасада на стария корпус,
оформяне на дворното пространство. За обекта няма проектна готовност.
ДГ№35 „Детска радост“, ж.к.“Победа“. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен
салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. За обекта няма
проектна готовност.
Детска градина №24 "Детско градче". Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на
предписаните мерки. За обекта няма проектна готовност.
ОУ "Капитан Петко войвода". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM-кабинет
с оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви; зона за отдих с място за четене, достъпна среда до
всяка точка. За обекта няма проектна готовност.
ОУ "Капитан Петко войвода". Изграждане на физкултурен салон, зала за събития, игрище на открито, зона
за отдих, сцена на открито. За обекта няма проектна готовност.
ОУ "Христо Ботев". Прилагне на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда до всяка точка. За
обекта няма проектна готовност.

Източник на финансиране

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

СУ "Неофит Бозвели ". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство,
зона за отдих с място за четене и достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

3 100

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

СУ "Неофит Бозвели ". Създаване на Зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

100

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ6

6 100

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

4.1.2.8. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на
Район "Младост"

СУ "Гео Милев". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на външни стълбища, стълбищни
площадки и покривно пространство, обособяване на кабинет по професионално обучение, STEMпространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна
готовност.
СУ "Гео Милев". Създаване на зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

150

2021-2027

Дирекция ОМД

ОУ,, Отец Паисий". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство,
зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

ОУ,, Отец Паисий. Изграждане на игрище на открито. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

100

2021-2027

Дирекция ОМД

18

Приоритет

Мярка

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

4.1.2.8. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на
Дейност/ проектна идея
Район "Младост"

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

2 000

2021-2027

Дирекция ОМД

500

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

150

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

5 300

2021-2027

Дирекция ОМД

ЗВ3

150

2021-2027

Дирекция ОМД

ЦПЛР СО "Михаил Колони". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, подмяна на електрическа и
отоплителна инсталации в сгради - корпус "А" и корпус "Б". Обособяване на STEM-пространство, зона за
отдих, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

4 300

2021-2027

Дирекция ОМД

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

"Добри
Чинтулов".
Прилагане зелена
на мерки
за енергийна
ефективност.
Обособяване
на STEMВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво ОУ
бъдеще
за Варна
– интегрирана
територия
с развита
екосистема,
икономика
и комплексни услуги с грижа за хората!
пространство, зона за отдих с място за четене, Достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна
ЗВ6
готовност.
ЦСОП-основна сграда. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. За обекта няма проектна
ЗВ6
готовност.
ЦСОП-Ремонтни дейности на физкултурен салон, актова зала, дворно пространство. За обекта няма
ЗВ6
проектна готовност.
СУ "Елин Пелин". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона
за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.
СУ "Елин Пелин". Създаване на зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.
ОУ 'Цар Симеон". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство,
зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. За обекта няма проектна
готовност.
ОУ 'Цар Симеон". Създаване на зона за отдих на открито. За обекта няма проектна готовност.

Източник на финансиране

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Йордан Йовков". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство,
зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

4 300

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Свети свети Кирил и Методий". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на
асансьор и санитарни възли с достъпна среда на всеки етаж, обособяване на STEM-кабинет с оборудване,
зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

СУ за ХНИ "К. Преславски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет
с оборудване; зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Ремонт и оборудване на
класни стаи. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

4 100

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Г. С. Раковски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с
оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до
всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

4 250

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Г. С. Раковски". Изграждане на игрище на открито. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

100

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Черноризец Храбър". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEMпространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка, ремонтни дейности и
оборудване на столова и санитарни помещения. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

6 300

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Черноризец Храбър". Създаване на игрище и зона за отдих на открит, ограда на дворно пространство север и запад. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

350

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Васил Априлов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с
оборудване, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта
няма проектна готовност.

ЗВ3

4 950

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Васил Априлов". Създаване на игрище, зона за отдих и сцена на открито. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ3

400

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

СУЕО "Ал. С. Пушкин". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEMпространство, кабинет по професионално обучение, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, зона
за културни прояви, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

5 050

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри". Прилагане на мерки за енергийна ефективност в съществуваща сграда,
обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка.
За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ОУ "Захари Стоянов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-кабинет с
оборудване, зона за културни прояви, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни
помещения. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

5 100

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ЗВ6

4 450

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ЗВ6

4 450

2021-2027

Дирекция ОМД

Приоритет 4

Мярка 4.1

ЗВ6

4 300

2021-2027

Дирекция ОМД

4.1.2.9. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на
Район "Одесос"

4.1.2.10. Ремонт/пристрояване/въвеждане на мерки за енергийна
ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на
Район "Приморски"

Първа Езикова гимназия. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEMпространство, здравен кабинет, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна
готовност.
III ОУ "Ангел Кънчев". Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEMпространство, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта
няма проектна готовност.
ОУ „Панайот Волов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с
оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна
готовност.

19

Приоритет

Мярка

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Приоритет 4

Мярка 4.1

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

„Панайот
Волов".
Изграждане зелена
на сценатеритория
на открито.
За обекта
няма проектна
готовност.
ЗВ6 за хората!
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво ОУ
бъдеще
за Варна
– интегрирана
с развита
екосистема,
икономика
и комплексни услуги с грижа
ОУ "Христо Смирненски. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEMпространство, зона за отдих с място за четене, здравен кабинет, достъпна среда до всяка точка. За обекта
ЗВ3
няма проектна готовност.
4.1.2.12. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/,
ОУ " Свети Климент Охридски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEMобособяване на Stem среда в училища на територията на село
ЗВ3
кабинет с оборудване, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна готовност.
Константиново
4.1.2.11. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/,
обособяване на Stem среда в училища на територията на село Тополи

4.1.2.13. Ремонт/въвеждане на мерки за ен.ефективност/ обособяване на
Stem среда в училища на територията на село Каменар

ОУ "Добри Войников". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство,
здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ8

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

150

2021-2027

Дирекция ОМД

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

3 800

2021-2027

Дирекция ОМД

Мярка 4.2. Научноизследователска и иновативна екосистема

Приоритет 4

В съответствие със
стойността на бъдещите
Програма за научни изследвания,
инв. проекти, съгл.
иновации и дигитализация за
условията за допустимост на интелигентна трансформация 2021разходите по съответната 2024 г.; Програма „Цифрова Европа“;
финансираща програма
Програма "Хоризонт Европа";
(окончателни версии на
Програма Образование 2021-2027 г.,
програмните документи
НПВУ
след приемането им от ЕК)

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Група проекти 4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и бази за учебна и производствена практика

ЗВ3

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Изграждане на Технологичният комплекс за обществено здраве, който ще включва: 1. Университетски
4.2.1.1. Изграждане на технологичен център за обществено здраве, РЗИ, ул. център по морско здравеопазване, УЦМЗ; 2. Център за здравно образование и услуги, ЦЗОУ; 3. Център по
„Брегалница“ № 3
медицина на бедствените ситуации, ЦМБС; 4. Център за технологични иновации, ЦТИ; 5. Център за
здравна политика и развитие на здравната система. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

20 000

2021-2027

МУ-Варна

4.2.1.2. Създаване на център за поддръжка на високотехнологично
медицинско оборудване - МУ Варна

Проектът включва: 1.)Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на
поставените цели, научноизследователски и иновационни програми; 2.)Подготовка на
висококвалифицирани инженерни кадри в областта на медицинската техника и апаратура; 3.)Техническо
обслужване на медицинска апаратура и техника;4.) Инженеринг, реинженеринг и продължаване на
жизнения цикъл на медицинската апаратура, уреди и системи; 5.)Поддръжка на софтуерните приложения на
медицинската апаратура; др. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

70 000

2021-2027

МУ-Варна

ЗВ3

450

2021-2027

ВВМУ

Приоритет 4

Мярка 4.2.

2021-2027г.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

4.2.1.3. Създаване на Лаборатория по мехатроника - ВВМУ-Варна

Създаване на Лаборатория с модул диагностика и обслужване на мехатронни системи ще послужи за
диагностика на състоянието на механичните системи в мехатрониката, както и за обслужането на тези
системи. Чрез софтуерът мога да се правят задълбочени изследвания на механични системи – Флуидни
анализи, механични анализи, топлотехнически анализи и т.н
Извършени проучвания и обследвания.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

4.2.1.4. Изграждане на Лабораторен комплекс “Smart City” - ВВМУ- Варна

Лабораторията ще има две основни направления за своето приложение:
- извършване на иновативни изследвания в областта на интелигентните сензорни мрежи;
- използване в процеса на обучение на специалисти в областта на информационните и комуникационните
технологии, киберсигурността и мехатрониката.
Извършени са проучвания и обследвания

ЗВ3

1 685

2021-2027

ВВМУ

Приоритет 4

Мярка 4.2.

4.2.1.5. Сграда РСС , гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1

Извършване на основен ремонт на сграда РСС /част от изграждан съвременен изследователски комплекс/–
пригодена климатизация, вентилация, осветление, които са важни за поддържане и работа на скъпа
съвременна апаратура; достигане ергономия на работната среда. Изготвена проекто-сметна
документация.

ЗВ3

1 200

2021-2027

ТУ-Варна

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Основен ремонт на учебно-производствена база, възстановяване и изграждане на нови лаборатории по
4.2.1.6. Основен ремонт на учебно-производствена база на ТУ-Варна на ул.
текущи и бъдещи проекти, които ще спомогнат за провеждането на съвременни изследвания, в полза на
„Студентска“ № 1
региона, индустрията и обществото. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

3 000

2021-2027

ТУ-Варна

20

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Приоритет 4

Приоритет 4

Група проекти 4.2.2.: Модернизиране и изграждане на учебна база и общежития (кампуси) на висшите учебни заедения в град Варна

4.2.2.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ремонт/изграждане
на обекти (учебна база) на ТУ - Варна

4.2.2.2. Извършване на външен и вътрешен ремонт на студентски
общежития и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ТУ - Варна

Нов учебен корпус – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност.За
обекта няма проектна готовност.
Eлектротехнически факултет – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, ремонт на лабораторен блок. За обекта няма проектна готовност.
Машинно-технологичен факултет – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, ремонт на лабораторен блок. За обекта няма проектна готовност.
Сграда „Аула“ – гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1. Изграждане на зала със съвременни технически
възможности за научни, социални, културни събития. За обекта няма проектна готовност.
Студентски общежития, бл. 13 - гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ бл. 13. Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.
Студентски общежития, бл. 18 - гр. Варна, ул. „Дубровник“ бл. 18. Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност. Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.
СО бл. 15 - гр. Варна, ул. „Дубровник“ бл. 15. Извършване на ремонтни дейности. За обекта няма
проектна готовност.

ЗВ3

В съответствие със
Програма "Развитие на регионите"
стойността на бъдещите
2021-2027г., Приоритет 1; Програма
инв. проекти, съгл.
за научни изследвания, иновации и
условията за допустимост на
дигитализация за интелигентна
разходите по съответната
трансформация 2021-2024 г.;
финансираща програма
Програма „Цифрова Европа“;
(окончателни версии на
Програма "Хоризонт Европа";
програмните документи
Програма Образование 2021-2027 г.,
след приемането им от ЕК)
НПВУ

2021-2027

ЗВ3

500

2021-2027

ТУ - Варна

ЗВ3

1 750

2021-2027

ТУ - Варна

ЗВ3

1 750

2021-2027

ТУ - Варна

ЗВ3

2 500

2021-2027

ТУ - Варна

ЗВ3

1 750

2021-2027

ТУ - Варна

ЗВ3

1 750

2021-2027

ТУ - Варна

ЗВ3

5 500

2021-2027

ТУ - Варна

4.2.2.3. Обновяване и модернизация на сгради - студентски общежития
корпус 3 на Икономически университет, гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков"
N1; ПИ с идентификатор: 10135.2563.1966

Обновяване, модернизиране, оборудване и обзавеждане на сградата на Студентски общежития – Корпус 3
на Икономически университет – Варна, в т.ч. СМР. Обектът представлява комплекс от сгради, както следва:
1.) Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.1; 2. )Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.2; 3.)Сграда с
идентификатор 10135.2563.1966.3. Извършени са Предпроектни проучвания и предварителни
калкулации на видовете работи, вкл. количества.

ЗВ3

3 500

2021-2027

ИУ - Варна

Мярка 4.2.

4.2.2.4. Изграждане на модерни студентски общежития на МУ - Варна

Изграждане на седеметажна сграда за общежитие със зона за спорт и паркиране в централната част на град
Варна на ул. „Цар Асен“ непосредствено до сграда Ректорат на Университета с топла връзка между двете
сгради.
Сградата ще разполага с 3 подземни етажа, предназначени за паркинг на автомобили и велосипеди, 7
надземни етажа, от които модул за настаняване с 5 жилищни етажа с по 40 стаи на етаж. Ще бъде обособена
зона за почивка с организирани кътове за хранене, отдих, електронна читалня, интернет библиотека и
спортни игри. Приет Подробен устройствен план за имота и готов Идеен проект.

ЗВ3

60 000

2021-2027

МУ-Варна

Мярка 4.2.

4.2.2.5. Разширяване на учебно-изследователската база на ВУМ,
включително изграждане общежитие (Създаване на единен учебноизследователски кампус в областта на гостоприемството, кулинарията и
кулинарните технологии)

Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за
хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за
дистанционно и електронно обучение, вкл. виртуална и добавена реалност, роботизирани системи,
демонстрационни системи за автоматизиране на услугите в сферата на туризма и гостоприемството,
въвеждане на технологии за енергийна ефективност, чиста енергия и ресурсна ефективност; Създаване на
демонстрационни лаборатории от отворен тип; Създаване на корпус за обучение и настаняване (общежитие
в оборудвани зали за самостоятелна подготовка, библиотека и съоръжения за спорт). Извършвани
проучвания.

ЗВ3

8 000

2021-2027

ВУМ - Варна

ЗВ3

2 100

2021-2027

ВСУ "Черноризец
Храбър"

ЗВ3

30 000

2021-2027

МУ-Варна

Мярка 4.2.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

4.2.2.6. Въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и
интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез
широко прилагане на цифрова трансформация на образованието

Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше
образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в
обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на
образованието.
Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни
ресурси и облачни технологии в образователния процес. Професионално развитие на преподавателите и
подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.
Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи.

Приоритет 4

Мярка 4.2.

4.2.2.7. Изграждане на център за симулационна техника и медицинска
апаратура, Медицински колеж – Варна, ул. "Цар Освободител" 84

Изграждане на център за симулационна техника и медицинска апаратура, в който да се предлага качествено
медицинско образование с потенциал за образователната и научна дейност в областта на медицината,
биотехнологиите и здравеопазването. За обекта няма проектна готовност.

21

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

2021-2027

ИУ - Варна

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Изграждане
бъдеще за Варна
– интегрирана
територия
развита екосистема,
икономика
комплексни
на опорна
мрежа, вкл. зелена
13 опорни
точки – сразпределителни
шкафове
и основениринг
с резервниуслуги с грижа за хората!

Приоритет 4

Мярка 4.2.

4.2.2.8. Изграждане на структурно-кабелна система за нуждите на ИУВарна

напречни връзки за подсигуряване, реализиран с оптичен кабел; изграждане на двойно резервирана мрежа
за управление на университета, която обслужва вътрешните системи на комплекса - видеонаблюдение,
контрол на достъпа, Wi-Fi зони, BMS автоматизации, административна и публични мрежи; обособяване на
помещение, вкл. СМР, за разполагане на комуникационно оборудване;ел. захранване вкл. източници на
непрекъсваемо електрозахранване; закупуване на активи. Изготвени технически и работен проект.

627

Мярка 4.3. Чисти технологии и синя икономика

Приоритет 4

Приоритет 4

ЗВ3

Мярка 4.3

Група проекти 4.3.1.: Инвестиции в изграждане на IT и високотехнологична инфраструктура

В съответствие със
Програма "Развитие на регионите"
стойността на бъдещите
2021-2027г., Приоритет 1; Програма
инв. проекти, съгл.
за научни изследвания, иновации и
условията за допустимост на
дигитализация за интелигентна
Цялата територия разходите по съответната
трансформация 2021-2024 г.;
финансираща програма
Програма „Цифрова Европа“;
(окончателни версии на
Програма "Хоризонт Европа";
програмните документи
Програма Образование 2021-2027 г.,
след приемането им от ЕК)
НПВУ

Приоритет 4

Мярка 4.3

4.3.1.1. Изграждане на модулен център за данни (Дейта център) и частен
облак, за нуждите на административни и образователни дейности на ИУВарна

СМР за обособяване на помещение за нуждите на дейта центъра, вкл. демонтажни работи, вътрешно
преустройство, довършителни СМР; система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа, сигнално
охранителна система, пожароизвестителна и пожарогасителна система; изграждане на система за
непрекъсваемо ел. захранване с множество възможности за аварийни мощности; система за прецизна
климатизация, вкл. резервиране на системата; изграждане на хардуерна инфраструктура; мрежова
свързаност; сторидж инфраструктура; ИТ системи: за провеждане на видео лекции, за видео предаване в
реално време; за обработка на големи данни; разпределена файлова система; система за изкуствен интелект;
системи за сигурност и дизастър рикавъри; закупуване на активи. Изготвени Технически и работен
проект.

Приоритет 4

Мярка 4.3

4.3.1.2. Създаване на Варненски цифров иновационен хъб

Изграждането на Варненски цифров иновационен хъб за подкрепа на цифровата трансформация на Варна и
региона чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления,
Цялата територия
киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и
оперативна съвместимост.

Приоритет 4

Мярка 4.3

4.3.1.3. Създаване на иновационен център в рамките на Медицински
университет

Закупуване на високотехнологична апаратура и оборудване, представляващи иновативни решения в
областта на медицината, в приоритетните й направления за диагностика, оперативна интервенция и
следоперативно възстановяване на територията на новообразуваните имоти в съседство с УМБАЛ „Св.
Марина“. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

2021-2027г.

1 131

2021-2027

ИУ - Варна

13 534

2021-2027

Община Варна

ЗВ3

50

2021-2027

МУ-Варна

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

ЗВ1

3 912

2021-2027

Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт
АД

250

2021-2027

ВСУ "Черноризец
Храбър"

Приоритет 4

Мярка 4.3

Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес иницативи

Приоритет 4

Мярка 4.3

4.3.2.1. Изграждане на фотоволтаична централа за производство на
електроенергия на територията на летище Варна

Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия на територията на
Летище Варна, като част от произведената енергия ще бъде предоставена на Община Варна, с цел
покриването на значителна част от дневната консумация на електрическа енергия на детски градини и
училища.

Приоритет 4

Мярка 4.3

4.3.2.2. Насърчаване на предприемачеството сред младите жени

Разработване на методика за работа със съвременните средства за дигитално моделиране и дигитално
производство, отчитайки променливите етапи в зависимост от избраните технологии и взаимните влияния в
Цялата територия
рамките на общия процес. Методология за обективно изследване на примери, реализирани чрез средствата
на дигиталното моделиране и производство в дизайна за архитектурата.

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Програма
"Конкурентоспособност и иновации в
предприятията" 2021-2027 г.;
Програма за научни изследвания,
иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация 20212024 г.; Програма образование 20212027 г.; Програма „Цифрова Европа“;
Програма "Хоризонт Европа", НПВУ

2021-2027г.
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Приоритет 4

Мярка 4.3

4.3.2.3. Изграждане и обордуване на технологичен център за производство
на лекарствени продукти и храниттелни добавки

Приоритет 4

Мярка 4.3

Приоритет 4

Приоритет 4

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Изграждане
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия на
с развита
екосистема,
и комплексни
на технологичен
център
за производство
лекарствени
продуктиикономика
и хрантителни
добавки, услуги с грижа за хората!
който да разполага с необходимото оборудване за производството им, които да задоволят част от нуждите
на УМБАЛ „Света Марина“ и други лечебни заведения на територията на гр. Варна, както и да бъде
ЗВ3
използван пряко в обучението на студентите от специалност „Фармация“, ОКС „магистър“. За обекта няма
проектна готовност.

7 500

2021-2027

МУ-Варна

4.3.2.4. Изграждане на Комплекс море и здраве – рекреация и студентски
морски спорт

Изграждане в м. „Малка Чайка“ - гр.Варна на специализиран университетски център за развитие на
иновационни практики в областта на морелечението и използване даденостите на Черно море и
крайбрежието в областта на холистичната медицина и рехабилитация. Създаване на лаборатории,
инфраструктури за научни, спортни и културни прояви. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ2

320 000

2021-2027

МУ-Варна

Мярка 4.3

4.3.2.5. Модернизация и реконструкция на рибарско
пристанище/лодкостоянка

Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище/лодкостоянка с цел осигуряване на възможности
за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение и спедиция на уловите от
риба и водни организми, както и за подобряване на безопасността и условията на труд и пребиваване.

ЗВ2

4 000

2021-2027

Община Варна

Мярка 4.3

4.3.2.6. Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа

Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа.

ЗВ4

2 500

2021-2027

КК "Св. Константин и
Елена"

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Цялата територия

154 000

2021-2027

"Градски транспорт"
ЕАД

Приоритет 5. Териториална свързаност и достъпност
Мярка 5.1. Транспортна свързаност и екологичен транспорт

Приоритет 5

Мярка 5.1

Група проекти 5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност

Програма "Транспортна свързаност"
2021-2027г., Програма "Развитие на
регионите" 2021-2027г., Приоритет 1,
Програма „Околна среда“ 2021-2027
г., Приоритет 5 „Въздух“, ФИ,
Общински бюджет, Държавен
бюджет

2021-2027г.

Приоритет 5

Приоритет 5

5.1.1.1. Доставка/подновяване на подвижен състав за масовия обществен
градски транспорт

Подмяна на дял от подвижния състав с емисионна категория ЕВРО 6 или по-висока, разширение и
модернизиране на обособената инфраструктура на обществения транспорт в Община Варна и увеличаване
на превозния капацитет на отделните подсистеми.
Доставка на 40 бр. - 18 метрови автобуси - тип съчленен, захранвани от водород (вкл. електрически
превозни средства); Доставка на 20 бр. - 9 метрови електрически автобуси за обслужване на поддържащи
линии от транспортната схема на Община Варна; Доставка на 60 бр. - 12метрови електрически автобуси;
Доставка на 30 бр. 12 метрови тролейбуси с автономно задвижване на батерии

Приоритет 5

Приоритет 5

5.1.1.2. Надграждане на интелигентните транспортни системи автоматизираната билетна система ; система за координирано управление
на светлинно регулирани кръстовища; система за информация на пътниците
- информационни табла на спирките на МГОТ

Надграждане и осъвременяване на автоматизираната билетна система; Надграждане на системата за
координирано управление на светлинно регулирани кръстовища /осигуряване на гъвкаво управление на
Цялата територия
светлинно регулирани кръстовища в зависимост от натоварването на транспортните и пешеходни потоци/;
Доизграждане и осъвременяване на информационни табла на спирките на МГОТ.

7 300

2021-2027

ОП ТАСРУД

Приоритет 5

Приоритет 5

5.1.1.3. Надграждане на център за управление на трафика

Обединение на функционалностите на всички системи за управление на МГОТ и трафика. Надграждане и
осъвременяване.

Цялата територия

2 000

2021-2027

ОП ТАСРУД

Приоритет 5

Приоритет 5

5.1.1.4. Развитие на услуги за споделени велосипеди

Внедряване и развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически индивидуални превозни средства,
с което да се разшири системата на обществените превози и да се създадат допълнителни възможности за Цялата територия
кратки пътувания по маршрути трудни за обслужване с масов обществен транспорт.

1 800

2021-2027

ОП "Паркинги и синя
зона"

Приоритет 5

Приоритет 5

5.1.1.5. Развитие на услуги за споделени превозни средства

Създаване на условия за развитие на частни услуги за споделени автомобили, което да допринесе за
намаляване на моторизацията в община Варна.

Цялата територия

800

2021-2027

ОП "Паркинги и синя
зона"

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.1.6. Основен ремонт на общински път VAR1087/I-9/ кв. "Аспарухово" кв. "Галата", от отбивката за местност "Карантината" до кръстовището с
Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа.Изготвен технически проект за възлагане на
общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец-кв. "Галата"-в.з. СМР.
"Ракитника"-х. "Черноморец“

ЗВ7

20 000

2021-2027

Район "Аспарухово"

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.1.7. Рехабилитация на главен път в м. "Ракитника" от входа до сп.
"Моста"

ЗВ7

5 000

2021-2027

Район "Аспарухово"

Цялата територия
ЗВ2

90 000

2021-2027

Район "Аспарухово"

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.1.8. Изграждане на втори мост над Варненското езеро

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
готовност.
Изграждане на втори мост над Варненското езеро. За обекта няма проектна готовност.
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Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

150 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

120 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

150

2021-2027

Дирекция ИИБ,
"Елдрайв Чарджинг"
ЕАД

Цялата територия

1 200

2021-2027

ОП "Паркинги и синя
зона"

ЗВ6

5 600

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

ЗВ6

3 600

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.

ЗВ6, ЗВ3

4 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.

ЗВ2

2021-2027

Дирекция ИИБ

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.

ЗВ3, ЗВ6

2021-2027

Дирекция ИИБ

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.

ЗВ3

2021-2027

Дирекция ИИБ

Мярка

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.1.11. Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градската
среда – Северна България

Изграждане на над 100 зарядни станции за електромобили в Северна България, които не само ще подобрят
екосистемата в градовете, но също ще способстват за развитие на електромобилността, споделената
Цялата територия
мобилност, както и други алтернативни методи за предвижване. Планирано е на територията на град Варна
да бъдат изградени минимум 10 електрически зарядни станции.

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.1.12 Изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни
средства

Създаване на достатъчно гъста мрежа от зарядни станции за електромобили, която да улесни ежедневното
им използване в общината и да спомогне за по-бързото им навлизане на пазара.

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.1.13. Пробив на бул. "Сливница - от ул. "Атанас Москов" до
кръстовището на бул. "Цар Освободител" с бул. "Константин и Фружин"

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Приоритет

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

предпроектно
проучване
на възможностите
за осъществяване
на линейна
връзка
и осигуряванеуслуги с грижа за хората!
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Извършено
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия с развита
екосистема,
икономика
и комплексни
5.1.1.9. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (бул. "Цар
на ефективен, сигурен, безопасен и екологичен транспортен коридор в най-натоварените туристически зони
ЗВ6
Освободител")
по оста на урбанизация Бургас- Варна-Балчик-Каварна-Шабла и скоростен път Варна-Шабла-Дуранкулак, в
съответствие с ИТСР на СИР.
Извършено предпроектно поручване на възможностите за осъществяване на линейна връзка и осигуряване
на ефективен, сигурен, безопасен и екологичен транспортен коридор в най-натоварените туристически зони Цялата територия
5.1.1.10. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро)
по оста на урбанизация Бургас-Варна-Балчик-Каварна-Шабла и скоростен път Варна-Шабла-Дуранкулак, в
ЗВ6
съответствие с ИТСР на СИР.

5.1.1.14. Пробив на ул. "Западна обиколна" - от бул. "Цар Освободител" до
бул. "Трети март", район ПЗ "Планова"
5.1.1.15. Реконструкция на бул. "Христо Смирненски" в участъка от бул.
"Цар Освободител" до бул. "Осми Приморски полк"
5.1.1.16. Изграждане на алтернативно трасе на бул. "Девня", в участъка от
бул. "Васил Левски" до Аспарухов мост
5.1.1.17. Реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Княз
Борис I" (при сп. Почивка)
5.1.1.18. Реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Осми
Приморски полк" (при сп. Явор)

Пробив на бул. "Сливница" от о.т. 65 през о.т. 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 42, 13, 12, 11
до о.т. 10, от ул. "Атанас Москов" до кръстовището на бул. "Цар Освободител" с бул. "Константин и
Фружин". За обекта няма проектна готовност.
Пробив на ул. "Западна обиколна" от о.т. 3350 през о.т 3305, 3297, 3349, до о.т. 3348, от бул. "Цар
Освободител" до бул. "Трети март", район ПЗ "Планова". За обекта няма проектна готовност.

5.1.1.19. Изграждане на автогара в гр. Варна

Създаване на условия за комфорт и безопасност на пребиване на пътниците.

5.1.1.20. Кораб (Бела) - Аспарухово-Морска гара

Проектът предвижда дейности изпълнението, на които да дадат възможност за осъществяване на трансфер
на граждани по вода от район Аспарухово до Морска гара и обратно.

Цялата територия
ЗВ2, ЗВ3

Цялата
територия

Източник на финансиране

7 200
10 000
В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на Програма "Развитие на регионите"
разходите по съответната 2021-2027г., Приоритет 1, Държавен
финансираща програма
бюджет, Общински бюджет, ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027

Район "Аспарухово",
"Белфери" ЕООД

Приоритет 5

Мярка 5.1

Група проекти 5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.2.1. Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
в ОУП на Варна и влезли в сила ПУП на територията на кметство Тополи
готовност.

ЗВ1

5 000

2021-2027

Кметство Тополи

Изграждане на обходни пътища за извеждане на тежкия трафик извън населеното място както следва:
Маршрут 1 - път I-2 - 72709.502.403 - 72709.502.366 ( и 72709.502.365 ) - 72709.502.368 - 72709.163.142 72709.40.66 - път III-2008; Маршрут 2 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.195 - път III-2008;
Маршрут 3 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.202 - 10135.4044.93 - 10135.4510.696 - бул.
"Атанас Москов"; Маршрут 4 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.202 - 72709.36.204 72709.516.3 - път III-2008. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

5 000

2021-2027

Кметство Тополи

5.1.2.2. Изграждане на обходни пътища по за извеждане на тежкия трафик
извън населеното място, с. Тополи

2021-2027г.

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.2.3. Доизграждане на общинската пътна мрежа, с. Тополи

Проектиране и/или доизграждане на общинската пътна мрежа - ул. "Кестен", ул. "Чинар", ул. "М. Генова" (с
обръщач), ул. "Липа". За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

1 000

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.2.4. Рехабилитация на съществуващите общински пътища и улици, с.
Тополи

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ1

2 000

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.2.5. Цялостно преасфалтиране на пътната настилка на общински път –
Военно поделение „Чайка“- с. Звездица

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ7, ЗВ8

1 000

2021-2027

Кметство Звездица
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Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Приоритет

Мярка

Приоритет 5

Мярка 5.1

Приоритет 5

Мярка 5.1

Група проекти 5.1.3.: Подoбряване на шумовите параметри при реализиране на инвестиционни проекти за уличната мрежа

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.3.1. Проектиране и изграждане на шумозащитни екранизиращи
съоръжения (противо шумови бариери) с цел оптимално осигуряване на
защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за
ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията
на общината, съобразно Плана за действие към Стратегическата карта за
шум за Агломерация Варна.

Намаляване на шумовото натоварване в близко разположените на булевардите жилищни сгради. Оптимално
осигуряване на защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на
Цялата територия
шумовото натоварване на околната среда на територията на общината. Ще се реализира на терени публична
общинска собственост. Извършено е предпроектно проучване.

Приоритет 5

Мярка 5.1

5.1.3.2. Монтиране на обезшумителни пана успоредно на трасето на главна
ЖП линия София-Варна край село Казашко

Поставяне на предпазни пана като изолация на високия шум от преминаващи през населеното място бързи
влакове. За обекта няма проектна готовност.

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
5.1.2.6. Реновиране на общинска пътна и алейна инфраструктура в к.к.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.
ЗВ4, ЗВ6
"Св.Св.Константин и Елена"

2 000

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритет 1, Държавен
бюджет, Общински бюджет, ФИ

Цялата
територия

Цялата територия
ЗВ2

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

2021-2027

5 500

2021-2027

Дирекция ЕООС

500

2021-2027

Кметство Казашко

Мярка 5.2. Интегрирана и достъпна градска и извънградска среда

Приоритет 5

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, Общински
разходите по съответната
бюджет, Държавен бюджет, ФИ,
финансираща програма
ВОМР
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 5

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.1.: Рехабилитация на улична мрежа в селата

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.1.1. Рехабилитация на уличната мрежа в село Звездица

Рехабилитация на уличната мрежа и на съществуващите пътни и пешеходни настилки, закупуване и монтаж
на модули и елементи за ограничение на пътни ленти, светещи пешеходни пътеки и др. Рехабилитация на
уличното осветление в с. Звездица, закупуване и монтаж на соларни системи за захранване на улично
осветление и осветление на пешеходни зони и парковата среда. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ8

4 870

2021-2027

Кметство "Звездица"

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.1.2. Рехабилитация на улична мрежа в с. Константиново - 20 улици

Рехабилитация на ул. „Христо Ботев“; ул. „Райна Княгиня“; ул. „Средна гора“; ул. „Родопи“; ул. „Хан
Крум“; ул. „Витоша“; ул. „Мусала“; ул. „Васил Левски“; ул. „Преслав“; ул. „Оборище“; ул. „Хан Омуртаг“;
ул. „Черни връх“; ул. „Константин“; ул. „Верила“; ул. „Вихрен“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Панайот Волов“;
ул. „Борис I“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Цар Симеон Велики“. За обектите няма проектна готовност.

ЗВ8

1 273

2021-2027

Кметство
Константиново

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ1

2 000

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ1

500

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ1

500

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

Изграждане на 7 броя изкуствени пътни неравности на участъци с повишена опасност до обществени
сгради. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

110

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

Изграждане на места за паркиране на ул. "Йордан Николов", до ОУ "Христо Смирненски" и парцела,
отреден за строителството на нова сграда за ДГ №48 "Ран Босилек". За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

400

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ1

150

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ1

100

2021-2027

Кметство Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ1

100

2021-2027

Кметство Тополи

ЗВ1, ЗВ8

Рехабилитация на VAR1808, ул. "Акация", ул. „Д-р Ат. Липов“, ул. „Йордан Николов“. За обекта няма
проектна готовност.
Изграждане на тротоари по основните пътни артерии и около обществените сгради. За обекта няма
проектна готовност.
Възлагане на ПУР и ПРЗ, изграждане на улична мрежа в зона ЖМ, землище с. Тополи със смяна на
предназначение на имот 72709.510.111 (33 262 м2, ) да бъде отреден за парк (доброволческа готовност за
залесяване), с което ще се заключи зеленият пояс започващ от летище Варна и достигащ до Варненско
езеро. За обекта няма проектна готовност.
5.2.1.3. Изграждане, подобряване и рехабилитация на пътната
инфраструктура в с. Тополи

Ремонт на тротоарите около спиркозаслоните и поставяне на афишарници, с. Тополи. За обекта няма
проектна готовност.
Изработване и поставяне на еднотипни указателни табели с имената и номерацията на улиците в с. Тополи.
За обекта няма проектна готовност.
Ремонт на мостово съоръжение ул. "Матей Стоянов , с. Тополи. За обекта няма проектна готовност.

2021-2027
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Цялата
територия

Приоритет 5

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.2.: Интегриране на уличната мрежа в град Варна

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.2.1. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Младост"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Реконструкция и основен ремонт на ул. ”Акад. И. Курчатов” – от бул. ”Вл.
Варненчик” до ул. ”Орлово гнездо”

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Проектна готовност.

Приоритет 5

Мярка 5.2

Доизграждане / разширение / основен ремонт на улици в район "Младост"ул.“Вяра“, ул.“Прилеп“, ул.”Младежка”, ул. ”Поп Димитър”, ул.“Радост“,
ул. ”Хан Кубрат”, ул. ”Вярност”, ул.“Флора“, ул. ”Петко Стайнов”, ул.
”Тодор Пенев”, ул. ”Вл. Висоцки”

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Проектна готовност за
ремонт на ул. "Младежка"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Проектиране и изграждане на второ платно на ул.“Поп Димитър“ от
бул.“Трети март“ до СО „Пчелина“

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
готовност
Разширение с още едно платно бул.“Христо Смирненски“, в района на циркова площадка.За обекта няма
Реконструкция на кръстовище бул.“Сливница“/ бул.“Христо Смирненски“
проектна готовност
Реконструкция и основен ремонт на ул.„Девня” /от бул.„Д-р Атанас
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
Москов” до бул.„Република”/
готовност
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
Проектиране и изграждане на ул.”Петко Маринов”
готовност
Реконструкция и основен ремонт на бул. ”Република” в частта от ул.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
”Никола Симов” до ул. ”Уста Кольо Фичето”
готовност

Приоритет 5

Мярка 5.2

Проектиране и изграждане на улична мрежа в СО „Пчелина” и СО
„Кочмар”, СО „Планова”, СО”Сълзица”

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.2.2. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Одесос"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Основен ремонт на ул. "Капитан Райчо" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Княз
Черказки".

В съответствие със
стойността на бъдещите
ОПТ 2021-2027г., Програма
инв. проекти, съгл.
"Развитие на регионите" 2021-2027г.,
условията за допустимост на
Приоритет 1, Общински бюджет,
разходите по съответната
Държавен бюджет, Заем от
финансираща програма
финансова или кредитна институция,
(окончателни версии на
ФИ
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027

2021-2027
ЗВ1, ЗВ3

500

2021-2027

район "Младост"

ЗВ6

5 000

2021-2027

район "Младост"

ЗВ6

1 000

2021-2027

район "Младост"

ЗВ6

200

2021-2027

район "Младост"

ЗВ1, ЗВ3

2 500

2021-2027

район "Младост"

ЗВ6

300

2021-2027

район "Младост"

ЗВ1, ЗВ6

350

2021-2027

район "Младост"

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
готовност

ЗВ6

20 000

2021-2027

район "Младост"

Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
готовност

ЗВ3

700

2021-2027
2021-2027

район "Одесос"

26

Приоритет

Мярка

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

състоянието
на уличната
мрежа
на територията
на екосистема,
Община Варна.
За обектаиняма
проектна
ВИЗИЯ:
Вариант 2.
Устойчиво Подобряване
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия
с развита
икономика
комплексни
услуги с грижа
Ремонт на ул. "Хайдут Сидер" от ул. "Зограф"
до ул. "Теодосий
Търновски"
ЗВ3 за хората!
готовност
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
Ремонт на ул. "Зограф" от ул. "Петко Напетов" до ул. "Княз Черказки"
ЗВ3
готовност
Основен ремонт на ул.“Константин Доганов“ от ул.“Кракра“ до ул. „Христо Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
ЗВ3
Македонски“
готовност
Ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ул. "Княз Александър Батенберг" до ул.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
ЗВ3
"Св. Климент" и ул."Чипровци"
готовност
Ремонт на ул. "Цариброд" от ул. "Александър Дякович" до ул. "Дунав", ул. Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. За обекта няма проектна
ЗВ3
"Калиакра" и ул. "Карлово"
готовност

Приоритет 5

Мярка 5.2

Благоустрояване и изграждане на открити паркинги в междублоков
пространство, формирано между ул.“Тодор Влайков“, ул.“Владая“ и
ул.“Кракра“ по плана на 12-ти м.р.

Приоритет 5

Мярка 5.2

Реконструкция и изграждане на ново улично осветление в района между
ул.“Струга“, бул.“Сливница“ и ул.“Отец Паисий“

Приоритет 5

Мярка 5.2

Реконструкция старо и изграждане на ново улично осветление, чрез монтаж
Реконструкция на съществуващи стълбове. Монтаж на нови 480 бр. стълбове и осветителни тела.
на нови стълбове и изграждане на осветителни тела в Район „Одесос“ – 9Изграждане на нови кабелни линии НН - 18 000 м. междустълбия. За обекта няма проектна готовност
ти, 11-ти,12-ти и 13-ти м.р.

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.2.3. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Владислав Варненчик"
Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО
„Ментеше“
Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО
„Балъм дере“

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

85

2021-2027

район "Одесос"

300

2021-2027

район "Одесос"

510

2021-2027

район "Одесос"

180

2021-2027

район "Одесос"

330

2021-2027

район "Одесос"

Изграждане на нови паркинги на тревна фуга, вътрешни асфалтови алеи и офромяне на тротоари около
паркинги и прилежащи улици. За обекта няма проектна готовност

ЗВ3

700

2021-2027

район "Одесос"

Реконструкция на съществуващи стълбове, монтаж на нови и на осветителни тела - 60 бр.. Изграждане на
нови кабелни линии НН за нови междустълбия. За обекта няма проектна готовност

ЗВ3

150

2021-2027

район "Одесос"

ЗВ3

1 300

2021-2027

район "Одесос"

2021-2027

Изграждане на улична мрежа с площ 17,75 Ха. Изготвен ПУП, одобрен с Решение 1357-4, Протокол
28/12.02.2014 на ОбС-Варна.

ЗВ6

35 000

2021-2027

Изграждане на улична мрежа с площ 6,9 Ха. За обекта има изработен ПРЗ.

ЗВ6

14 000

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"
район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Ремонт и реконструкция на ул. "Уста Кольо Фичето"

Основен ремонт на ул. "Колю Фичето"в участъка от о.т. 4084 през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 42954285 до о.т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, в т.ч. проектиране. За обекта няма проектна готовност

ЗВ1

3 884

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Разширение на бул. "Константин и Фружин".

Разширение на бул. "Константин и Фружин" от м-н „Джъмбо“ до бул. "Цар Освободител". За обекта няма
проектна готовност

ЗВ6

1 000

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Рехабилитация на ул. "Янко Мустаков" и прилежащата му подземна
инфраструктура и изграждане на тротоар в частта от бул. "Света Елена" до
бул. "Константин и Фружин" (покрай III -ти м.р.).

Обновяване на стара и компрометирана инфраструктура, като се създаде достъпна среда за съществуващите
и новообразувани жилищни зони. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

1 300

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Рехабилитация на ул. "Атанас Москов" и прилежащата му подземна
инфраструктура.

Рехабилитация на ул. "Атанас Москов" и прилежата му подземна инфраструктура, в частта от кръговото на
ул. "Атанас Москов" с бул. "Владислав Варненчик" до ул. "Девня". За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3, ЗВ6

5 000

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Рехабилитация и ремонт на пешеходен подлез под бул."Трети март" от
Районен парк към м. "Боклук тарла" и Парк в местност "Боклук тарла".

Цялостна рехабилитация и основен ремонт на пешеходния подлез - стълбище, парапети, настилки, тавани,
стени, канализацията за отводняване и др.

ЗВ6

540

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.2.4. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Приморски"
Рехабилитация на улици в 18 м.р., район "Приморски" - ул. „Иван Аксаков”
и на междублоково пространство - ул. "Никола Михайловски" и ул. "Княз
Николаевич"
Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа” и на ул.
„Бяла мура”
Рехабилитация на улици в квартал „Виница” - ул. "Константин Павлов"; ул.
"Аладжа манастир"; ул. "Кастрица"; ул. "Албатрос"; ул. "Света Параскева";
ул. "Лазур" в кв. "Виница"

Рехабилитация на ул. „Иван Аксаков” и на междублоково пространство - ул. "Никола Михайловски" и ул.
"Княз Николаевич" в район "Приморски". За обекта няма проектна готовност.

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Изграждане на техническа инфраструктура в район "Приморски" - на бул.
Изграждане на техническа инфраструктура на бул. "Александър Стамболийски", ул. "Никола Вапцаров", ул.
"Александър Стамболийски", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Рупи", ул. "Мир",
"Рупи", ул. "Мир", ул. "Дубровник", ул. "Евлоги Георгиев", ул. "Железни Врата", ул. "Д-р Басанович", ул.
ул. "Дубровник", ул. "Евлоги Георгиев", ул. "Железни Врата", ул. "Д-р
"Ген. Георги Попов". За обекта няма проектна готовност.
Басанович", ул. "Ген. Георги Попов"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Проектиране и основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв.
Виница в участък от ул. "Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Приоритет 5

2021-2027
ЗВ3

1 000

2021-2027

район "Приморски"

Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа” и на ул. „Бяла мура”. За обекта няма
проектна готовност.

ЗВ3, ЗВ6

1 500

2021-2027

район "Приморски"

Рехабилитация на ул. "Константин Павлов"; ул. "Аладжа манастир"; ул. "Кастрица"; ул. "Албатрос"; ул.
"Света Параскева"; ул. "Лазур" в кв. "Виница". За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

2 000

2021-2027

район "Приморски"

ЗВ3

4 000

2021-2027

район "Приморски"

Основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в участък от ул. "Цар Борис III" до
Гробищен парк, гр. Варна, в т.ч. проектиране. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за
строеж.

ЗВ6

1 638

2021-2027

Дирекция ИИБ

Проектиране и основен ремонт на ул. "Цар Борис III" от бул. "Осми
приморски пол" до пресичане с "Фатрико дере", гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Цар Борис III" от бул. "Осми приморски пол" до пресичане с "Фатрико дере", гр.
Варна, в т.ч. проектиране. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.

ЗВ6

3 846

2021-2027

Дирекция ИИБ

Мярка 5.2

Реконструкция на ул. "Прилеп" в участъка от бул. "Ян Палах" до вход м-ст
"Пчелина", в т.ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - I етап

Реконструкция на ул. "Прилеп" в участъка от бул. "Ян Палах" до вход м-ст "Пчелина", в т.ч. реконструкция
на съоръжения, гр. Варна" - I етап. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.

ЗВ6

1 600

2021-2027

Дирекция ИИБ

Мярка 5.2

Проектиране/Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. "Подвис" в
участъка от бул. "Хр. Смирненски" до бул. "В. Левски", гр. Варна

Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. "Подвис" в участъка от бул. "Хр. Смирненски" до бул. "В.
Левски", гр. Варна в т.ч. проектиране. Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.

ЗВ6

2 036

2021-2027

Дирекция ИИБ
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Приоритет

Приоритет 5

Мярка

Мярка 5.2

Дейност/ проектна идея

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.3.: Разширяване видеонаблюдението в населените
места

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.3.1. Изграждане на видеонаблюдение в село Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.3.2 Разширение капацитета и функционалността на системата за
видеонаблюдение

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

настилка
по протежение
на уличната
мрежа
след приключване
наикономика
дейностите ипокомплексни
изпълнението
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Полагане
бъдеще занаВарна
– интегрирана
зелена
територия
с развита
екосистема,
услуги с грижа за хората!
на следните обекти от проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на
обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД:
1.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Изгрев", "Кочмар", "Сълзица", "Пчелина" и "Сотира",
бул. "Христо Смирненски", реконструкция на канализационни клонове по бул. "Вл. Варненчик",
Полагане на улична настилка след реализацията на проект
реконструкция на магистрален водопровод Варна - Зл.пясъци III етап - обща индикативна дължина 17 176
№BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на
ЗВ6
м, с обща индикативна площ 85 000 кв.м;
обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД
2.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Бриз", "Св. Никола", "Ален мак", "Ваялар", "Траката",
"Манастирски рид" и изграждане на водопроводни към ново трасе на магистрален водопровод Варна Златни пясъци III етап - обща индикативна дължина в СО - 51 572 м, с обща индикативна площ 257 860
кв.м и за водопроводни връзки - обща индикативна дължина 11 883 м, с обща индикативна площ - 59 415
кв.м

Приоритет 5

Приоритет 5

Кратко описание

Eлемент от инфраструктурни проекти

Изграждане на видеонаблюдение на входно-изходните артерии, детските площадки и спиркозаслоните в с.
Тополи. За обекта няма проектна готовност.
Разполагане на камери за видеонаблюдение по основни кръстовища и входно-изходни точки на община
Варна и изграждане на оптична инфраструктурна свързаност до контролен център. За обекта няма
проектна готовност.

Цялата
територия

40 500

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
ОПТ 2021-2027г., Програма
разходите по съответната "Развитие на регионите" 2021-2027г.,
финансираща програма
Приоритет 1, Общински бюджет, ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027г.

ЗВ1

300

2021-2027

Кметство Тополи

Цялата територия

5 000

2021-2027

Дирекция УСКОР

Цялата
територия

Група проекти 5.2.4.: Ремонт/ оформяне на пешеходни зони

Източник на финансиране

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
ОПТ 2021-2027г., Програма
условията за допустимост на
"Развитие на регионите" 2021-2027г.,
разходите по съответната
Приоритет 1, Общински бюджет,
финансираща програма
Държавен бюджет, ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

5.2.4.1.Ремонт на пешеходна част от ул. "Г. Градев" вкл. съществуващо
стълбищно съоръжение на територията на с.Тополи
5.2.4.2. Ремонт на Алея от бул.“Константин и Фружин“ до ул.“Я.
Мустаков“ пред бл.302 в Район "Владислав Варненчик"

Извършване на ремонтни дейности на пешеходна част от ул. "Г. Градев" към ул. “Д-р Ат. Липов“ в село
Тополи. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

150

2021-2027

Кметство Тополи

Подобряване на пътната инфраструктура в община Варна. За обекта няма проекта готовност.

ЗВ6

448

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

5.2.4.3. Ремонт на Променатна алея покрай Канал Район "Аспарухово"

Подобряване на пътната инфраструктура в община Варна. За обекта няма проекта готовност.

ЗВ3

8 000

2021-2027

Район "Аспарухово"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.5.: Изграждане/ реновиране на уличното осветление

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.5.1. Изграждане на улично осветление в с.Тополи

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.5.2. Реновиране на улично осветление на общински алеи в к.к.
"Св.Св.Константин и Елена"

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.5.3. Улично осветление на Община Варна - обследване за ЕЕ и
въвеждане на предписаните мерки

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
Норвежки финансов механизъм
(EEAGrants)

Цялата
територия
Изграждане на улично осветление по VAR1808, 72709.38.36, 72709.12.83, 72709.12.108, 72709.502.403. За
обекта няма проектна готовност.

Обследване за енергийна ефективност, въвеждане на мерки за ЕЕ

ЗВ1

400

2021-2027

Кметство Тополи

ЗВ4

500

2021-2027

КК "Св. Св.
Константин и Елена"

Цялата територия

3 200

2021-2027

Дирекция ИИБ
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на Програма "Развитие на регионите"
разходите по съответната 2021-2027г., Приоритет 1, Общински
финансираща програма
бюджет, ФИ, частни инвестиции
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 5

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.6.: Разширяване възможностите за паркиране

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.6.1. „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка“

Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

5 425

2021-2027

Дирекция ИИБ,
частен инвеститор

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.6.2. Изграждне на паркинг на ул. "Девня" и ул. "Христо Ботев"

Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

20 000

2021-2027

Частен инвеститор

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.6.3. Изграждне на паркинг към Дворец на културата и спорта

Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

12 400

2021-2027

"Дворец на културата
и спорта" ЕАД - Варна

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.6.4. Зелена зона за кратковременно паркиране

Подобряване условията за паркиране на територията на гр.Варна посредством разширение на зоната за
кратковременно паркиране. С обхват от "Синя зона" до бул. "Васил Левски".

ЗВ3

2 000

2021-2027

ОП "Паркинги и
гаражи"

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.6.5. Устойчива градска логистика

Създаване на условия за развитие на ефективна и бърза градска логистика с възможно най-малко
въздействие върху градското движение и щадяща околната среда.

Цялата територия

1 500

2021-2027

ОП "Паркинги и
гаражи"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.7.:„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна” - ЕТАП 1 и Проект „Основен ремонт/реконструкция
на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна”.

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.7.1. ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство, в обхвата на карето - ул. "Тодор Влайков", ул.
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.
"Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"

ЗВ3

1 100

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

ЗВ3

4 100

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.7.2. ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.
бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"
5.2.7.3. ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ"

Мярка 5.2

Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено качества, подобряване на условията за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за
между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски",
паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и
ул. "Родина"
изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване
на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на
детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.

ЗВ6

2 835

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено
между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"

Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение
за строеж.

ЗВ6

3 750

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между
бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на
разрешение за строеж.

ЗВ6

3 900

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Цялата
територия

Кредитно финансиране, Програма
"Развитие на регионите" 2021-2027г.

2021-2027г.

2021-2027
2021-2027
2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027
2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027

29

Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Модернизация,
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена територия
с развитамрежи,
екосистема,
икономика
и комплексни
услуги с грижа за хората!
рехабилитация
и реконструкцията
на уличните
междублоковите
пространства,
както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение
за строеж.

Мярка 5.2

Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. "Младост" II м.р.,
включващо естетизация и модернизация на пространството, заключено
между бул.“Република“, бул.“Цар Освободител“, ул.“Вяра“ и ул.“Хан
Севар“

Приоритет 5

Мярка 5.2

Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
"Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.7.4. ОБЕКТИ - РАЙОН "АСПАРУХОВО"

Приоритет 5

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и
Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на
27-ми м. р.
Междублоково пространство заключено между бул. "Народни будители",
ул. "Перник", ул. "Детелин войвода"; ул. "Искър" (подпорна стена); ул.
"Чонгора" (стълбички) по плана на 27-ми м. р.
Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40,
42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по
плана 28-ми м. р.
5.2.7.5. ОБЕКТИ - РАЙОН "ВЛ. ВАРНЕНЧИК"
Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”,
ІI-ри микрорайон, източна част включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул.
„Асен Разцветников”, гр. Варна“ – I етап
Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул.
"Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул.
"Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.7.6. II. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа
прилежаща към междублокови пространства на територията на
Община Варна”

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх
Йосиф"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Поп Богомил"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет" до бул.
"Приморски"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Граф Игнатиев"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"

Приоритет 5

Мярка 5.2

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ЗВ6

3 500

2021-2027

Заявка "Младост"

ЗВ6

2 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на
разрешение за строеж.

ЗВ7

1 950

2021-2027

Дирекция ИИБ

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на
разрешение за строеж.

ЗВ7

750

2021-2027

Дирекция ИИБ

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на
разрешение за строеж.

ЗВ7

1 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027
Благоустроявне на пространството, заключено между бул. "Трети март", ул. "Асен Разцветников", улица от
о.т. 774, през о.т.775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. " Проф. д-р Емил Станчев".
Издадено разрешение за строеж №37/ГИ/02.03.2021 г.

ЗВ6

10 000

2021-2027

район "Вл.
Варненчик"

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

ЗВ6

1 600

2021-2027

Дирекция ИИБ

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

ЗВ6

1 100

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.

ЗВ3

230

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

670

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

135

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

500

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

450

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

650

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

475

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

670

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

130

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

130

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

150

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

208

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

100

2021-2027

Дирекция ИИБ

30

Приоритет

Мярка

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

състоянието
на уличната
мрежа
на територията
на екосистема,
Община Варна.
Предстоииизготвянето
ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Подобряване
бъдеще за Варна
– интегрирана
зелена
територия
с развита
икономика
комплекснина
услуги с грижа
ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"
ЗВ3 за хората!
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"
ЗВ3
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"
ЗВ3
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Петко Ю.Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисий"
ЗВ3
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисий"
ЗВ3
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Васил Друмев"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Тодор Икономов"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р.
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.
ТП и издаване на разрешение за строеж.
ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
Селимински"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Иван Боримечката"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл.Варненчик" до ул. "Кап.Райчо"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Цар Св. Тертер"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Цар Гаврил Радомир", в частта, северно от бл.41
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Найчо Цанов"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Искър"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "инж. Каракулаков"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Св. Св. Кирил и Методий"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. Предстои изготвянето на
ул. "Злетово"
ТП и издаване на разрешение за строеж.
ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница"

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

110

2021-2027

Дирекция ИИБ

275

2021-2027

Дирекция ИИБ

640

2021-2027

Дирекция ИИБ

620

2021-2027

Дирекция ИИБ

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

700

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

420

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

1 672

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

350

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

920

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

210

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

370

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

130

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

300

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

75

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

50

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ6

950

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ6

800

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ6

220

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ7

1 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ7

800

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ7

250

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ7

1 300

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ7

600

2021-2027

Дирекция ИИБ

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритет 1, Заем от
Цялата територия разходите по съответната
финансова или кредитна институция,
финансираща програма
Общински бюджет, ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

Приоритет 5

Мярка 5.2

Група проекти 5.2.8.: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни
площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна” - ЕТАП 2

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.8.1. ОБЕКТИ - РАЙОН "ОДЕСОС"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул.
"Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул.
"Хараламби Ангелов"

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

ЗВ3

1 800

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул.
"Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

ЗВ3

3 500

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027г.

2021-2027
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Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

1 500

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

1 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

ЗВ3

1 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

ВИЗИЯ:
2. Устойчиво
бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
Междублоково пространство, в обхвата на карето
ул. Вариант
"Отец Паисий",
бул.
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.
ЗВ3
"Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул.
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.
"Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий",
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.
ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.8.2. ОБЕКТИ - РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил
Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

ЗВ3

4 900

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.

ЗВ6

700

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.8.3. ОБЕКТИ - РАЙОН "МЛАДОСТ"

Мярка 5.2

Благоустрояване на ж.к."Възраждане" Iм.р., включващо естетизация и
модернизация на пространствата между бул.“Янош Хуняди“, бл.1, южно от
бл.2, източно от бл.3, ул.“Майка Тереза“, южно от бл.26, ул.“Ана
Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17, локално
платно на бул.“Трети март“ и бул.“Янош Хуняди“

Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта има проектна готовност.

ЗВ6

8 180

2021-2027

Дирекция ИИБ

Мярка 5.2

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост"
(ж.к.Младост I м.р.) включващо естетизация и модернизация на
пространството заключено между бул.“Сливница“, ул.“Васил Чекаларов“,
ул.“Мечтание“, улицата западно от парк „Младост“, улицата между ОУ
„А.Страшимиров“ и южно от бл.113, ул. „Васил Чекаларов“, бул.“Цар
Освободител“, бул. „Януш Хуняди“, южно от бл.101 и ул. „Атанас Стоев“ и
бул.„Сливница“

Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта има проектна готовност.

ЗВ6

4 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

Мярка 5.2

Mодернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост"
качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
(ж.к.“Трошево“) включващо естетизация и модернизация на
местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
пространството заключено между ул.“Младежка“, бул.“Република“,
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
бул.“Сливница“ и ул.“Тихомир“
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

3 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както
и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните
Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост"
качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на
(26 м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството
местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в
заключено между ул.“Цанко Дюстабанов“, ул.“Дрян“, бул.“Васил Левски“
движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите.
и бул.“Сливница“
Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи
такива. Ремонт на детски и спортни площадки. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ3

3 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.8.4. ОБЕКТИ - РАЙОН "ВЛ.ВАРНЕНЧИК"

Приоритет 5

Мярка 5.2

Рехабилитация и благоустрояване зад бл.308

ЗВ6

266

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намирва в затворено пространство между
Затворено пространство между бул."Света Елена", ул. "Асен Разцветников", бул."Света Елена", ул. "Асен Разцветников", бул. "Трети март" и ул. "Шести септември"; зад бл. 9; зад бл.
бул. "Трети март" и ул. "Шести септември";
11; западно от бл. 12; тротоар ул. "Ангел Каралийчев"; бл. 16; парк до Борисова воденица. За обекта няма
проектна готовност.

ЗВ6

683

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Мярка 5.2

Затворено пространство между бул. "Константин и Фружин",алея пред
бл.302(от бул. "Трети март" до ул. "Янко Мустаков")

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намирва в затворено пространство между
бул. "Константин и Фружин",алея пред бл.302(от бул. "Трети март" до ул. "Янко Мустаков"), ул. "Янко
Мустаков" и бул. "Св. Елена"; бл. 309; бл. 308; алея от бул."Света Елена"до СОУ "П. Кр. Яворов"; бл. 307;
бл. 306; бл. 305; бл. 304. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

3 360

2021-2027

Дирекция ИИБ

Приоритет 5

Приоритет 5

Кратко описание

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Мярка

Приоритет 5

Дейност/ проектна идея

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Приоритет

Източник на финансиране

2021-2027

2021-2027

2021-2027
Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намира в УПИ I-„за жил. застр.,КОО,
гаражи и трафопост“. За обекта няма проектна готовност.
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Приоритет

Мярка

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

5.2.8.7. Изграждане на детски площадки /като част от интегриран
проект за съответната територия/

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Приоритет 5

Мярка 5.2

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

1 182

2021-2027

Дирекция ИИБ

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво Благоустрояване
бъдеще за Варнана– градската
интегрирана
територия
развитасеекосистема,
икономика
и комплексни
услуги с грижа за хората!
средазелена
в община
Варна. сОбектът
намирва в затворено
пространство
между
Затворено пространство между бул. "Константин и Фружин",алея пред
бул. "Константин и Фружин",алея пред бл.302 (от бул. "Трети март" до ул. "Янко Мустаков") и "Янко
ЗВ6
бл.302
Мустаковп;бл.301; бл. 302; бл. 303; подход пред газстанция. За обекта няма проектна готовност.

Източник на финансиране

Основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково
пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна“.

ЗВ6

8 000

2021-2027

Дирекция ИИБ

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767,
766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил
Станчев" – 2 етап

ЗВ6

1 514

2021-2027

Дирекция ИИБ

2021-2027

Дирекция ИИБ

Проектиране и изграждане на нови детски площадки в с. Тополи

Проектиране и изграждане на 2 бр. нови детски площадки в ПИ 72709.501.861 и 72709.501.943, ул.
“Николай Христов“. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

250

2021-2027

Дирекция ИИБ

Благоустрояване на детски площадки на територията на район „Младост“

Благоустрояване на градската среда в община Варна. Няма проектна готовност.

ЗВ1, ЗВ6

3 200

2021-2027

Дирекция ИИБ

Рехабилитация на детски площадки в Район "Одесос" - 79 броя

Рехабилитация и монтаж на нова настилка, на битумна основа на 79 детски площадки с местоположение
1м.р., 4м.р., 7м.р., 8м.р., 9м.р., 10м.р., 11м.р., 12м.р., 13м.р., 14м.р. в район "Одесос", Предвижда се
реконструкция на същ. детски съоръжения – катерушки, люлки, пясъчници. За обекта няма проектна
готовност.

ЗВ3

240

2021-2027

Дирекция ИИБ

Цялата
територия

В съответствие с условията
на финансиращата
програма (окончателни
версии на програмните
документи след приемането
им от ЕК)

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”,
ІI-ри микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен
Разцветников”, гр. Варна“ – II етап,
2018 г. - 2021 г.

Приоритет 6. Административен и регионален лидер
Мярка 6.1. Конкурентоспособни административни услуги

Приоритет 6

НПВУ, Програма за научни
изследвания, иновации и
дигитализация за интелигентна
трансформация 2021-2024 г.;
Програма за развитие на човешките
ресурси 2021-2027 г., Общински
бюджет

Приоритет 6

Мярка 6.1

Група проекти 6.1.1.: Повишаване устройствената готовност на
общината за развитие на територията

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.1.1. Изработване на подробни устройствени планове и специализирани
кадастрални карти за районните администрации и кметства на населените
места

Цялата територия

30 000

2021-2027

Дирекция АГУП

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.1.2. Проектиране на подробен устройствен план - план за регулация и
застрояване за УПИ "Районна администрация" в поземлен имот Общинска
собственост

Цялата територия

10

2021-2027

район "Младост"

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.1.3. Разработване на План за устойчива градска мобилност

Цялата територия

600

2021-2027

ОП „Общински
паркинги и синя зона“

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.1.4. Подготовка на инвестиционни проекти (обезпеченост с техническа
документация)

Цялата територия

26 000

2021-2027

Дирекция АГУП,
Дирекция ИИБ

Обезпечаване с необходимата документация за инвестиционно проектиране

Приоритет 6

Мярка 6.1

Група проекти 6.1.2.: Израждане на нови административни сгради

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.2.1. Изграждане на административна сграда за Кметство с.Тополи

Предвижда се проектиране и изграждане на административна сграда за Кметство Тополи в ПИ
72709.501.939. За обекта няма проектна готовност.

ЗВ1

3 000

2021-2027

Кметство Тополи

Мярка 6.1

6.1.2.2. Проектиране и изграждане административна сграда на район
"Младост"

За обекта няма проектна готовност.

ЗВ6

5 000

2021-2027

Район "Младост"

Приоритет 6

ЗВ1, ЗВ6

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на Програма "Развитие на регионите"
разходите по съответната 2021-2027г., Приоритет 1, Общински
финансираща програма
бюджет, ФИ
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027

2021-2027г.
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

НПВУ, Програма за научни
изследвания, иновации и
дигитализация за интелигентна
трансформация 2021-2024 г.;
Програма за техническа помощ,
Общински бюджет

2021-2027

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

Приоритет 6

Мярка 6.1

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!
В съответствиес условията
на финансиращата
Цялата
програма (окончателни
Група проекти 6.1.3.: Цифрова трансформация на публичния сектор и предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса
територия
версии на програмните
документи след приемането
им от ЕК)

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.3.1. Създаване на ГИС

Цялата територия

1 200

2021-2027

Дирекция АГУП

Приоритет 6

Мярка 6.1

6.1.3.2. Изграждане, поддържане и предоставяне на електронни
административни услуги

Цялата територия

-

2021-2027

Дирекция ИАО

Цялата
територия

В съответствиес условията
на финансиращата
програма (окончателни
версии на програмните
документи след приемането
им от ЕК)

Цялата територия

200

Приоритет 6

Мярка 6.1

Група проекти 6.1.4.: Повишаване квалификацията и административния капацитет

6.1.4.1. Обучения за повишаване на професионални умения и компетенции
на служителите

Приоритет 6

Приоритет 6

Приоритет 6

2021-2027

2021-2027

Район "Младост"

ИТИ
ЗВ1

Програма "Развитие на регионите"
В съответствиес условията
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
на финансиращата
Програма "Конкурентоспособност и
програма (окончателни
иновации в предприятията" 2021версии на програмните
2027 г.; Програма за научни
документи след приемането
изследвания, иновации и
им от ЕК)
дигитализация за интелигентна
трансформация 2021-2024 г./ИТИ

2021-2027

Дирекция АГУП
Дирекция ИИБ

ЗВ2, ЗВ3

Програма "Развитие на регионите"
В съответствиес условията
2021-2027г., Приоритет 1, НПВУ,
на финансиращата
Програма за научни изследвания,
програма (окончателни
иновации и дигитализация за
версии на програмните
интелигентна трансформация 2021документи след приемането
2024 г.; Програма
им от ЕК)
"Конкурентоспособност и иновации в
предприятията" 2021-2027 г.; ИТИ

2021-2027

Дирекция АГУП
Дирекция ИИБ
ВУЗ

ИТИ
Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритети 1 и 2,
разходите по съответната
Програма „Околна среда“ 2021-2027
финансираща програма
г., Приоритет 2 „Отпадъци“
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

ИТИ
Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма "Развитие на регионите"
условията за допустимост на
2021-2027г., Приоритети 1 и 2,
разходите по съответната Програма „Околна среда“ 2021-2027
финансираща програма г., Приоритет 4 „Риск и изменение на
(окончателни версии на
климата“, НПВУ
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027г.

Мярка 6.2. Новатор в интегрирани териториални инвестиции

Приоритет 6

Приоритет 6

Програма за научни изследвания,
иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация 20212024 г.; Програма за техническа
помощ

Мярка 6.2

Мярка 6.2

Мярка 6.2

Група проекти 6.2.1. Разширяване на съществуваща ЗПЗ в Зона с
потенциал за икономическо развитие

Група проекти 6.2.2. Развитие на иновационни бизнес зони и
съпътстваща инфраструктура чрез подхода Четворна спирала

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, вкл. в м. "Малка Чайка"

Група проекти 6.2.3. Разработване и реализиране на интегрирани проекти за управление на отпадъците

Приоритет 6

Мярка 6.2

Група проекти 6.2.4. Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване

Приоритет 6

Мярка 6.2

6.2.4.1. Закупуване на система за управление на водни потоци

Закупуване на специализирана система за управление на водни потоци тип FloodBox PRO "Ready to Go"

Цялата територия

100

Дирекция УСКОР
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Приоритет

Мярка

Дейност/ проектна идея

Кратко описание

Територия/ зона
за прилагане на
интегриран
подход (ЗВ)

Индикативен бюджет (в
хил.лв.)

Източник на финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината), отг.за
реализация на мярката

ВИЗИЯ: Вариант 2. Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!

Приоритет 6

Приоритет 6

Приоритет 6

Мярка 6.2

Мярка 6.2

Мярка 6.2

ИТИ
Цялата
територия

Група проекти 6.2.5.: Управление на бедствията

6.2.5.1. Ситуационен център за устойчиво управление при бедствени
ситуации

Създаване на база за образователни инициативи, свързани с предотвратяване, готовност, реагиране и
управление при бедствени ситуации; Провеждане на изследвания за устойчиво управление (вкл. на
медицинското осигуряване) при бедствени ситуации и инциденти с голям брой пострадали. Провеждане на
експериментални тестове и симулации на различни по характер природни и антропогенни бедствия във
виртуални градове. Интегриране на Смарт устройства с цел подпомагане дейността на службите
ангажирани със защитата на населението. Създаване на специфични модели за управление и Smart Control
според вида на катастрофата и характеристиките на отделните общности, като иновативно ще се отчитат
потребностите на уязвимите групи (групите в риск). За обекта няма проектна готовност.

Подобряване на транспортната свързаност на територията в посока създаване на заетост и осигуряване на
Група проекти 6.2.6. Подобряване състоянието на комуникационнодостъп на населението до работа, образование и други услуги с публичен характер. Разширяване и
транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и укрепване на
рехабилитация на околовръстен път на град Варна - изнасяне на цялото транзитно движение в посока
градско-селските връзки
Северно черноморие извън града

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
Програма за научни изследвания,
условията за допустимост на
иновации и дигитализация за
разходите по съответната
интелигентна трансформация 2021финансираща програма
2024 г.; НПВУ; Програми на ЕК;
(окончателни версии на
Програма "Околна среда" 2021-2027
програмните документи
след приемането им от ЕК)

ЗВ3

10 000

ИТИ
Цялата
територия

В съответствие със
стойността на бъдещите
инв. проекти, съгл.
условията за допустимост на
разходите по съответната
финансираща програма
(окончателни версии на
програмните документи
след приемането им от ЕК)

2021-2027

2021-2027

Програма "Развитие на регионите"
2021-2027г., Приоритети 1 и 2

МУ - Варна

2021-2027г.

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една дейност.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за
въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната.
***Към момента на попълване на Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО, за някои от включените проектни предложения и идейни концепции към описаните мерки и дейности по групи проекти, не е налична по-висока степен на проектна готовност.
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