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1
"Ефективно използване на минералните води в община 

Варна"
Н/П 84 7 000.00

Изграждане на подходяща и целесъобразна 

инфраструктура, осигуряваща възможност за 

използване на минералните води, като източник 

за отопление и охлаждане на обществени сгради 

и сгради общинска собственост, както и за 

резервно питейно-битово водоснабдяване.

2 "Подобряване управлението на отпадъците" Н/П 84 15 118.00

Събиране, съхраняване, екологосъобразно 

обезвреждане, предварително обработване и 

рециклиране на отпадъци, образувани на 

територията  на Община Варна. Изграждане на  

система за постоянен мониторинг с цел 

превенция от замърсяване на вече почистени 

терени на територията на общината.

3
"Проектиране/основен ремонт/реконструкция/подмяна 

на улична канализация и водопроводи в Район „Одесос“
Н/П 84 880.00

Реконструкция, основен ремонт и подмяна на 

съществуваща улична канализационна и 

водопроводна мрежа.

4 "Укрепителни и защитни мерки и съоръжения" Н/П 84 34 100.00

Реализиране на мерки по укрепване, 

отводняване и възстановяване на проблемни 

терени на територията на Община Варна.

5
"Подобряване на атмосферния въздух и декарбонизация

на градската среда"
Н/П 84 9 000.00

Изграждане на общинската система за 

осигуряване на база данни за текущото 

състояние на компонентите и факторите на 

околната среда, подмяна на стари неефективни 

стационарни индивидуални и многофамилни 

домакински уреди на твърдо гориво и 

бособяване на зони с ниски емисии (ЗНЕ) на 

територията на община Варна. 

Приложение № 1А
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Приоритет 1 

Приоритет 1

Мярка 1.1

6
"Разширяване и доизграждане на паркови пространства -

част от зелената система"
Н/П 84 13 050.00

Създадаване на условия за пълноценен отдих и 

почивка на населението на Община Варна и 

гостите на града посредством изграждане на 

нови и облагородяване на рекреационни зони 

около водоизточници и изграждане на градски 

паркове.

7

"Енергийна ефективност на сгради общинска

собственост за здравеопазвване и социални услуги -

Детски ясли"

Начална 84 7 536.00

Реализация на мерки за ЕЕ на сградите на 

детски ясли в гр. Варна, което ще допринесе за 

ограничаване на емисиите от въглероден 

диоксид и други парникови газове и ще 

спомогне за предотвратяване изменението на 

климата.

8

"Енергийна ефективност на сгради общинска

собственост за здравеопазвване и социални услуги -

Диагностично - консултативни центрове (ДКЦ)"

Начална 84 11 195.00

Реализация на мерки за ЕЕ на сградите на 

Диагностично-консултативните центрове в гр. 

Варна, което ще допринесе за ограничаване на 

емисиите от въглероден диоксид и други 

парникови газове и ще спомогне за 

предотвратяване изменението на климата.

9

"Енергийна ефективност на сгради общинска

собственост за здравеопазвване и социални услуги -

Болници"

Начална 84 35 446.00

Реализация на мерки за ЕЕ на сградите на 

болници в гр. Варна, което ще допринесе за 

ограничаване на емисиите от въглероден 

диоксид и други парникови газове и ще 

спомогне за предотвратяване на изменението на 

климата.

10

"Енергийна ефективност на сгради общинска

собственост за здравеопазвване и социални услуги -

социални обекти"

Начална 84 6 500.00

Реализация на мерки за ЕЕ на сградите на 

социални заведения в гр. Варнас цел 

ограничаване на емисиите от въглероден 

диоксид и други парникови газове и да 

спомогне предотвратяване на изменението на 

климата.

Мярка 1.4 11

"Изграждане на интегрирана система за управление на

излезли от употреба автомобилни гуми, генерирани на

територията на Община Варна, с обособяване на

площадка и инсталация за оползотворяването им"

Начална 84 8 000.00

Изграждане на площадка за извършване на 

дейности по оползотворяване на излезли от 

употреба автомобилни гуми,  образувани на 

територията на Община Варна.

Приоритет 1 

Приоритет 1

Мярка 1.2

Мярка 1.2

Приложение № 1А 2
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Приоритет 1 
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12

"Повишаване качеството на медицинско обслужване чрез 

изграждане/ дооборудване на нова здравна 

инфрастрактура за лечение"

Н/П 84 22 000.00

Чрез проекта се предвижда изграждане на нови 

и извършване на ремонт и реконструкция на 

съществуващи обекти на здравеопазването с цел 

подобряване на условията за полагане на 

качествени здравни грижи за населението в гр. 

Варна.

13
"Изграждане на нова спортна инфраструктура в град 

Варна"
Начална 84 17 200.00

Изграждане и оборудване на спортни обекти с 

цел създаване на целогодишни условия  за спорт 

и отдих на жителите и гостите на Общината.

14
"Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна 

инфраструктура"
Н/П 84 3 800.00

Ремонт и реконструкция на съществуващи 

спортни обекти в гр. Варна с цел подобряване 

на условията за спорт на жителите и гостите на 

Общината.

Мярка 2.3 15 "Ремонт на съществуваща социална инфраструктура" Начална 84 500.00

Ремонт и модернизация на обекти от 

социалната инфраструктура в  гр.Варна с цел 

подобряване на условията за предоставяне на 

услугите.

16
"Техническа помощ за подготоква за финансиране, вкл. 

съгласуване с НИНКН за обекти от КИН"
Н/П 84 162.00

Регистрация на недвижими културни ценности 

на територията на Община Варна и изготвяне на 

инвестиционни проекти. Интегриран проект с 

Проект 21 от Приоритет 3, Мярка 3.3 

"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" 

17

"Реставрация, консервация и социализация на 

недвижими културни ценности на територията на 

Община Варна"

Н/П 84 7 255.00

Подготовка на инвестиционни проекти и 

извършване на мероприятия по реставрация, 

консервация и социализация на недвижими 

културни ценности на територията на Община 

Варна.

18
"Ремонт на Археологически музей- Варна, с 

местонахождение гр. Варна,бул. „Мария Луиза“№41"
Частична 84 2 198.00

Ремонт на покривно и подпокривно 

пространство,  вътрешен двор, 

фондохранилища и подход към тях,  

рехабилитация на съществуващата канализация.

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 3

Мярка 3.1

Мярка 2.2

Мярка 2.1

Приложение № 1А 3
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Мярка 3.2 19 "Маркетинг на туристическите продукти" Начална 84 800.00

Реклама на дестинация Варна - рекламни 

кампании и инициативи, промотиращи община 

Варна като туристическа дестинация в 

съответствие с Общинската програма за 

развитие на туризма.

20 "Инвестиции в културна инфраструктура" Н/П 84 126 700.00

Изграждане и ремонт на  културни обекти с цел 

подобряване на условията и качеството на 

културния живот на жителите на община Варна.

21

"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"

Н/П 84 10 100.00

Създаване на единен код за градски дизайн - 

улично обзавеждане, табели, външни реклами, 

осветление и 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". 

22
"Изграждане на нова, иновативна образователна 

инфраструктура"
Н/П 84 42 650.00

Изграждане на нови основни сгради, корпуси, 

спортни салони и/или учебни зали, в училища 

на територията на гр. Варна, оборудване и 

въвеждане на нови технологии в учебния 

процес.

23
"Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за 

ен.ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ""
Н/П 84 2 400.00

Ремонт, модернизация, пристрояване, 

въвеждане на мерки за ЕЕ и обновяване на 

сградите на ДГ, оформление на дворните 

пространства, ремонт на инсталации, 

оборудване, обособяване на Stem и Монтесори 

среда.

24
"Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за 

ен.ефективност/ обособяване на Stem среда в училищата" 
Н/П 84 38 450.00

Ремонт, модернизация, въвеждане на мерки за 

ЕЕ и обновяване на сградите на училища на 

територията на община Варна, оформление на 

дворните пространства, ремонт на инсталации, 

оборудване, обособяване на Stem среда.

Приоритет 3

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 4

Мярка 4.1

Мярка 3.3.

Приложение № 1А 4
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25
"Инвестиции в изграждане на IT и високотехнологична 

инфраструктура"
Н/П 84 13 534.00

Създаване на иновативни центрове и 

осигуряване на високотехнологична апаратура и 

оборудване за развитие на ключови области 

като изкуствен интелект, киберсигурност, 

цифровизация на публичната администрация и 

др. 

26 "Развитие на бизнес инициативи" Н/П 84 7 912.00

Проектът предвижда реализация на иницативи в 

частния сектор, от страна на ВУЗ и 

инвеститори.

27
"Подобряване на транспортната свързаност и градската 

мобилност"
Н/П 84 474 300.00

Разширение, подобряване състоянието и 

модернизиране на уличната инфраструктура, 

както и на инфраструктурата на обществения 

транспорт, модернизация на подвижния състав 

на МГОТ, надграждане на интелигентните 

транспротни системи, подобряване на условията 

за паркиране, разширяване на мрежата от 

зарядни станции  за електромобили (улесняване 

на  използването им), създаване на подходящи 

условия за придвижване пеша и с велосипед.

28
"Подoбряване на шумовите параметри при реализиране 

на инвестиционни проекти за уличната мрежа"
Начална 84 6 000.00

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 

шумовото натоварване на околната среда на 

територията на Общината.

29 "Интегриране на уличната мрежа" Н/П 84 42 700.00

Основен ремонт, реконструкция и 

модернизация на уличната мрежа на 

територията на община Варна.

30 "Разширяване възможностите за паркиране" Н/П 84 3 500.00
Обособяване на нови паркоместа на 

територията на гр. Варна

Мярка 5.1

Мярка 5.2.

Мярка 5.2.

Приоритет 5

Приоритет 5

Приоритет 4

Приоритет 4 Мярка 4.3

Приложение № 1А 5
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Мярка 1.1

31

"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 улична мрежа

прилежаща към междублокови пространства на

територията на Община Варна”.

Напреднала 84 10 000.00

Благоустрояване на междублокови 

пространства в район „Вл. Варненчик” с цел 

създаване на комфорт на пребиваването,  

безопасна и екологична среда за жителите и 

гостите на района.

32

„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” 

Напреднала 84 12 180.00

Благоустрояване на междублокови 

пространства с цел създаване на комфорт на 

пребиваването,  безопасна и екологична среда 

за жителите и гостите на района.

33 "Рехабилитация на детски площадки в Район "Одесос" Н/П 84 240.00

Ремонт, рехабилитация, модернизиране на 79 

детски площадки в район „Одесос” с цел  

създаване на условия за игра и забавление на 

децата в съвремена, безопасна и атрактивна 

среда . 

34
"Разширяване на съществуваща ЗПЗ в Зона с потенциал 

за икономическо развитие" 
Н/П 84

В съответствиес 

условията на  

финанс. 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)

Партньорски проекти в подкрепа на 

предприемачеството и развитие на 

икономически зони, обхващащи общините 

Варна, Аксаково, Белослав и Девня, в 

съответствие с ИТСР на СИР.

Мярка 5.2.

Мярка 5.2.

Приоритет 5

Приоритет 5

Мярка 6.2

Мярка 6.2

Приоритет 6

Приоритет 6

Приложение № 1А 6
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Приоритет 1 

Приоритет 1

Мярка 1.1

35
"Развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща 

инфраструктура чрез подхода Четворна спирала"
Н/П 84

В съответствиес 

условията на  

финанс. 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)

Партньорски проекти в подкрепа на развитие на 

иновационни бизнес зони и съпътстваща 

инфраструктура чрез прилагане на подхода 

Четворна спирала, вкл. в м. "Малка Чайка"

36 "Управление на бедствията" Н/П 84 10 000.00

Обучение, предотвратяване, готовност, 

реагиране и управление при бедствени ситуации 

на територията на Община Варна.

"Ситуационен център за устойчиво управление при Н/П 84 10 000.00 Създаване на  база за образователни 

37

"Подобряване състоянието на комуникационно-

транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и 

укрепване на градско-селските връзки"

Н/П 84

В съответствиес 

условията на  

финанс. 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)

Подобряване на транспортната свързаност на 

територията в посока създаване на заетост и 

осигуряване на достъп на населението до 

работа, образование и други услуги с публичен 

характер.

Общ индикативен 

бюджет на всички 

проекти

1 002 406.00

Мярка 6.2

Мярка 6.2

Приоритет 6

Приоритет 6

Приложение № 1А 7


