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1.

Въведение – цели и описание на поръчката,
мобилизирани ресурси и екип, организация
и методология на изпълнението

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна е
разработен като инструмент за планиране и управление на развитието на
урбанизираната територия на града чрез прилагането на единен подход за
пространствена, времева и функционална координация и интеграция на
политически и управленски действия, мобилизация на ресурси и
инструментариум. Чрез разработването на този стратегически документ ще се
осигури необходимата планова основа за постигането на комплексно,
интегрирано решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните
сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на
наличните териториални ресурси.
ИПГВР интегрира предвижданията на останалите стратегически планови
документи, свързани с регионалното развитие и устройството на територията, на
чиято основа се очаква постигането на синергичен ефект при усвояването на
територията, наличните условия и ресурси, на основата на устойчиви и
иновативни модели на земеползване и устройство. В тази насока ИПГВР на гр.
Варна е отчел и интегрирал предвижданията на Регионалния план за развитие на
Североизточен район за планиране, Стратегията за развитие на Област Варна и
Общински план за развитие на Община Варна.

Организация и методология на изпълнение
Екипът на обединение „Интегриран план за Варна 2020“, изпълни
настоящата обществена поръчка като интегриран проект, обединяващ всички
дейности, необходими за постигането на очакваните от Възложителя резултати.
Проектът е управляван в строго съответствие със съвременната теория и добра
практика за управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни
процеси. В съответствие с характера на работата по изпълнение на поръчката,
проектът беше разделен на логически и хронологично свързани етапи, които се
изпълняват последователно, като където е допустимо и необходимо, е приложено
припокриване с цел постигане на целите, свързани с времето като ресурс и
изискванията (количествени и качествени) към резултатите на всяка фаза (етап).
Приложеният изследователски подход и свързаната с него методология са
разработени съгласно зададените в Техническата спецификация параметри
относно обхвата на задачата за разработване на ИПГВР на гр. Варна, спецификата
на целите на обществената поръчка и очакваните резултати и продукти от
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нейната успешна реализация. В тази връзка, методологията за изготвяне на
ИПГВР е разработена в съответствие с принципите и методите както на
интегрираното устройствено планиране, така и на индикативното
стратегическо планиране на териториалното развитие.
Съществен момент при определяне на изследователският подход и
методологията за изпълнението на настоящата поръчка е свързан с
необходимостта от изясняване на цялостната концепция на интегрираното
градско планиране. Същото беше третирано от една страна в светлината на
системният подход, а от друга в съответствие с основните акценти на
Европейската регионална политика. В тази връзка, съществена част от
стратегическите политики на ЕС се отнасят до териториалните аспекти на т. нар.
социално-икономическото сближаване. Те показват начина как на ниво ЕС, а също
на национално и суб-национално ниво, следва да се интерпретира
взаимовръзката между социално-икономическите модели на развитие и моделите
на организиране и използване на територията. Тази взаимовръзка стои в
основата на формулиране на изследователския подход, а също и за системата от
инструменти, методи и процедури, които бяха разработени и използвани за
целите на изготвянето на ИПГВР на гр. Варна.
Друг основен изходен момент при избора на подход и разработването на
методология е свързан с адаптирането и компетентното прилагане на одобрените
от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
«МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ
ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА СРЕДНИТЕ,
ГОЛЕМИТЕ И МНОГО ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ». Същите бяха
разработени в съответствие с чл.17, т.9 от Закона за регионално развитие и
имат за цел да дефинират унифицирани процедури за възлагане,
изработване, оценка, одобряване и прилагане на ИПГВР. Във връзка с това,
тези методически насоки, заедно с Техническата спецификация към
настоящата поръчка, са използвани като основни ориентири при
определянето на обхвата, структурата и съдържанието на предлаганата от
екипа на обединение „Интегриран план за Варна 2020“ методология за
разработването на ИПГВР на гр. Варна.
Отправната точка на икономическото развитие на територията е човекът с
неговите потребности, т.е. икономическият растеж е само средство, а не цел на
развитието. Поради това акцентът в процесът на работа беше поставен върху
човешките измерения в териториалното развитие, защото икономическият
растеж не би имал обществен смисъл, ако изтласква големи социални групи и
територии към периферията на развитието.
Най-общо, приложената методологическа концепция в процеса на
изработване на ИПГВР на гр. Варна е свързана с разработването на ефективен
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инструмент за интегрирано градско планиране, чрез който да се създадат
необходимите предпоставки и условия за:
 динамично и комплексно развитие на градската територията и
нейния хинтерланд
 повишаване качеството на живот на местната общност
 подобряване условията за бизнес
 повишаване на инвестиционната атрактивност на града и
прилежащите му територии.
Методологичната концепция има сложен композитен характер и включва в
себе си елементи на интегрираното териториално планиране, на
традиционното устройствено планиране и на класическата концепция на
стратегическото планиране и управление на територията. Същевременно, тя
предлага съответните механизми за коректно отразяване на ситуацията по
отношение състоянието и тенденциите в развитието на градското пространство и
неговия непосредствен хинтерланд, логически и реалистично формулирана
стратегическа и планова рамка и механизъм за прилагане на ИПГВР, мониторинг
и контрол на промените в средата.
Работата по изпълнението на поръчката беше организирана в 12 логически и
хронологически свързани работни пакета, които съответстват на заложените в
Техническата спецификация към поръчката изисквания на Възложителя. Те са:
 Работен пакет 1: „Структуриране” (РП1)
Този работен пакет като цяло се явява подготвителен за цялостната задача по
изготвяне на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
на гр. Варна.
 Работен пакет 2 „Целеви и проблемен анализ на градската среда” (РП2)
Основната цел на анализа беше да изследва градската територия и да очертае
части от нея (зони за въздействие), които имат особено изявени проблеми, за
решаването на които се изисква да бъдат прилагани инструментите на
интегрираното планиране за постигане на устойчиво градско развитие.
 Работен пакет 3: Дефиниране на Визия за развитие (РП 3)
Определянето на “Визията” в стратегическия документ е особено важно за
бъдещето развитие на гр. Варна, тъй като представя очакванията на ИПГВР за
постигане на дългосрочен резултат въз основа на прилагането му в края на
плановия период, за който се разработва.
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 Работен пакет 4: Целево зониране на градската територия (РП4)
Въз основа на задълбочения пространствено обусловен анализ на градската
територия и с помощта на методите на функционалното геопространствено
райониране, територията на гр. Варна беше поделена на функционалнопространствени зони, съгласно Приложение № 1 от „Методическите насоки за
разработване и прилагане на ИПГВР”.
 Работен пакет 5 „Организиране на обществени обсъждания ” (РП 5)
Вследствие на публичния характер на стратегическия документ ИПГВР, екипът на
обединение „Интегриран план за Варна 2020“, използва изключително
разнообразни подходи и методи с цел постигане на най-висока степен на
публичност и спазване на принципа за партньорство в процеса на изготвяне на
плана.
 Работен пакет 6 „Стратегия” стратегическа рамка на ИПГВР (РП 6)

Формулирана

на

адекватна

На основата на анализа, определената Визия, е разработена стратегическата
рамка на ИПГВР на гр. Варна
 Работен пакет 7: Идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни партньорства на територията на
обособените зони (РП7)
На база дефинираната Стратегия на ИПГВР с насоки за постигане на целите, за
всяка от зоните за въздействие е определен набор от приоритетни проекти за
включване в програмната част на плана.
 Работен пакет 8: Изготвяне на план-график за изпълнение и програма
за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за
провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури,
в съответствие с действащата нормативна уредба в страната (РП 8)
 Работен пакет 9 „Разработване на матрица бюджет на индикативният
списък с проектите и дейностите на ИПГВР” (РП 9)
 Работен пакет 10 „Разработване на механизъм за прилагане на плана,
неговото наблюдение, контрол и актуализация (вкл. система от
индикатори за наблюдение и контрол)” (РП 10)
 Работен Пакет 11: Изменение/актуализация на ПУП за териториите от
зоните за въздействие и подробни технически спецификации на
приоритетните проекти (РП 11)
 Работен Пакет 12: Заключителна фаза (РП 12)
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2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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Управлението и администрирането на изпълнението на поръчката беше
осъществена чрез адекватна на целите, обхвата и спецификата на обществената
поръчка система за управление и администрация.
Оперативното управление, финансовата отчетност и отговорност на консорциума,
както и организационната среда ще се управляват от административния
ръководител на задачата, който е
определен на основа подписаното
споразумение за създаването на ДЗЗД „Интегриран план за Варна 2020“. Неговата
работа ще бъде наблюдавана и контролирана от Ръководството на трите
компании, формиращи консорциума, съответно “ТПО Варна ЦППБО” ЕООД,
„Географика ООД” и „Интеладвайзърс” ЕООД. По-долу е представенa схема за
организацията по изпълнение на поръчката:

Фигура 1 Организационна структура за изпълнението на проекта

Отговорността за експертната работа, включително нейната организация,
извършване, оформяне на крайните резултати и продукти, тяхното
комуникиране с Възложителя и представяне на публични събития, беше поверена
на Ръководителя на експертния екип, който е активно подпомаган от
ангажираните Ключови и неключови експерти.

ГИС Приложение
За целите на разработването на ИПГВР на гр. Варна е разработено
специализирано ГИС, пряко насочено към събиране, обработка, интеграция,
анализ и визуализация на данни и информация, свързани с интегрираното
развитие на градската територия.
Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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Концепцията, върху която се основава ГИС приложението за нуждите на
настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:
 разработване на целева ГИС за територията на гр. Варна, която
съдържа необходимите пространствени и атрибутивни данни за
анализа на регионалното развитие.
 разработване на специализирани аналитични протоколи, генериращи
цифрови информационни слоеве, представящи определени фактори и
условия, оказващи влияние върху развитието и потенциала на
територията;
 разработване на специализирани информационни материали, които да
се публикуват чрез специализирано интернет ГИС приложение на
Интегрираната ГИС на община Варна, осигуряващо възможност за
достъп до геопространствени данни чрез стандартен web браузър.
С оглед спецификата на поставената цел и задачи пред разработката,
изграждането на специализираното ГИС приложение се основава на принципите
на системния подход, съблюдаването на които следва да осигури в достатъчна
степен информация, относно възможните структури, поведения и бъдещи
състояния на територията, които могат да се проявят, като същевременно
предоставя изследователски апарат, необходим за изследване на обекти със
сложна (комплексна) структура.
С цел постигане желаните резултати от изготвянето на ИПГВР на гр. Варна,
целевата ГИС на проекта е разработена с трислойна архитектура, която включва:
 Геобаза данни (Слой „Данни”)
 Специализирана ГИС хардуерно-софтуерна система (Слой „Бизнес логика”)
 Специализирани Аналитични модули, в това число индикативни
пространствено-предиктивни модели (Слой „Потребителски приложения”)
Данните от системата ще се съхраняват и управляват в релационна база данни,
ГИС платформата осигурява реализирането на основната бизнес логика по
обработването на данните в системата и предоставяне на информационните
услуги, а потребителските приложения следва да предоставят необходимият
интерфейс за взаимодействие на потребителите със системата, предоставяне на
резултата от реализираната бизнес логика и извършването на специализирани
обработки, анализи и манипулации с данните и информационните ресурси.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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По-долу е представена индикативната архитектура на системата:

Фигура 2 Принципна архитектура на ГИС приложението

За целите на настоящият проект е създадена специализирана ГИС платформа,
която включва интегрируеми хардуерни и софтуерни компоненти. Същата ще се
базира на софтуера на Американската компания ESRI inc ArcGIS 10, чиято
функционалност осигурява:















Дефиниция и администрация на пространствена база данни;
Широки възможности за въвеждане и редакция на данни;
Пространствени заявки, анализи и атрибутно търсене;
Поддръжка на общоприети за ползване координатни системи, както
и на координатните системи, използвани в България;
Възможности за координатни трансформации между проекции;
Координатни трансформации за мащабиране, преместване и
завъртане;
Възможности за основни операции с геометрични обекти
(пресичане, обединение, намиране на разлика, намиране на
симетрична разлика);
Поддръжка на OGC стандарти WMS, WCS, WFS, simple feature GML;
Поддръжка на ISO стандарт 19115, Geographic Information—Metadata;
Възможност за разработка на приложения с индустриално
установени програмни езици;
Достъп до различни видове БД;
Възможност за едновременно използване на БД от различни
потребители;
Възможност за избор на визуализация и печат на различни
картографски представяния на едни и същи данни;
Администриране
и
дефиниране
на
ГеоБД
(анотации,
многопотребителско управление на данни с версии, топология,
модели на векторни данни, набори растерни данни и каталози и др.);

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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 Възможности за редакция на ГеоБД – редакции на топология,
мрежови данни;
 Възможност за редактиране на ГеоБД и редакции в офлайн режим;
 Редактиране и компилиране на ГеоБД (инструменти за изтриване на
топология, инструменти за координатна геометрия, инструменти за
редактиране на мрежа, инструменти за анотации, инструменти за
създаване на версии, регистриране и отрегистриране);
 Възможност за множествено представяне на един и същ обект чрез
запазване на различни картографски представяния в базата;
 Инструменти за многоизмерна геообработка;
 Възможност за създаване и редакция на картографски представяния
и символи на обектите, без да се променя тяхното истинско
местоположение в базата;
 Интерактивно картографиране.
С цел разширяване функционалността и аналитичните възможности на базовият
софтуер са интегрирани допълнителни специализирани инструменти: ArcGIS
Spatial analyst и ArcGIS Geostatistical analyst. Същите предоставят специализиран
инструментариум и алгоритми за извършване на сложни многофакторни
пространствени и геостатистически анализи, които се явяват ключови за
постигане на целите на настоящия проект.
Публичният компонент на специализираната ГИС на ИПГВР е разработен с
помощта на ArcGIS server технологията, която позволява освен публикуване на
геопространствени данни, извършването на различни геопространствени
аналитични и справочни операции, без да се налага използването на
специализиран софтуер, като за целта е достатъчен единствено стандартен
интернет браузър. По-долу е представен използваният интерфейс на онлайн ГИС
приложението:

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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Фигура 3 Интерфейс на онлайн ГИС приложението

2.

Приложимо законодателство и нормативна
база

ИПГВР е разработен при спазване на националното и европейско законодателство
в тази област, което подкрепя приложението на плана, както и на наличните
програмни и стратегически документи, включително действащите устройствени
планове, както и на базата на националните, регионални и общински секторни
стратегии и програми, като допринася за реализацията на заложените в тях
стратегически и специфични цели, приоритети и мерки. Отчетени са и проектите
на оперативните програми за периода 2014-2020 г.

2.1.

Законодателната рамка на ниво ЕС, отчетена при
разработване на ИПГВР Варна, включва следните основни
документи:

 Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове (2007 г.) е
основополагащ документ за политиката на ЕС за градското развитие. Той
подчертава значението на интегрирания подход за развитие на градските
райони и се фокусира върху изостаналите квартали, с цел да поправи
порочният кръг на изключване и бедност.
 Декларацията от Толедо (2010 г.), която не само подчертава
необходимостта от интегриран подход в градското развитие, но също така
Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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насърчава общото разбиране за този подход. Декларацията от Толедо
ефективно свързва Лайпцигската харта с целите на „Европа 2020”.
 Приетата през юли 2010 г. Стратегия "Европа 2020” (Е2020). Стратегията
предлага изграждането на нов икономически модел за развитие в страните
и регионите на ЕС, основан на три приоритета: интелигентен растеж
(стремеж към икономика, основана на знанието и иновациите), устойчив
растеж (насърчаване на екологична и по-конкурентоспособна икономика с
по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж
(поддържане на високи нива на заетост, които създават условия за
социално и териториално сближаване).
 Териториалният дневен ред на Европейския Съюз, който бе преразгледан
през 2011 г., за да се отразят по-добре европейските предизвикателства и
политически приоритети, а именно "Европа 2020", което доведе до
приемането на Териториален дневен ред на Европейския Съюз 2020
(TA2020). Той се основава на принципа, че е необходим единен интегриран
и междусекторен подход за превръщането на основните териториални
предизвикателства на ЕС в потенциали, за да се гарантира балансирано,
хармонично и устойчиво териториално развитие. TA2020 ефективно
свързва териториалното сближаване със стратегията "Е2020". Той
осигурява стратегически насоки за териториално развитие и подчертава,
че повечето от тези политики могат да бъдат по-ефективни и може да се
постигне синергия с други политики, ако териториалното измерение и
териториалните въздействия са взети под внимание. TA2020 насърчава
балансирано, полицентрично териториално развитие и използването на
интегрирани подходи за развитие в градовете, както и в селските райони и
специфични региони.
 Седмият доклад за напредъка на икономическото, социалното и
териториалното сближаване „Градско и регионално измерение на Европа
2020” (ноември 2011 г.). Този доклад показа регионалното и градско
измерение
на
стратегията
"Европа
2020".
Докладът
посочи
характеристиките на интелигентните, устойчиви и приобщаващи градове и
потвърди необходимостта, че при разработването на регионалните
стратегии за растеж, градове трябва да играят активна роля.
 Докладът на ГД „Регионална политика” „Градове на бъдещето.
Предизвикателства. Визии. Пътища напред” (октомври 2011 г.). Докладът
посочва евентуалните бъдещи последици от редица тенденции, като
демографски спад и социалната поляризация и уязвимостта на различните
видове градове. Той подчертава също така възможностите и ключовата
роля, която градовете могат да играят в постигането на целите на ЕС особено в прилагането на Европа 2020 г. Той представя някои нови модели
и визии. Докладът също потвърждава значението на интегрирания подход
за градско развитие.
Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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 Проекторегламентите на ЕС относно разпоредбите за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд за програмния период 2014-2020 г. и определените 11 тематични
цели на Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г., които
държавите-членки следва да отразят в своите оперативни програми.

2.2.

Нормативната база на национално ниво включва следните
основни документи:

 Закон за регионалното развитие;
 Закон за устройство на територията и вторичното законодателство;
 Закон за опазване на околната среда и вторичното законодателство към
него;
 Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, утвърдени от
МРРБ (2010 г.).
Периодът на разработване на ИПГВР Варна съвпадна с разработването на новите
стратегически и планови документи на страната, което позволи процес на
обвързване: на плана с приоритетите на развитие на страната и регионите в
периода след 2013 г., което осигурява по-висока степен на финансова осигуреност
на изпълнението на плана. С оглед на това ИПГВР на град Варна отчита и прилага
по целесъобразност следните планови и стратегически документи:
 Националната програма за развитие „България 2020”;
 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
 Националната концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.;
 Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.;
 Проектите на ОП ”Региони в растеж” 2014-2020 г. и на останалите
оперативни програми и секторни политики;
 Областна стратегия за развитие на област Варна;
 Общински план за развитие за община Варна;
 Общ устройствен план на община Варна (2012) и други одобрени
устройствени планове на територията на град Варна.
Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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3.

Изпълнени задачи и постигнати резултати

Изпълнените задачи и постигнатите резултати при изпълнение на заложените в
Техническите спецификации към сключения Договор задачи/дейности са
групирани в пет междинни резултати, които обединяват и основните етапи от
процеса на разработване на плана.
Междинен резултат 1: Извършени целеви, стратегически, проблемни и
пространствени анализи и проучвания
В рамките на този междинен резултат са изпълнени следните задачи, довели до
постигане на заложените резултати:
Задача 1. Идентификация на заинтересованите страни, оценка и анализ на
нуждите и очакванията.
Резултатите, постигнати при изпълнението на тази задача, включват:
 Идентифицирани заинтересовани страни по разработването на ИПГВР
Варна, съгласувани с Възложителя и активно привлечени в работата по
изготвяне на проекта на ИПГВР чрез провеждане на анкетни проучвания,
работни срещи, обществени обсъждания;
 Анализ и основни изводи от проучването на нуждите и очакванията на
идентифицираните
заинтересовани
страни
и
описание
на
инструментариума за набиране на информация в рамките на изследването:
анкетни проучвания, интервюта и работни срещи, на основата на които са
обобщени първоначалните очаквания, нужди и предложения на
заинтересованите групи.
Задача 2. Събиране, обработка и интеграция в целева Географска информационна
система на необходимите геопространствени и атрибутивни данни за
територията на гр. Варна и прилежащия хинтерланд на урбанизираното ядро.
Резултатите от изпълнението на тази задача са:
 Разработена ГИС базирана платформа с публичен модул, която е достъпна
от интернет сайта на проекта: http://www.ipgvr-varna.bg. Екипът,
отговорен за разработването на ИПГВР на гр. Варна, разработи и използва в
своята работа специализирано ГИС приложение с централизирана геобаза
данни, базирано на ArcGIS Server платформа;
 Събрани, обработени и анализирани данни и информация в ГИС базирана
платформа на необходимите геопрострабствени и атрибутивни данни за
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територията на град Варна и прилежащия хинтерланд на урбанизираното
ядро. Обработени и геокодирани са и данни, относно демографията,
икономическия потенциал и сградния фонд. В ГИС приложението са
отразени зоните за въздействие на ИПГВР – гр.Варна и предвидените
проекти в тях.
Задача 3. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в
пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по
отношение на осигуреността на територията на гр. Варна с действащи
устройствени планове/схеми.
Резултатите, които се отчитат при изпълнението на тази задача, включват:
 Анализ на взаимовръзката и съгласуваността между бъдещия ИПГВР и ОУП
Варна;
 Преглед и оценка на общата характеристика на гр. Варна и община Варна;
 Резултати от проучване на зоните за обитаване, производствените/
индустриалните зони, депривативните зони, проблеми с интегрален
характер и дефиниране въз основа на определените критерии в
Методическите насоки за определяне и прилагане на ИПГВР на
потенциални зони със социален характер, потенциални зони за
икономическо развитие, потенциални зони с публични функции в град
Варна и предложение за проект на Зони за въздействие към ИПГВР на гр.
Варна;
 Резултати от проучването на налични проектни идеи и разработени
проекти, осигуреност на територията с действащи устройствени планове и
схеми;
 SWOT анализ с резюме и изводи относно наличие на градски територии в
неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието
и/или с нереализиран потенциал, решаването на чиито проблеми изисква
да бъдат прилагани инструментите на интегрираното развитие и
планиране.
На база извършените анализи, на основа оценените и подробно разгледани
различни варианти за зони за въздействие, както и чрез
проведените
обществени консултации с различните заинтересовани страни, както и
вследствие на проведеното на 03.09.2012 г. Обществено обсъждане, бяха избрани
три окончателни варианта за Зони за въздействие, които ще бъдат предложени
на Общинският съвет за одобрение.
Междинен резултат 2.
Като конкретен резултат от дейности 3.1.1.4. и 3.1.1.5 Изпълнителят
представи:
Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
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Задача 4. Формулиране на визия за развитието на града с хоризонт до 2020 г.
Резултатът е дефинирана визия за развитието на град Варна въз основа на
идентифицираните сравнителни предимства и основни проблеми на
урбанизираната територия, която се очаква да се постигне чрез реализиране на
определените адекватни цели, мерки и проектни интервенции.
Задача 5. Определяне на зони на въздействие
Резултатът е окончателно предложение за три зони за въздействие от всеки тип
(зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо
развитие и зона с публични функции с висока обществена значимост), които да
бъдат включени в ИПГВР Варна. С предложението е индикиран пространственият
обхват на зоните за градско възстановяване и развитие, които се явяват
основният обект за интервенции на ИПГВР на гр. Варна.
Задача 6. Организиране на обществени обсъждания и включването на
представители на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на
ИПГВР – Варна
Включването на представители на всички заинтересовани страни в процеса на
разработване на ИПГВР – Варна бе постоянен процес, който продължи през
всички етапи на проекта.
В рамките на Междинен резултат 2 по Дейност 6 са изпълнени:
 Анкетни проучвания за нагласите и оценка на първоначалните
предложения на заинтересованите страни;
 обществени обсъждания за визия за развитието на града и предложените
зони за въздействие на първия етап (3 септември 2012).
Отразени са предложенията и препоръките, направени по представените за
обществено обсъждане етапни документи на изпълнение на Договора и
подготовката на ИПГВР.
С Решение № 636-3 от 19.09.2012г. на Общинския съвет - Варна са одобрени
зоните за въздействие – обект на интервенции на ИПГВР.
Междинен резултат 3: Интегриран доклад за проведен териториален,
проблемен и социално-икономически анализ, формулирана визия за
развитие и идентифицирани зони за въздействие
Междинен резултат 3 обединява Междинен резултат 1 с Междинен резултат 2 със
следното съдържание:
 Резюме на целевия и проблемен анализ;
 Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социалноикономически и екологичен план и по отношение на осигуреността на
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територията с действащи устройствени планове/схеми съгласно т. 1.4.2.2
на Методическите указания;
 Определени зони за въздействие в съответствие с критериите за оценка на
зоните за въздействие в Методическите насоки;
 Визия за развитието на град Варна с хоризонт 2020 г.;
 Информация за проведените обществени обсъждания.
Междинен резултат 4: Проект на ИПГВР – Варна - Разработена стратегическа
рамка, финансово осигуряване на реализацията/прилагането и програма за
реализация на ИПГВР Варна
Междинният резултат включва разработена стратегическата част и програмата за
реализация на ИПГВР и включените в него зони за въздействие, описание на
структурата и организацията за реализацията/прилагането на плана, механизма
за прилагане, наблюдение, контрол и актуализация на ИПГВР, както и
използваните процедури на обществено участие и партньорство при
разработването на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при
изпълнението му.
Проектът на ИПГВР – Варна е одобрен от Общински съвет – Варна с Решение №
987-3 от 17.07.2013 г.
Реализирането на този междинен резултат е свързан с изпълнение на следните
задачи:
Задача 6. Организиране на обществени обсъждания и включването на
представители на всички заинтересовани страни в процеса на разработване на
ИПГВР – Варна.
Процесът по разработване на стратегическата рамка и проектите в ИПГВР се
проведе с широко обществено участие и регулярни дискусии за приоритетите,
мерките и предложените проекти, в т.ч.:
 Организирани експертни форуми с бизнеса и експерти – представители на
гражданското общество - специалисти в областта на регулация,
градоустройство и урбанистика (февруари - март, 2013);
 Организирани тематични работни панели за всеки вид инфраструктура
(градска среда и транспорт, социална, културна, образователна, здравна
инфраструктура и др.) (март 2013 г.);
 Публично обсъждане на стратегическата рамка на ИПГВР (28.05.2013 г.).
Задача 7. Формулиране на адекватна стратегическа рамка на ИПГВР
(стратегически цели, приоритети и мерки).
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Резултатът е описание на плана като общи и специфични цели, мерки, дейности,
списък на участниците (заинтересованите страни), съгласуваност между ИПГВР и
други стратегически документи на национално и регионално ниво, списък на
проектите и дейностите, включени в ИПГВР – Варна.
Задача 8. Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото
наблюдение, контрол и актуализация.
В рамките на тази дейност е описан механизъм за прилагане на плана, неговото
наблюдение, контрол и актуализация, включително индикатори за наблюдение и
оценка, организация и структура н организацията и изпълнението на ИПГВР.
Програма за реализация на ИПГВР и включените в него зони за въздействие;
Задача 9. Изготвяне на Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите
и дейностите в ИПГВР
Резултатите от тази дейност са:
-

Финансово осигуряване реализацията на плана, бюджетно осигуряване,
посочвайки възможни публични и частни източници на международно и
национално ниво, както и приложими схеми на публично-частно
партньорство.

-

Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите на
ИПГВР.

Като Приложение на Програмата за реализация са представени проекти за
насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт
и енергийната ефективност на жилищни сгради на цялата територия на града.
Междинен резултат
спецификации

5.

Подробен

устройствен

план

и

технически

В резултат на изпълнение на
Дейност 10: Изготвяне / изменение /
актуализация на Подробни устройствени планове за териториите от зоните за
въздействие и подробни технически спецификации на приоритетни проекти от
ИПГВР изпълнителят е подготвил и представил:
 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на
Западна промишлена зона – ІІ част” с площ 1 657 856 кв.м. Изготвената
проектна документация е внесена в РИОСВ – Варна за преценяване на
необходимостта от изготвяне на екологична оценка;
Със Заповед № 2949 /31.07.2012г. на Кмета на Община Варна е сформирана
работна група за целите на подготовката, изготвянето и одобряването на ИПГВР гр. Варна. След направения целеви и проблемен анализ и се формулира визията за
развитие на града се взе решение, да бъде изработен Подробен Устройствен План
– План за Регулация и Застрояване (ПУР-ПРЗ) за територия, попадаща в зоната с
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потенциал за икономическо развитие. С разработването на ПУП в тази зона, се
цели да се окаже значително въздействие върху развитието на града, чрез
засилване и подобряване на инфраструктурните мероприятия в индустриалната
зона.
Територията, предмет на разработката е със следния обхват: „ул.“Девня“Промишлена зона Запад“, със сигнатура ЗВІІІ/А по ИПГВР- гр. Варна, с обща площ
1 657 856 кв. м. при граници: от север – път с идентификатор 10135.4044.93; от
запад – път ПИ 72709.105.31; от юг – до продължението на бул. “Девня; от изток –
строителната граница на ЗПЗ.
Във връзка с изпълнение на процедурите съгласно Закона за устройство на
територията е извършено следното:













Заявление от Главен архитект на Община Варна с Вх. №
Д12000842ВН_064ВН / 12.06.2013г. на основание чл. 44 от Правилата и
нормативите за прилагане на ОУП на Община Варна, проекта за ПУП-ПРЗ да
бъде разгледан на заседание на ЕСУТ при Община Варна.
На проведеното заседание на ЕСУТ в Протокол № 26 / 11-12.06.2013г. по т.
1 фигурира следния запис: „Дава положително становище по молба с Вх. Вх.
№ Д12000842ВН_064ВН / 12.06.2013г. за разрешаване на ПУП – ПРЗ в
обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПН към ОУП в посочения обхват”
Изготвено е предложение от Кмета на Община Варна с Изх. №
Д12000842ВН_068ВН/08.07.2013г. до председателя на Общински съвет
Варна във връзка с обхвата на разработката и в изпълнение на чл. 124а, ал.
1 от ЗУТ
Решение № 986-2 от Протокол № 21 от 17-18.07.2013г. Общински съвет
Варна разрешава изработването на същия, в обхват по смисъла на чл.44,
ал.2 от ПН към ОУП.
На 02.07.2013г. е изпратено уведомление за инвестиционно намерение до
Директора на РИОСВ Варна, с искане за становище на приложите
процедури по реда на Глава VI от ЗООС и чл.31 от ЗБР. На 19.09.2013г. е
получено становище от РИОСВ, с което уведомяват, че плана подлежи на
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по
реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми. Община Варна е възложила изработването
на ЕО на плана на „Лемна Екоинвест - България”АД, предмет на дейност на
сключен договор от 21.08.2012г.
На 19.07.2013г. е изпратено уведомление за обхвата на разработката до
„Геозащита” ЕООД – гр. Варна за изготвяне на становище.
Получено
становище
от
РИОСВ
–Варна
с
Вх.
№
АГУП13003283ВН/19.09.2013г., че плана подлежи на преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ по преценка на Главния архитект на
Община Варна проекта на изработения в рамките на ИПГВР- Варна ПУП-
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носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
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ПРЗ е разгледан на заседание на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Варна на 22.10.2013г. преди съобщаването му с
оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания.
Към настоящия момент процедирането на ПУП – ПРЗ на Западна
промишлена зона – II част продължава, съгласно изискванията на чл. 128 от
ЗУТ. Същият следва да се обяви по чл. 128., ал. 1 от ЗУТ.
Внесена е документация в РИОСВ – Варна за преценяване на
необходимостта от изготвяне на екологична оценка.
След приключване на процедурите съгласно изискванията на чл. 128 от
ЗУТ планът подлежи на разглеждане на заседание на ЕСУТ- при Община
Варна, който ще се произнесе по постъпилите възражения. След
приемането му от ЕСУТ плана се одобрява съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с
решение на Общински съвет Варна по доклад на Кмета на Община Варна.

 12 технически спецификации за инвестиционно проектиране на
приоритетни проекти от ИПГВР Варна, както следва:
1. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект “Филиал на ТМПЦ (театрално-музикален
продуцентски център ) - Варна и технически проект за ремонт,
реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМПЦ– Варна”,
включен в ИПГВР Варна:
2. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект “Цялостна реконструкция и разширение на
сградата на Дворец на културата и спорта - Варна” включен в ИПГВР
Варна:
3. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект на
обект: реконструкция, преустройство, оборудване и обзавеждане с
надграждане на два етажа и прилагане на енергоефективни
мероприятия на сградата на Младежки дом, бул. „Цар Освободител” №
27 за развитието на детски и младежки дейности - проект включен в
ИПГВР Варна:
4. Техническа спецификация за изготвяне на комплексен проект за
инвестиционна инициатива на обект: Реконструкция, надстройка и
пристройка, оборудване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на
дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда” в ПИ
10135.1503.498 по кад.карта на град Варна, ул. „Кракра” № 2 - проект
включен в ИПГВР Варна:
5. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на
ОУ“Стефан Караджа“, включен в ИПГВР Варна:
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6. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Районен парк "Младост", включен в ИПГВР Варна:
7. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Изграждане на 3 броя паркинги в район Одесос”,
включен в ИПГВР Варна:
8. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Енергийно саниране и обновяване на сградата на
общинска администрация-Варна“, включен в ИПГВР Варна:
9. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Разширяване и реконструкция на ул. “Отец
Паисий”, в участъка от бул. “Вл. Варненчик” – бул. “Цар Освободител”,
включен в ИПГВР Варна:
10. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект
"Център за настаняване от семеен тип“ за:
1. възрастни хора с деменция с капацитет 15 места;
2. възрастни хора с физически увреждания с капацитет 15 места;
3. възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места и
4. възрастни хора с психични разстройства с капацитет 15 места,
в УПИ ІІІ, кв.16 по плана на 26 м.р. на гр.Варна, р-н „Младост“, ул."Акад.
Андрей Сахаров"- приоритетен проект включен ИПГВР Варна.
11. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Обновяване и мерки за енергийна ефективност на
читалище “Отец Паисий“, включен в ИПГВР Варна:
12. Техническа спецификация за изготвяне на инвестиционен проект за
приоритетен проект „Разширяване и реконструкция на бул. „Цар
Освободител” в участък от бул. “Васил Левски” до възел летище Варна,
включен в ИПГВР Варна:
Окончателен резултат:
В резултат от изпълнението на настоящата поръчка, отделните междинни
резултати са интегрирани в крайния резултат от настоящата обществена
поръчка: Изготвен, публично процедиран и представен за одобрение от УО на
ОПРР ИПГВР на град Варна 2020.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.4.07-0012 „Подкрепа за разработване на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието се
носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на ЕС и УО.
21

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

4.

Проблеми и затруднения в изпълнението,
предприети корективни мерки

В хода на изпълнението на договора бяха идентифицирани някои проблемни
моменти, които бяха обсъждани своевременно с Възложителя и Управляващия
орган на ОПРР 2007-2013, с цел предприемане на навременни корективни мерки.
В Таблица 1 са описани основните проблеми, затруднения и предприетите
корективни мерки.
Таблица 1Проблеми и затруднения, предприети корективни мерки

Проблеми и затруднения

Предприети корективни мерки

1.
Закъснение
в
одобрението на Междинен
резултат 3 (целеви и
проблемен анализ, зони за
въздействие и визия за
развитието на гр. Варна) от
страна на УО на ОПРР

Екипът на Обединение „Интегриран план за Варна
2020”, съвместно с експертите на Общината,
изготви Междинен резултат 3 (целеви и проблемен
анализ, избор на зони за въздействие и визия за
развитие на града) в изключително кратък срок,
предвид изискванията на УО на ОПРР и на
Техническата спецификация МР 3 да се представи
за одобрение в УО на ОПРР до 23 септември 2012 г.
Съгласно условията на Схема №BG161PO001-1.4.070012, срокът за разглеждане и одобрение на МР 3
от страна на УО е един месец. За съжаление, срокът
за разглеждане на беше спазен и окончателното
одобрение на първата фаза (МР 3) се извърши едва
през м. януари 2013 г., съкращавайки срока за
изпълнение на следващите дейности.
Това забавяне се отрази основно на процеса на
идентифициране на територии, за които да се
разработят подробни устройствени планове.
Въпреки забавянето, екипът на Обединение
„Интегриран
план
за
Варна
2020”
и
представителите на общината идентифицираха
своевременно
териториите,
за
които
се
разработиха подробни устройствени планове.
Закъснението не се отрази на крайния резултат,
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Проблеми и затруднения

Предприети корективни мерки
тъй като внесените в УО на ОПРР зони за
въздействие се одобриха в първоначалния им
териториален обхват.

2.
Липса
на
яснота
относно бюджета на ОПРР
2014-2020 и конкретно на
бюджета за гр.Варна по
програмата

Стратегическата рамка на ИПГВР – Варна се
изготви с презумцията, че бюджетът на ОПРР 20142020 ще бъде разпределен по градовете, попадащи
в обхвата на програмата, и към момента на
изготвянето на ИПГВР всеки град ще има известна
яснота с какъв бюджет от програмата ще разполага
за следващия програмен период.
В процеса на програмиране на ОПРР 2014-2020
освен първоначалните 36 града се добавиха още 27
града, като общия брой на градовете по ОПРР
достигна 67 града. Преговорите с Европейската
комисия все още не са приключили, поради което
териториалният
обхват
на
програмата
и
конкретните бюджети за отделните градове не са
ясни.
За адресиране на проблема с евентуален недостиг
на финансиране за проектите, предвидени по ОПРР,
екипът на Обединение „Интегриран план за Варна
2020”
предложи
ясна
методология
за
приоритизация на проектите. Проектите бяха
оценени по система от критерии и класирани по
приоритетност. По този начин при евентуален
недостиг за финансиране, Общината ще разполага с
детайлен анализ, на базата на който да направи
избор на конкретни обекти за финансиране в хода
на изпълнението на ИПГВР.

3.
Промени
в В хода на разработването на ИПГВР, УО на ОПРР
териториалния обхват на предостави възможност на общините да включат
ИПГВР
в
хода
на обекти на територията на цялата община в ИПГВР,
разработването на
ОПРР а не само от зоните за въздействие. Община Варна
2014-2020
взе решение да не предлага допълнителни обекти
в ИПГВР, тъй като планът съдържа подробни
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на ЕС и УО.
23

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България

Проблеми и затруднения

Предприети корективни мерки
списъци от основни и резервни проекти.
Реализацията на вече идентифицираните проекти
по ОПРР ще освободи общински бюджет за
финансиране на други обекти извън зоните за
въздействие

5.

Заключение

Процесът на разработване на ИПГВР – Варна беше продължителен и прозрачен. В
дискусиите и обществените обсъждания се включиха широк кръг представители
на неправителствения сектор, бизнеса и съсловни организации, проявяващи
гражданска активност за развитието на града.
Планът е предпоставка за успех при участието на Община Варна в Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020, тъй като съдържа солидна аналитична и
стратегическа аргументация за привличане на европейски средства. В същото
време, планът не бива да се разглежда като статичен документ. Предвидените
механизми за неговото изпълнение позволяват регулярен преглед и
актуализация, с оглед отразяване на възникнали нужди и максимално
оползотворяване на възможностите на ОПРР 2014-2020 и останалите
идентифицирани финансови източници.
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градско възстановяване и развитие – гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие”
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