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 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВИ ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ  

„ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЧНИ 

ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИЯ К.К. “ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, ОБЩИНА ВАРНА“ 

На 27.08.2015 г. в зала „Варна“ на Община Варна се проведе заключителна 

пресконференция на 1-ви етап от изпълнението на проект № DIR-51011119-18-37 

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 

води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна, финансиран по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № DIR-51011119-С016, процедура № 

BG161РО00510/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 

екв.ж.“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.  

Бенефициент по проекта: Община Варна  

Асоцииран партньор: „ВиК-Варна“ ООД  

Проектът се изпълнява на два етапа:  

1-ви етап – Подготовка на инвестиционен проект;  

2-ри етап – Изпълнение на инвестиционен проект (строителство).  

За изпълнението на всеки един от етапите на проекта се подписва отделно 

Споразумение. В момента към договора е сключено Споразумение за 

изпълнение на първи етап – подготовка на инвестиционен проект. След 

изпълнение на първия етап и одобрение на изпълнението от Договарящия орган – 

МОСВ ще бъде подписано Споразумение за изпълнение на втори етап.  

Стойност на Споразумението за подготовка (1-ви етап): 838 328,57 

лв.(съгласно Допълнително споразумение). 

Максимална стойност на Споразумението за изпълнение (2-ри етап): 

47 164 418,48 лв. 

Срок на Договора:  

 срок за изпълнение на 1-ви етап, съгласно Допълнително 

споразумение - 31.08.2015 г. 

 срок на ДБФП, съгласно подписано Допълнително споразумение - 

31.03.2016 г. 

Основни цели на проекта:  



 

  

DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за 
отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна, финансиран по  

ДБФП № DIR-51011119-С016, процедура № BG161РО00510/10/1.11/03/19 

                                                                                                                                              

 

Решения за 

          по-добър живот 
Европейски съюз 

Кохезионен фонд   

 

 
         Национална  
     Стратегическа                                  
Референтна рамка 
2007 - 2013 

 

                                                           

 

Министерство  
на околната среда и водите 

   

 Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на 

водоприемника (Черно море) с всички произтичащи от това екологични ползи, 

като част от целите на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов 

район. 

 Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационната 

мрежа в СО “Ален мак” (за постигане на по-голямо покритие на 

канализационната мрежа в териториите, които отвеждат отпадъчните води в 

ПСОВ – Златни пясъци). 

Като цяло проектът ще има пряк положителен ефект и принос за повишаване 

качеството на живот и привлекателността на курортен комплекс “Златни пясъци”, както 

и за подобряване на условията за развиване на туристическия сектор по 

Черноморското крайбрежие. 

Основни дейности изпълнени в рамките на Споразумението за 1-ви етап:  

1. Изготвен Инвестиционен проект, който включва: 

 Прединвестиционно проучване (ПИП) и Инвестиционен проект (ИП) 

във фаза „Идеен проект“. За изготвения ПИП има издадено положително 

становище от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, МОСВ. 

2. Изготвен Финансов анализ с анализ на чувствителността и риска. Изготвен е и  

подробния бюджет за 2-ри етап. 

3. Предварителна преценка за необходимостта от ОВОС. На база изготвената 

предварителна преценка за необходимостта от ОВОС е издадено Решение на 

РИОСВ да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на 

инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация и разширение на 

ПСОВ „Златни пясъци“ с капацитет 72 122 еквивалент жители“, тъй като 

реализацията няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда, както и върху природните 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на 

защитени зони BG 0000118 „Златни пясъци“ и BG0002082 „Батова“.  

4. Изготвен план за управление на утайките. 

5. Изготвени и одобрени тръжни документации за избор на изпълнители на 

дейностите, които ще се изпълняват в рамките на Споразумението за 

изпълнение на инвестиционния проект (2-ри етап): 
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a. Инженеринг (работно проектиране, строителство и доставка 

на оборудване) на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура, включително 

дълбоководно заустване и канализационна мрежа на СО „Ален мак”; 

b. Строителен надзор по договора за инженеринг, включително 

доклади за оценка на съответствието на работните проекти.  

За тръжните документации има издадени становища на АОП. Техническите         

спецификации са представени на ГД ОПОС, МОСВ и предстои издаването на становища. 

6. Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на първи етап от проекта, с 

приложенията към него. 

7. Одит на проекта: В рамките на 1-ви етап са одитирани проведените обществени 

поръчки, за които е изразено становище за законосъобразност. Изготвени са 

текущи одитни доклади за подадените към УО на ОПОС три междинни искания за 

средства, както и два допълнителни одитни доклада по искане от страна на 

ОПОС за изразяване на становище. В момента се провежда одит към 

предстоящото внасяне на искане за окончателно плащане. Изпълнение на  

мерки за публичност: Дейностите са изпълнени в пълен обем. Изготвени са 

информационни брошури и са реализирани две публични събития – 

пресконференции.  

8.  Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали. 

9. Външна–техническа помощ за подпомагане на дейността на звеното за 

управление на екипа.   

Основни дейности, които следва да се изпълнят в рамките на 

Споразумението за изпълнение на инвестиционния проект (2-ри етап): 

 Реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) – к.к. „Златни пясъци“ с индикативен капацитет 72 122 

е.ж., със стъпало за пречистване на азот и фосфор; 

 Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа 

с индикативна дължина 5 км. в СО „Ален мак”. 

Изпреварващо изграждане на дълбоководно заустване: 

Във връзка с отчетените трайни и сериозни проблеми по отношение качеството 

на водите за къпане в няколко района по българското Черноморие през периода 2007-

2010 год., между които и к.к. „Златни пясъци“ и предприетите от страна на 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройството мерки за повишаване 

процента на съответствие на водите за къпане с европейското законодателство и 

проведените срещи на черноморски общини с представители на МРРБ, МОСВ и 

ПУДООС, са взети мерки за осигуряване на предварително финансиране изпълнението 

на подобект „Дълбоководно заустване на пречистените води от ПСОВ – Златни пясъци“. 

Подобектът е неразделна част от проекта и е изпълнен изпреварващо с безлихвен заем 

от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.  

За подобекта има издаден Акт 16 и Разрешение за въвеждане в експлоатация. 

Средствата се предвижда да бъдат възстановени от бюджета на етап 2 на проекта, след 

сключване на Споразумение за изпълнение на втория етап. 

 

 


