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ПРОЕКТ №BG14MFOP001-1.008-0001 „МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИБАРСКО
ПРИСТАНИЩЕ „КАРАНТИНАТА“, МЕСТНОСТ „КАРАНТИНАТА“, РАЙОН „АСПАРУХОВО“,
ОБЩИНА ВАРНА“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №МДРИП-01-47/18.05.2018 год., финансиран по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)
2014-2020 год. чрез Европейския фонд за морски дело и рибарство.
Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-1.008
„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“,
Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" на ПМДР 2014-2020.
Приоритет на ПМДР: Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично
отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство,
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“.
Бенефициент: Община Варна
Обща стойност на проекта съгласно допълнително споразумение №МДР-ИП-0147/26.11.2020: 13 260 340,60, от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 7 648 151,75 лв.
Принос от Бенефициента 5 612 188,85 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 30 месеца (от 18.05.2018 год. до 18.11.2020 год.)
Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от ЕС
чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и националния бюджет на Република България
www.eufunds.bg
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Дейности по проекта: Резултатът от изпълнението на проекта, а именно реконструирано и
модернизирано рибарско пристанище, се постигна чрез изпълнение на следните основни дейности:
• Извършване на СМР и доставки, свързани с изграждане на хидротехническите съоръжения в
акваторията, територията с подходите, инфраструктурата с необходимите съоръжения и
основната сграда на рибарското пристанище със смесено предназначение.
• Упражняване на строителен и авторски надзор, съгласно приложимата нормативна уредба.
• Дейности за информация и комуникация във връзка с популяризиране на проекта.
Цели на проекта:
С изпълнението на дейностите по проекта се постигна основаната/общата цел на проекта модернизиране и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище, с което се осигури
възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа
продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми.
Идентифицираните специфични подцели, които се очаква да бъдат постигнати са:
• повишаване на енергийната ефективност;
• опазване на околната среда;
• подобряване на безопасността и условията на труд.
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Описание на проекта:
Проектът представлява класическо решение за създаване на защитена от вълнение, течения и наноси
акватория с два сходящи се мола: Г-образен източен мол и западен мол с противодифракционна шпора.
Пристанището има обходен път по кейовете с ширина 6 м. от всички страни, позволяващ достъп и временно
спиране на транспорт, и 1 м. за инфраструктура - колонки за ток, вода, изпомпване на вода и отпадни води,
пожарни хидранти, осветителни стълбове и др. подобни.
По западния мол на съоръжението се осигурява пешеходна алея с дължина около 100 м. и с ширина 5 м. на
кота 2 м. над водата, като своеобразно разширение на плажа, която се отделя от територията на
пристанището с висок ограден парапет. Изградени са две панорамни площадки.
Общия капацитет на пристанището е 116 плавателни съда, в т.ч. 103 лодки, разпределени по габаритни
категории, 8 места за кораби с дължина 18-24 м. и 5 места за кораби над 24 м.
Проектираната основна сграда е със смесено предназначение (обществени, търговски и обслужващи площи)
и се състои от един полуподземен и два надземни етажа. На фуга с триетажната сграда от изток е
проектирана едноетажна самостоятелна сграда с плосък покрив за ремонтна работилница – сервиз.
Най-атрактивната част е покривът на сградата. Той е оформен като амфитеатър с видимост към морето и
града. Кула с вита стълба с височина 18,26 м. осигурява достъпа до заведението, до амфитеатъра на покрива
и по-нагоре до изгледна площадка.
С реализацията на проекта се създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, чрез
което се удовлетвори потребността за създаване на съвременни условия за осъществяване на риболовна
дейност със сравнително малки плавателни съдове, и осигуряване на подходящи места за акостиране и
разтоварване на улова при хигиенични условия и продажба.
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