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I. Цел на проучването 
   Градската мобилност играе жизненоважна роля за подпомагане на градовете да 
просперират, да се развиват и решават сериозните проблеми със замърсяването на въздуха и 
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ненужните смъртни случаи по пътища. От друга страна климатът, здравеопазването, 
социалното приобщаване, пътната безопасност и икономиката са свързани с обществения 
транспорт и в тази връзка иновативните инфраструктурни проекти  и подобряването на 
качеството на услугите са жизненоважна част от решението за оздравяване на съвременните 
градове.   

Като етап от стратегическото развитие и просперитет на град Варна е цялостната 
промяна на транспортната система на града - съобразяване с текущата и прогнозната градска 
мобилност, съвременните обществени потребности и плановете за бъдещо разрастване на 
града.   

Както в повечето големите градове по света, така и във Варна през последните години 
се забелязва значително увеличение на моторизацията, което води до все по-големи 
задръствания по съществуващата улична мрежа. Поради тази причина придвижванията както 
с автомобили, така и с градски транспорт, който се движи заедно с автомобилите, се 
затрудняват. Увеличава се времепътуването. Решаването на този проблем е многопластово и 
може да се търси в комплекс от различни мерки, като най-важната от тях е развитие на бърз и 
удобен градски транспорт. В този контекст в Общия устройствен план на Варна е 
предвидено изграждане на основен булевард и скоростна релсова транспортна система. За да 
може релсовата транспортна система да се наложи, то тя трябва реално да бъде удобна 
алтернатива на автомобилите, трябва да ѝ бъде осигурена достатъчна скорост и ниска честота 
на следване. Това става като пресичанията са безконфликтни, чрез изграждане на автономни 
трасета или самостоятелни ленти за движение. За да се направят необходимите инвестиции, е 
необходимо да се докаже нужда и ефективност. За изграждането на скоростната релсова 
система е необходимо да бъде доказана  нейната целесъобразност като трасе и капацитет 
както по отношение на очаквания брой превозени пътници, така и като възможности да бъде 
изградена. 

В плановете за икономическото развитие на гр. Варна е изграждането на мощна 
икономическа зона, разположена западно от града на около 15 км., която ще има нужда от 
обслужване с подходящ транспорт. Изграждането на модерна инфраструктура както в града, 
така и в прилежащите територии, е фактор за привличане на инвеститори и важен елемент от 
икономическия просперитет на града и това подсилва необходимостта от адекватен 
транспортен модел на града. 

Не на последно място Варна като туристически център и морска столица на България 
има нужда от съвременни транспортни решения. Туристическата индустрия е основен фактор 
за Варна и удовлетворяването на нуждите на туристите и гостите на града ще допринесе за 
увеличаване на туристопотока и затвърждаването на Варна като привлекателен туристически 
център не само в България, но и в Европа.   

За тази цел, на базата на разработения транспортен модел на гр. Варна, ще направим 
анализ на изграждането на лека градска железница – Леко метро, паралелно с изграждането на 
бул. „Цар Освободител“ и Индустриална зона „Варна“, като се спрем на етапите на 
изграждане, варианти и различни трасета. 

 

II. Местоположение и обхват 
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1. Пълен обхват на местоположението и кратък анализ на 
състоянието на територията – фактическо и градоустройствено. 

Предмет на настоящото предпроектно проучване са трасета и територии, намиращи се 
в Община Варна, гр. Варна, Община Аксаково и гр. Аксаково.  Основни точки са 
Индустриална зона Варна, летище Варна, ЖП гара Варна, бул. „Цар Освободител“, к.к. Златни 
Пясъци, връзка за „Южна Варна“, отклонение за гр. Аксаково, и отклонение по бул. 
„Република“ – всичко съгласно  приложения от №1 до №8 на доклада.  

За целта на проучването изследваните територии са разделени на участъци с техните 
особености и акценти на анализ, както следва: 

Участък I:  

- От летище Варна до бул. „Христо Смирненски“ по бул. „Цар Освободител“. 
- Вариант за изследване – наземно, автономно железопътно трасе съгласно ОУПО Варна 
- Дължина - 6,635 км. 
- Особености – слабо застроена градска част; територии за отчуждаване; пресичания с 

булеварди и улици.  

Приложение 1- графична част.  

Участък II:  

- От летище Варна до Индустриална зона Варна  
- Вариант за изследване – наземно, автономно железопътно трасе, южно от 

автомагистрала Хемус, съгласно ОУПО Аксаково. 
- Дължина – 16,618 км 
- Особености – незастроена извънградска част; територии за отчуждаване; пресичания с 

пътища и улици. 

 Приложение 2 – графична част. 

Участък III:  

- От бул. „Христо Смирненски“ до ЖП гара Варна. 
- Вариант за изследване – подземно железопътно трасе . 
- Дължина – 4,394 км. 
- Особености – силно застроена градска част; територии за отчуждаване; пресичания с 

булеварди и улици. 

  Приложение 3 – графична част. 

Участък IV:  

- От бул. „Христо Смирненски“ до к.к. „Златни Пясъци“. 
- Вариант за изследване  – наземно, автономно железопътно трасе съгласно ОУПО Варна 
- Дължина – 18, 019 км. 
- Особености – смесено застрояване в градската част и незастроена извънградска част; 

територии за отчуждаване; пресичания с булеварди и улици. 

 Приложение 4 – графична част. 
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Участък V:  

- Отклонение от Участък II от общински път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) през с. 
Казашко и планиран мост над Варненско езеро направление с. Приселци и гр. Бяла. 

- Вариант за изследване – наземно, автономно железопътно трасе, съгласно ОУПО Варна 
- Дължина – 14,933 км. 
- Особености – незастроена извънградска част; територии за отчуждаване; пресичания с 

пътища и улици. 

Приложение 5 – графична част. 

 

Участък VI:  

- Отклонение от бул. „Цар Осовободител“ до ул. „Девня“ по бул. „Република“. 
- Вариант за изследване – наземно, автономно железопътно трасе. 
- Дължина – 2,885 км. 
- Особености – слабо застроена градска част; територии за отчуждаване; пресичания с 

пътища и улици. 

 Приложение 6 - графична част. 

 

Участък VII:  

- Отклонение от ПВ Летище до гр. Аксаково. 
- Вариант за изследване  – наземно, автономно железопътно трасе, съгласно ОУПО 

Аксаково. 
- Дължина - 3,35 км. 
- Особености – слабо застроена градска част; територии за отчуждаване; пресичания с 

пътища и улици. 

 Приложение 7 – графична част. 

 

2.    Организация на изпълнение на проучването.  
Структурата и стъпките на настоящия анализ от извършеното предпроектно проучване 

е в следната последователност: 

- Първоначално самостоятелно изследване на всеки един участък. Съпоставяне на 
възможностите. При категорична невъзможност за покриване на който и да е от 
горепосочените критерии участъка се отхвърля и/или оставя за детайлно проучване и анализ 
на следващ бъдещ етап извън този проект.  

- Детейлен анализ на възможните за реализация участъци. Предлагане на 
алтернативи и варианти.  

- Обединяване на реализацията на отделни участъци и изледване на потенциалите 
им. 

- Предложение и препоръки за осъществимост на вариант за реализация.  
- Предложение за етапно реализране на варианти. 
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3.   Анализ на технико-икономически варианти и критерии за 
избор на подходящ вариант. 

 
Тъй като обхватът (срок, финансиране) на настоящото проучване е ограничен в 

заданието си, особено времево, оценката и сравнението на изследваните вариантите могат да 
бъдат направени чрез мултикритериен анализ (МКА). Мултикритериният анализ е метод за 
анализ и оценка на публични проекти върху основа на специален набор от критерии, свързани 
с набелязаните цели. 

В този случай мултикритерийният анализ може да бъде алтернатива на анализа 
„разходи-ползи“ и да се направи оценка на икономическите, социалните и екологичните 
измерения на всеки вариант.  

Прилагането на МКА позволява в оценката да бъдат включени и ползи, които не могат 
да бъдат остойностени. 

Избраните критерии за оценка, подредени по тежест, са следните: 

 Безопастност на движението и опазване на околната среда. Този критерий е с най-
голяма тежест и включва основната цел за опазване на човежкия живот и подобравяне 
на качеството на живот на населението.  

 Опазване на културно-историческото наследство.  
 Експлоатационна скорост на движение. Това е критерий, който най-силно допринася 

за постигането на основнта цел на проекта – максимално облекчаване на трафика и 
развитие на транспортната система на града. Максимално възможната експолатационна 
скорост (включваща спиране и качване на пътниците по спирките )  е от 30 до 35 км/ч, 
за сравними проектни показатели.  

 Обществена полза - натоварване. Критерий, който изразява ефективността от 
изграждането на подобен проект. Тук се вземат под внимание натовареността с 
пътникопоток на всеки разглеждан вариант – потенциала на трасетата. 

 Стойност. Критерий за оценка на вариантите по ориентировъчна стойност. 

При разглеждането на всеки един от участъците от   екипа за предпроектно проучване бяха 
обсъдени конкретни технико-икономически варианти и алтернативи за изпълнение целите на 
заданието. Описаните по-долу варианти са онези, които са показали възможно най-добри 
показатели според предоставените изходни данни и съдържат най-голям потенциал за 
реализация. 

 

4. Проучване за потенциала на територията с особена и 
превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на 
териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото 
наследство. 
Общи бележки по всички участъци. 
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 Съгласно чл. 83 ал. 1 от ЗКН инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени 
територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се 
изпълняват по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) след съгласуване по 
реда на чл. 84 ЗКН. Дейностите, които следва да се съгласуват за обекти в охранителни 
зони на единични културни ценности и в границите на групови културни ценности, ако 
с режимите за опазване не е определено друго, са посочени в чл. 83, ал. 1, т. 2 от ЗКН. С 
режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният 
обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда. 

 Съгласно чл. 161 от ЗКН осъществяването на инвестиционни проекти на физически и 
юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически 
обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните работи от 
спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали няма да 
бъдат засегнати или нарушени археологически обекти. В процеса на строителните 
дейности се провежда наблюдение от археолози. В случай на откриване на 
археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160 от ЗКН. 

 

Основната концентрация на територии наситени с културно историческо наследство 
попадат в  УЧАСТЪК 3. 

 

Част от представеното трасе на участък 3 преминава през археологически резерват 
„Античен град Одесос – Варна“, обявен с Разпореждане на бюрото на МС № 76 от 
21.05.1974 г. и всяка инвестиционна инициатива в обхвата му се реализира съгласно 
разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Инструкция № 1 на КИК и 
МСА за опазване на архитектурния и археологическия резерват “Одесос-Варна” (ДВ 
бр. 83 от 1975 г.), който е включен под № 15 в списъка на археологическите резервати, 
приложение към чл. 50, ал. 3 от ЗКН, като "Античен град Одесос – Варна, община 
Варна, област Варна". В Разпореждане на бюрото на МС № 76 от 21.05.1974 г. и 
Инструкция № 1 на КИК и МСА, (ДВ бр. 83 от 1975 г.), са посочени границите на 
обекта и особеностите по проучване, застрояване, благоустрояване и опазване на 
резервата. 

 

В територията на археологически резерват „Античен град Одесос – Варна“ са 
известни следните обекти: 

 I. Крепостни стени 

 А. Гръцката стена 

1. Стената в площадката на Търговския дом до ул."Филарет" 

2. Стената пред Еврейския дом на пл."Мусала" 

 Б. Елинистическо-римската стена 

1. Кулата на ъгъла ул."Шипка" и ул."Княз Борис I"  

2. Куртината под ул."Княз Борис I" 
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3. Стената в двора на НТС 

 В. Късноантичната стена 

1. Кръглата кула в двора на ъгловия жилищен блок на ул."Колони" и ул."Цар Самоил" 

2. Участък до църквата "Св. Никола" 

3. Участък от стената пресечена на ул."Шипка" 

4. Стената в мазето на бившия ОК на Комсомола 

5. Стената на бившия археологически музей на ул."Шейново" 5 

6. Стената под Модна къща Валентина 

7. Следи от стената южно от триъгълната кула под Първа Източна Банка 

8. Останки от стената в мазето на двуетажна къща на ул."Л. Заменхов" 15 

9. Следи от стената на безистена на ДЗИ 

10.Кулата в апартамента на музея на ул."8-ми ноември" 

 

 Г. Средновековната стена 

1. Средновековната крепостна стена 

2. Турската крепостна (кейова) стена в подлеза на Ж.П.Гара 

3. Турската крепостна (кейова) стена под сградата на транспортна полиция 

4. Турската крепостна (кейова) стена пред бензиностанция на OMV - до Ж.П.Гара 

 

 II. Улици и канали 

 

1. Късноантична улица с канал под новата сграда на МВР 

2. Улица и канал зад ресторант "Океан" на ул."Сан Стефано" 

3. Улица и канал на пресечката на ул."Хан Крум" и ул."Презвитер Козма" 

4. Улица и канал на ул."Дръзки" 

5. Улици и канали на ул."Калоян" 14 и 16 

6. Канал на ул."Граф Игнатиев" 37 

7. Улица и канал на ълъла на ул."Княз Борис I" и ул."Мусала" 

8. Римска улица до базиликата на ул."Хан Крум" 

9. Улица, канал и зид на ул."Параскева Николау" 

 III. Обществени сгради 

1. Римските терми 

2. Малките терми на ул."8-ми ноември" и бул."Приморски" 
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3. Храм на Аполон от V в.пр.Р.Хр. на ъгъла ул."Сан Стефано" 36 ул."Черноризец 
Храбър" 

4. Стени и помещения на ул."Княз Дондуков" 29 (зад римските терми) 

5. Късноантична сграда и отделни помещения на площадката между ул."Сан 
Стефано", 

    ул."Цар Иван Шишман" и бул."Приморски" 

6. Храм на Великия бог на ул."Одесос" 9  

7. Светилището на Херос Карабазмос и Бендида в района на Малките терми 

8. Раннохристианска епископска базилика на ул."Хан Крум" 

9. Раннохристианска базилика извън римската крепостна стена в двора на НТС 

10.Раннохристианска базилика на ъгъла на ул."Аврам Гачев" и ул."Козлодуй" 

11.Раннохристианска базилика на ъгъла на ул."Калоян" и ул."Княз Дондуков" 

12.Раннохристианска базилика на ул."Св. Климент" 18 

13.Останки от римска сграда на ул."Калоян" 11 

14.Правоъгълно помещение на ул."Черноризец Храбър" 4 

15.Останки от ранновизантийска сграда на ъгъла на ул."Параскева Николау" и  

     ул."Йоан Екзарх" 

16.Средновековна църква "Св. Георги" в Римските терми 

17.останки от ранновизантийска сграда и канал на бул."Приморски" 39 

 Извън територията на античния град 

  Гробница на ъгъла на ул."Св. Климент" и ул."Одесос" 

Част от представеното трасе на участък 3 преминава през "Историческо ядро на 
морската градина във Варна“. Предписания за опазване на недвижима културна ценност 
"Историческо ядро на морската градина във Варна“ и охранителните ѝ зони са посочени в 
Приложение 3 към Заповед № РД9Р-0025/28.12.2011 г. на министъра на културата.  

Разглеждан е вариант на преминаване на лекото метро по участък 3 да преминава по бул. 
„Княз Борис I“ от кръстовището на бул. „Княз Борис I“ с бул. „Цар Освободител“ до ул. 
„Преслав“. При такъв вариант бе преминало през територия с културно-историческо 
наследство със статут на групов паметник на културата Система от ансамбли „бул. „Княз 
Борис I“ – бул. „Сливница“, гр. Варна, деклариран с писмо № 10080/02.12.2005 г. на 
НИПК. 

Територията на историческия център на Варна е наситена с архитектурно-строителни 
обекти – недвижими културни ценности (НКЦ). Списък на декларираните архитектурно-
строителни паметници в гр. Варна към Писмо № 3447 от 11.06.1987 г. на НИПК (сега 
НИНКН) е периодично актуализиран.  
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5. Правен статут. 
 По данни от имотния регистър, собствеността върху недвижимите имоти в обхвата на 

трасето се разпределя по видове, както следва: 

• държавна – 96,71% (от които изключително държавна – 0,10%; държавна публична – 
93,68%; държавна частна – 2,93%); 

• общинска – 0,84% (от които общинска публична – 0,48%; общинска частна – 0,36%); 

• частна – 2,05% (от които на физически лица – 1,77%; на юридически лица – 0,28%; на 
религиозни организации – 0,01%); 

• смесена – 0,40%. 

Нормативните актове, които регламентират отношенията на видовете собственост в 
Република България са следните: 

• Конституция на Република България -  в сила от 13.07.1991 г. 

• Закон за устройство на територията (ЗУТ) - в сила от 31.03.2001 г. 

• Закон за държавната собственост – в сила от 01.06.1996 г. 

• Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – приет с ПМС 
№254/15.09.2006 г. 

• Закон за общинската собственост – в сила от 01.06.1996 г. 

• Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост – приет с ПМС 
№235/19.09.1996 г. 

• Закон за местното самоуправление и местната администрация – в сила от 17.09.1991 г. 

АНАЛИЗ НА ВИДОВЕТЕ СОБСТВЕНОСТ 

Държавна собственост 

Чл. 17, ал. 1 от Конституцията на Република България определя, че собствеността у нас има 
две форми: частна и публична. 

Държавната собственост бива публична държавна собственост и частна държавна 
собственост. 

Вещите, включени в държавната публична собственост, са точно определени и изрично 
посочени в чл. 2 ал.2 и § 6 а ЗДС. 

Вещите, определени като “изключителна държавна собственост”, са изброени в чл. 18, 
ал. 1 от Конституцията. Тук са включени такива богатства, които може да бъдат притежание 
само на българската държава, поради всеобщата им полза и важност. За да бъдат включени 
посочените вещи и ресурси в категорията на изключителната държавна собственост, 
конституционният законодател изисква два критерия: да са с национална публично правна 
зависимост и да имат всеобща полезност. 

В сила е вече и Законът за горите. Член 7 ал. 2ЗГ определя, че гори – изключителна 
държавна собственост са: горите в териториите от 200 метровата ивица покрай нашата 
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граница, включително и островите по гранични реки; горите в защитените територии, 
полезащитните горски пояси. 

Парковете с национално значение и природните резервати, които служат за 
задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна 
държавна собственост. 

Подземните богатства по смисъла на чл.3 от Закона за подземните богатства са 
изключителна държавна собственост. 

Вещите, върху които държавата осъществява суверенни права. Те с изчерпателно 
изброени в ал. 2 и 3 на чл. 18 КРБ. 

Вещите, които са свързани с държавния монопол, установен със закон в посочените от 
ал.4 на чл.18 КРБ области и случаи. 

А/държавен монопол може да се установи само със закон, но не и с под законов акт; 

Б/държавен монопол може да се установява само в изчерпателно посочените от 
Конституцията области. С § 10 от закона за далекосъобщенията се установява държавен 
монопол върху предоставяне на: обикновена телефонна услуга между крайни точки на 
фиксираната телефонна мрежа, до 31 декември 2002 г, линии под наем при публично известни 
условия до 31 декември 2002 г. 

Имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им – чл. 2 ал.1 т.2 ЗДС. 

Съобразно иманентната същност на държавата, тя трябва да упражнява редица свои 
функции. Изпълнението на тези функции се извършва от конституционно установените 
органи в конкретни сгради. В тази категория влизат сградите, в които упражнява своите 
функции. 

Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 
национално значение чрез общо ползване чл. 2 ал.2 т.4 ЗДС. 

Има за цел да включи в обсега на разглеждания вид собственост всичко онова, което 
изрично не е обхванато от посочените дотук групи, но което по своето предназначение 
изисква да бъде публична собственост. 

Характеристика на вещите, включени в публичната държавна собственост не 
подлежащи на разпоредби. 

Включването на една вещ в категорията на публичната собственост е свързано с много 
сериозни и категорични правни последици. Включените тук вещи не може да се отчуждават. 
 Върху тях не може да се учредяват ограничени вещни права. Те не може да бъдат 
обременявани с тежести. Те не може да бъдат придобити по давност от другите правни 
субекти. Имотите - публична държавна собственост не може да се отдават под наем, да се 
преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се 
използват не по предназначение. 

Тези вещи се ползват само съобразно предназначението им за нуждите на органите на 
държавната власт и за трайно задоволяване на обществени потребности от национално 
значение чрез общо ползване. Тези вещи се използват свободно, но само съобразно тяхното 
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предназначение. Стопанското използване на някои от тези вещи се осъществява по реда, 
предвиден в Закона за концесиите и други закони. 

 

Частна държавна собственост. 

Съгласно чл.2, ал.3 ЗДС всички вещи извън посочените като публична собственост – 
“други държавни имоти и вещи” - са частна държавна собственост. Плодовете и приходите от 
имотите и вещите, публична държавна собственост, са също така частна собственост на 
държавата. Частната държавна собственост са и всички вещи, които нямат друг собственик, с 
изключение на недвижимите имоти, които са общинска собственост. 

Съгласно чл.14 ЗДС и чл. 15 ППЗДС предоставеното право на управление върху имоти 
и вещи – държавна собственост включва правото на държавното юридическо лице да 
упражнява върху тях право на управление и владение от свое име, за своя сметка и на своя 
отговорност, в пределите на закона. 

Частната собственост се предоставя безвъзмездно за управление на юридически лица и 
организации на бюджетна издръжка от областния управител по местонахождението на вещта 
със съгласието на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Движимите 
вещи, включени в разглежданата категория се предоставят безвъзмездно на държавни 
юридически лица и други организации на бюджетна издръжка със заповед на областния 
управител, а когато тяхната стойност надхвърля определената от МС, е необходимо 
съгласието и на министъра на финансите. 

Когато става дума за разпореждане с вещи, обект на държавна собственост, са 
изключени онези вещи, които са включени в публичната собственост. Съгласно съдържанието 
на правомощието на разпореждане, което е един от елементите на субективното право на 
собственост, то може да намери израз в няколко възможности, които ще бъдат разгледани 
последователно. 

Основната правна сделка е покупко-продажбата на една вещ. Правната уредба 
намираме, както в закона, така и в правилника за неговото приложение. 

А/Съгласно сегашната регламентация, продажбата на недвижимите имоти се извършва 
от съответния областен управител, въз основа на проведен търг. Провеждане на търг при 
условия и ред, определени от Министерския съвет, след което се издава заповед на областния 
управител, последвана от договор за покупко-продажба и се плаща дължимата сума. Когато 
предмет на сделката е недвижим имот, стопанисван от ведомство, е необходимо и съгласието 
на съответния ръководител. Имот, чиято балансова стойност надхвърля 70 млн.лв. В този 
случай е необходимо решение на Министерския съвет по предложение на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, последване от заповед на министъра и договор, 
сключен с него. 

Замяна. Съгласно ЗДС и правилника за прилагането му е допустимо да се извърши 
замяна на имот – частна държавна собственост, с недвижим имот – собственост на физически 
или юридически лица. 

Безвъзмездно прехвърляне. Що се отнася до чл. 54 ЗДС се извършва с решение на 
Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Искане за такова прехвърляне се прави чрез областни я управител, който 
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дава мотивирано становище. Договорът се сключва с областни я управител и се вписва при 
съдията по вписванията. 

Движимите вещи чл. 28 съгласно него такива може да бъдат предоставени 
безвъзмездно на ведомства и други организации на бюджетна издръжка. Допустимо е 
прехвърлянето и на общини. 

Съгласно чл. 43 ЗДС делбата на съсобствен недвижим имот се включва в 
правомощието на разпореждане на държавата. 

Делбата се извършва , както по съдебен ред, така и доброволно. Когато държавата е 
съсобственик на една вещ, която е предмет на съдебна делба, намират приложение 
съответните правила на ГПК. 

Доброволната делба на съсобствен недвижим имот може да бъде както договорна, така 
и в един висящ съдебен процес. Доброволната делба се извършва със съгласието на областни я 
управител или ръководител на ведомството. След уточняване на всички въпроси, областният 
управител издава заповед за доброволна делба, извършва се плащането и правната сделка се 
оформя в договор. Когато доброволната делба не е в интерес на държавата ,областният 
управител , респективно ръководителят на ведомството, не дават съгласие. 

Ползване. По принцип върху обектите на публичната държавна собственост не може да 
се създава правото на ползване. Бихме могли да говорим главно за концесия. Възможно е 
учредяване право на ползване върху обектите на частната държавна собственост. Този вид 
вещи могат да бъдат обект на разпореждане, така и върху тях може да се учредява правото на 
ползване. Правото на ползване върху недвижим имот се учредява със заповед на областния 
управител, съгласно чл.56 ЗДС за срок не по-дълъг от 10 години и след провеждане на търг 
или конкурс. Когато областният управител издава съответната заповед, той определя не само 
лицето, но обекта и цената. 

Когато се учредява правото на ползване върху един недвижим имот безвъзмездно е 
необходимо съгласието на Министерския съвет. 

Член 73 ППЗДС съдържа една специфична разпоредба. Право на безвъзмездно 
ползване върху недвижим държавен имот се учредява на централните ръководства на 
синдикалните организации за изпълнение на техните функции с решение на Министерския 
съвет. 

Общинска собственост 

Както държавата, така и общините имат двояка функция и същност. В това си качество 
общината трябва да притежава такива вещи, които да ѝ дават възможност да упражнява своята 
власт и да задоволява трайно интересите на гражданите, които живеят, работят и пребивават в 
нейната територия. След като те са свързани с основните функции на общината с нейните 
властнически проявления, те трябва да бъдат точно посочени. Общината се явява и като 
правен субект на гражданското право и с оглед на тази нейна характеристика и функции тя 
трябва да притежава такива вещи, които съответстват и обслужват тази нейна характеристика. 
Това е втората група вещи, които се включват в имуществото на общината. 

Законът за общинската собственост и ППЗОС от 1996 година отговориха на 
изискването на Конституцията да бъде уреден със закон общинската собственост. 
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Същевременно този закон даде възможност да се разграничат двата вида общински вещи – 
публична и частна собственост. 

 

 

Публична общинска собственост 

Единственият нормативен акт, който определя тази собственост е ЗОС. Съгласно чл. 3 
ал.2 в публичната общинска собственост са включени две групи вещи: 

1.Вещите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното 
самоуправление и местната администрация. Общината е местна власт. Поради това, сградите, 
в които се осъществяват функциите на органите на държавната власт, трябва да бъдат 
включени в публичната собственост. 

2.Имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение. Това е всъщност и дефиницията на публичната общинска собственост. Тук може да 
се имат предвид само недвижимости. 

Характеристика на вещите, включени в публичната общинска собственост 

Тук говорим за право на собственост на общината, като абсолютно вещно право. Но 
всъщност правомощията на собственика в случая са силно ограничени. Това е базовата 
характеристика на вещното право върху тези обекти. 

На първо място правомощието на разпореждане до голяма степен отсъства. Вещите, не 
може да бъдат отчуждавани, нито може да бъдат предмет на прехвърлителни сделки. Върху 
тях не може да бъдат учредявани ограничени вещни права на други правни субекти. Тези 
вещи се ползват само съобразно предназначението си за нуждите, посочени в двете точки на 
чл. 3 ал.2 ЗОС. 

Върху вещите от категорията на публичната общинска собственост може да се 
учредява концесия по реда и при условията, предвидени в отделна глава на ЗОС. Обектите, 
включени в публичната общинска собственост не може да бъдат част от капитала на 
еднолични търговски дружества с общинско имущество. 

Частна общинска собственост 

Съгласно чл.3 ал.3 ЗОС частна общинска собственост са всички общински вещи – 
недвижими и движими, които не са включени в публичната общинска собственост. Плодовете 
и приходите от вещите, включени в публичната общинска собственост са частна общинска 
собственост. 

По изричната разпоредба на ЗОС не са общинска собственост сградите и постройките 
на кооперативни организации и сдружения с идеална цел, включително и прилежащия терен. 

Характеристика. 

С частната общинска собственост общината се явява обикновен участник в 
гражданския оборот. Общината е правен субект. Поради това съдържанието на правото на 
собственост в този случай е в пълния обем на това право, обхванато в неговата триада. 
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Съгласно чл.7 ал.3 ЗОС включените в частната собственост обекти “могат да се 
отчуждават и да се обременяват с вещни права”. За тях се прилагат общите разпоредби на 
собствеността, доколкото в закона не се предвижда друго. Могат да бъдат предмет на правни 
сделки, на ипотекиране. Тези вещи може да бъдат придобити от други правни субекти по 
давност. Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината с 
грижата на добър стопанин, съгласно разпоредбите на ЗОС. Тази собственост се използва 
съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставен а от кмета. 

Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими вещи се сключват в 
писмена форма от кмета и се вписват от съдията по вписванията по местонахождението на 
общинския имот. 

Продажбата на недвижим имот се извършва с решение на общинския съвет или със 
заповед на кмета, след проведен търг или конкурс. 

Замяната на недвижим имот се извършва от кмета, след решение на общинския съвет. 

Доброволна делба се извършва по инициатива на всеки от съсобствениците със 
съгласието на общинския съвет и приключва с писмен договор, сключен с кмета. 

Право на собственост се прехвърля по решение на общинския съвет безвъзмездно на 
юридически лица на бюджетна издръжка. 

Правото на строеж се учредява по решение на общинския съвет след проведен търг или 
конкурс. 

Право на ползване се учредява след проведен търг или конкурс. 

 
 

III. Състояние и перспективи за развитие на транспорта в гр. Варна 
по основни направления и формиране на пътническите потоци в града. 

 
1. Общи сведения за леките градски железници и информация за 

съществуващи такива в сходни по големина и натоварване градове в 
Европа и света. 

Леките железници (леко метро) и трамваите са градски железопътни системи, 
осигуряващи пътнически услуги в и около градските или крайградските зони. Функционират в 
открити и/или подземни участъци, като често експлоатират собствена или споделена 
инфраструктура. 

Съгласно статистическите данни от Международната асоциация за обществен транспорт 
(UITP) към края на 2018 г. скоростните градски железници се използват в 392 града в света, 
като около половината от тях са в Европа. Превозени са над 14 милиона пътника с около 37 
000 влака, като 10 милиона от тях са в Европа.  

Леките градски железници (леко метро) или скоростен трамвай на обособено трасе 
функционират в различни разновидности и особености в зависимост от конкретното градско 
застрояване и терен. Превозната им способност е в рамките на 20 до 30 хил. пътника в час. Те 
се различават от класическото метро по вида на системите за управление и наличието на 
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големи открити наземни участъци. Откритите участъци са разположени в обособени трасета, 
като в плътно застроените градски райони тези трасета обикновено са подземни. Линии на 
Леки градски железници тип скоростен трамвай има изиградени в 194 града в Европа, като в 
20 от тях има и подземни участъци или ползват инфраструктурата на метрото. Градове, близки 
по население и натовареност на транспортната система като Варна, са: Бохум, Бийлефелд и 
Карлсруе (Германия), Шарлероа (Белгия), Орхус (Дания), Гранада и Аликанте (Испания), 
Нюкасъл (Австралия), Солт лейк сити и Норфолк (САЩ). (Табл.1)  

 

 

 

 
Бохум, Германия 

 
Бийлефелд, Германия 

 
Шарлероа, Белгия 

 
Орхус, Дания 
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Гранада, Испания 

 
Аликанте, Испания 

       
Аликанте, Испания                                                                            Норфолк, САЩ 

        
Нюкасъл, Австралия                                                                          Утрехт, Нидерландия  

 

 

Поради относително високата превозна способност (около 20 хил. пътници в час), значително 
по-малкия размер на инвестициите, и не на последно място кратките срокове на строителство, леките 
градски железопътни системи от типа на скоростен трамвай намират все по-широко приложение. 
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Последните години производителите на подвижен железопътен състав предлагат все по-гъвкави 
решения, съобразени със спецификата на всеки един град. Техническите параметри и превозната 
способност на различните леки градски системи предлагат: превозна способност от 10 до 30 хил. 
пътника в час; нископодови състави с от 3 до 9 вагона; дължина на съставите от 18 до 80 м; 
максимални скорости от 70 до 100 км/ч и средни скорости от 25 до 35 км/ч.  

В табл. 1 са изложени данни за градове, близки по население с Варна, използващи леки железопътни 
системи.  

Табл.1 
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No: Град Държава Население Плътност Линии Спирки Откриване Оператор Дължина

брой човека/км2 бр бр. година км.

ВАРНА България 336 505 1 400

1 Бохум Герамния 365 587 2 500 1 21 / 15 подземни 1989 г Bogestra 15 km

2 Бийлефелд Герамния 334 195 1 300 4 62 1991 г moBiel 36,9 km

3 Карлсруе Герамния 312 060 1 800 12 190 1992 г AVV , KVV 262,4 км

4 Шарлерoа Белгия 201 816 2 000 4 48 / 10 подземни 1976 г TEC Charleroi 33 km

5 Орхус Дания 280 534 2 800 3 48 2017 г Midttrafik 110 км

6 Берген Норвегия 283 929 610 1 27 2010 г Keolis Norge 20,4 km

7 Гранада Испания 232 208 2 600 1 26 2017 г Metro de Granada 15,9 km

8 Аликанте Испания 331 577 1 600 6 104 1999 г FGV 137 км

9 Утрехт Холандия 358 454 3 800 3 43 1983 г Qbuzz 38,5 km

10 Солт лек сити САЩ 200 567 700 3 50 1999 г UTA 72,1 km

11 Норфолк САЩ 242 742 1 700 2 11 2011 г Hampton Roads Transit 11,9 km

12 Канбера Австралия 426 704 504 1 13 2019 г CMET 12 км

13 Нюкасъл Австралия 322 278 1 200 1 6 2019 г Newcastle Transport 2,7 km  
С непрекъснатия натиск за намаляване на задръстванията, справяне с 

качеството на въздуха в градовете и намаляване на емисиите на парникови газове, 
допринасящи за изменението на климата, леките градски железници ще продължат да 
получават подкрепа от пътуващата общественост в Европа.  

 

2. Общи технически характеристики на подвижния състав. 
На етапа на предпроектното проучване техническите параметри на подвижния 

железопътен състав (ПЖПС), необходим за експлоатирането на проучваните трасета, 
може да се опишат в общ план по следния начин:  

 - 100 % нископодов; 

 - Междурелсие: 1435 мм; 

 - Захранващо напрежение: 750 V DC; 

 - ПЖПС с горно токозахранване; 

 - Дължина на мотрисите: 18 – 40 м.; 

 - Възможност за комплектоване: 3; 5; 7 вагона; 

 - Ширина на вагона: 2,3 м; 2,4 м; 2,65 м.; 

 - Двупосочно управление на композициите; 

 - Двустранно обслужване на мотрисите; 

 - Максимална скорост: 80 км/ч; 

 - Минимален радиус на пътя: 30 м; 

 - Максимално допустим наклон: 6%; 

 - Автоматично управление и контрол на безопасността на движение на ПЖПС. 
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3. Анализ на обособените участъци. Предложение за трасе и 
нивелета за скоростен екологичен транспорт /леко метро/ по 
възможните за изпълнение участъци. Определяне на спирки.  

 

ХИДРОЛОЖКИ  ДОКЛАД 

 

           І. Общи данни за разработката 

 

         Като се отбележи развитието на гр. Варна, увеличения брой на автомобилите и 
изчерпаната пропускателна способност на голяма част от исторически формираната 
улична мрежа през последните години значително се е влошила транспортната и 
екологичната обстановка на града. Ежедневие в града са големите задръствания и 
ниските скорости на пътуванията, които с масовия градски транспорт по най-
натоварените направления в час „пик” са под 10 км в час. От двигателите на 
автомобилите дневно във въздуха се изхвърлят десетки тонове вредни вещества - 
оловни аерозоли, серни, азотни и въглеродни съединения. Това налага цялостно 
преосмисляне на ТКС на града и в сравнително кратки срокове да се планира 
реконструкция и изграждане на планирани по ОУП булеварди и  реализира бърз и 
ефективен транспорт. 

        Съществуващите трасета на градския транспорт, като цяло вършат значителна 
транспортна работа, но притежават някои съществени недостатъци: ниска скорост на 
придвижване, значителни на брой пресичания с останалия транспорт, прекъсване в 
централната градска част или преминаване през тесни улици с ниска пропускателна 
способност и са със значително изчерпан капацитет.  

        Предвиденото от Община Варна изграждане на бул. „Цар Освободител“, 
скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от 
индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци“, трасе по булевард „Република“ и 
връзката им с масовия градски транспорт ще даде възможност за значително 
облекчаване на трафика, затвърждаване на здравословна и екологически чиста околна 
среда в града и привличане на значителен туристическия поток.  

     Във връзка с изложеното до тук се налага изработване на Хидроложки  доклад за 
деретата и отводнителните канали преминаващи през града и съответно пресичащи 
новият скоростен екологичен транспорт. В местата на пресичане ще бъдат изградени 
мостови съоръжения и водостоци със светли отвори оразмерени за провеждане на 
нормативно определените водни количества със съответната обезпеченост. Тази задача 
следва да се обвърже с бермите на водните обекти в т.ч. и границите на прилежащите 
имоти, заливаемите зони и бъдещата им експлоатация.  

ІІ. Изходни данни и изисквания за разработката 

     Съгласно действащите нормативни документи за проектиране на корекции на реки, 
отводнителни канали и дерета ("Норми за проектиране на хидромелиоративни 
системи”, Министерство на земеделието и горите, ДФ „Вопроект”, София, 1991) са в 
сила следните оразмерителни водни количества: 
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"Чл.106.(1) Корекциите на реки и съоръжения за защита от наводнение на 
селскостопански площи се оразмеряват за обезпеченост на нормалното водно 
количество 5%, като резервата се проверява за обезпеченост на максималното водно 
количество 1%. При защитени площи под 30 ha за 1 km дължина на фронта 
оразмерителната обезпеченост е съответно 20% и проверка за 5%. Допуска се и друга 
обезпеченост след технико-икономическа обосновка. 

(2) Корекции на реки и дерета за защита от наводнение на населени места, 
индустриални зони и други подобни се оразмеряват за обезпеченост на нормалното 
водно количество 1% и се проверяват за обезпеченост на максималното водно 
количество 0,1%. 

(3) Билата на защитените съоръжения (диги и подпорни стени), с изключение на 
тези по ал.4, се проектират на кота форсирано водно ниво, съответстващо на 
максималното (с което се проверява) водно количество, когато резервната височина, 
която се получава над нормалното водно ниво е от 0,4 до 0,8 m за малки и средни реки 
от 0,6 до 1 m за големи реки, а за населени места, индустриални зони и други подобни 
– съответно от 0,5 до 1 m за малки и средни реки и от 0,8 до 1,2 m за големи реки. 
Когато се получава по-малка или по-голяма резервна височина, за която не е направена 
допълнителна обосновка, се приемат съответно посочените минимални и максимални 
стойности." 

      Следвайки цитираните по-горе нормативни изисквания, хидравличните изчисления 
в Хидроложкият доклад са проведени за нормативно определени максимални водни 
количества с обезпеченост 1% (1 на 100 години) необходими за оразмеряване на 
премостващите съоръжения, като са определени и  максимални водни количества с 
обезпеченост 0,1% (1 на 1000 години) – за проверка на проводимоста и заливаемоста. 

 

           В настоящият Хидроложки доклад са спазени изискванията на: 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

- Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г. и изм.); 

- Норми за проектиране на канализационни системи; 

- Наредба за ползването на повърхностните води (обн. ДВ бр. 56/2011 г.); 

- Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения. 
(публ. БСА 11/1985 г.); 

- Проектиране корекции на реки и дерета – ИПП „Водпроект”; 

- Норми за проектиране на хидромелиоративни системи, МЗГ, ДФ „Вопроект”, 
София, 1991 г.; 

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г. и изм.); 

- "Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на 
РЗПРН" утвърдена от МОСВ - "Методически указания за предварителна оценка 
на риска от наводнения"; 
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- Наредба № 2 / 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортните системи на урбанизираните територии; 

- Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. 

 

          Като методология и източници на информация са използвани теоретичните 
разработки на проф. инж. Страхил Герасимов – Институт по Хидрология на БАН и 
доц. Стефан Модев – УАСГ Хидротехнически факултет и : 

- Метеорологични данни за количеството на валежите от дъждомерна станция на 
НИМХ - Филиал Варна ; 

- Метеорологична справка за количеството на максималните месечни  валежи за 
периода 1992 – 2020 г. измерени в НИМХ - Филиал Варна ; 

- Климатичен справочник за валежите в Р. България – НИМХ – БАН ; 

- Ръководство за упражнения по хидрология – Маринов , Модев ; 

- Хидрологичен наръчник – І и ІІ част на проф. Ив. Маринов и колектив; 

- Хидрология на сушата – Н. П. Чеботарев ; 

- Хидрология – проф. Ив. Маринов ; 

- Орохидрографските характеристики са определени от географски карти, 
топографски карти, справочници и др. 

 

 

ІІІ. Характеристика на територията (община, агломерация, релеф) : 

           Местоположение на обекта и географски данни : 

     Разглежданите отводнителни канали и дерета в рамките на града и до КК „Златни 
пясъци“ заустват във Варненското езеро и в Черно море. Всички те водят началото си 
от южното и източно снижение на Франгенското плато.    

   Отводнителните канали и дерета са образувани в резултат на ерозионни процеси 
в следствие на метеорните води, като някои от тях са корегирани с облицован профил, 
а други са със земен профил.   

          В климатично отношение водосборните басейни на разглежданите водни обекти 
принадлежат към Континентално-Средиземноморската област, район Варненско 
Черноморие. Разглежданият район представлява едно типично полузатворено долинно 
понижение на южната и източна част от Франгенското плато.  

       Тази топографска характеристика определя в значителна степен своеобразие на 
климата - той е омекотен, като зимата е сравнително мека, лятото е прохладно, а есента 
продължителна и топла. През зимният период липсва устойчива снежна покривка. 
Влиянието на Черно море се изразява и в по-високата относителна влажност на 
въздуха и характерната бризова циркулация, особено добре изразена през лятото.  
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        Климатичните характеристики имат пряко влияние върху хидроложките условия 
на района. По-важните климатични елементи са вятърът, температурата и влажността 
на въздуха, валежите, мъглите. От съществено значение за атмосферния пренос са и 
местните фактори, каквито в случая са бризовата циркулация и морфометричните 
характеристики на територията. 

       Най-често климатичните и метеорологични параметри за района около гр. Варна, 
крайбрежието и Варненското езеро се цитират съгласно “Климатичен справочник на 
Р.България” за най-близко разположената постоянна метеостанция в гр. Варна. Тази 
станция дава качеството на климатичните характеристики за района. Данните за гр. 
Варна отразяват по-силното влияние на Черно море върху климата за града.  

      В Провадийско – Варненската част на района релефът е хълмисто равнинен, 
характерен с редица остатъчни плата (Лилянско, Шуменско, Провадийско, Мадърско, 
Авренско, Роякско, Франгенско) със стръмно спускащи се сипейни склонове, какъвто е 
водосбора на повечето канали и дерета в началната част на водосбора им. Платата са 
ограничени от дълбоко врязани долини и долинни разширения на реките Провадийска, 
Девненска, Батова и др. Най-силно разчленена е приморската част, която има изразен 
хълмист характер. 

     Подхранването на подземните води в пролувиално-делувиалните отложения се 
извършва от инфилтрация на валежи и на повърхностни води, както и от пукнатинни и 
пукнатино-карстови води от докватернерната подложка. Дренирането им се извършва 
по периферията на конусите при изклиняване на отложенията или от речно-овражната 
система чрез многобройни низходящи извори с незначителен дебит. Друга част от тези 
води се дренира подземно в песъчливите наслаги на алувия и неогена, така че като 
цяло практическото им значение е ограничено. Колувиалните (сипейни) отложения 
имат ограничено разпространение на отделни склонове от циркумденудационните 
плата, но в случая са характерни за разглежданите водни обекти. Представени са от 
дребно до среднокъсов скален материал с глинест запълнител. Дебелината им достига 
до 4 м., но нямат самостоятелно хидрогеоложко значение, а само „маскират” или 
„провеждат” пукнатино-карстови води от скалната подложка. Значителна част от 
подземните води се дренират в по-дълбоко залягащите пукнатинно-карстови 
водоносни хоризонти и комплекси.  

     В равнинната част на разглежданият район посоката на движение на подземните 
води почти „повтаря” земеповърхните форми и е генерално на юг и югоизток. 
Хидравличният градиент до главните вододелни била е 0,002-0,005, по склоновете на 
долините 0,01-0,04, а по крайбрежието е 0,0012-0,0015. По тези причини дълбочината 
на залягане на подземните води зависи предимно от хипсометрията на релефа и варира 
в широки граници от 2-6 м. от терена до 8-12 м. в ненапорната част.  

     Една значителна част от разглежданите подземни води в района не отговарят на 
изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели. Малка част от изворите в района са каптирани, но водите им 
не се използват. 

     Във водосборната област на разглежданите отводнителни канали и дерета няма 
защитени територии. На този етап 25% от Варненско-Белославския езерен комплекс е 
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поставен под законова защита съгласно националното природозащитно 
законодателство, но той не засяга водосборната област на водните обекти.  

ІV. Климатични условия : 

 

          По своите климатични фактори, атмосферна циркулация, радиационни и физико 
- географски условия, районът принадлежи към източния климатичен район на 
дунавската хълмиста равнина от умерено - континенталната климатична подобласт на 
климатичния район на северното Черноморие от Черноморската климатична подобласт 
на континентално - средиземноморската климатична област. Пролетта и есента имат 
преходен характер, като есента е малко по-топла и по-суха от пролетта. Пролетта в 
този регион е доста хладна, което се дължи главно на по-честите през този сезон 
североизточни нахлувания на по-хладен въздух годишната сума на валежите е средно 
между 500-550 мм и това очертава района като един от най-сухите за нашата страна. 
Тук главно през лятото и есента има чести и доста продължителни безвалежни 
периоди, някои от които са с продължителност 20-30 денонощия.  

          Най важната климатична особеност на Черноморската климатична подобласт е 
сравнително меката и влажна зима и горещото, но сравнително сухо и слънчево лято. 
Зимните температурни условия се дължат преди всичко на термичното влияние на 
големия воден басейн Черно море и се простират в успоредна на брега ивица с ширина 
15-20 км. районът е открит за северните и североизточни ветрове, чиято скорост през 
зимата достига скорост 15-20 м/сек и повече. Водосборните басейни на разглежданите 
водни обекти попадат в този район. 

 

- ветрови режим : 

      Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на 
дъждовните и влажните атмосферни маси.  

 

      Характеристиките на вятъра, посочени по-долу, са цитирани на база усреднени 
данни, съгласно наблюдения с по-голяма представителност от получените в близките 
х.м. станции. 

 

 

     Разпределението на вятъра в района по посоки средногодишно е показано на фиг. 1, 
а по сезони - в табл. 1.  
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Посока на вятъра С СИ И ЮИ Ю ЮЗ З СЗ 

Честота на вятъра, % 20,8 5,2 14,7 10,5 3,7 3,7 12,2 29,2 

Фиг. 1. Средногодишно разпределение на вятъра по посоки 

 

         Разпределението на вятъра в района по посоки, средногодишно е показано по 
сезони - в таблица 1.  

                                                                                                         Таблица 1 

Посока на вятъра С СИ И ЮИ Ю ЮЗ З СЗ 

зима 27,4 8,5 10,3 6,0 4,2 4,2 10,3 29,1 

пролет 20,1 12,0 24,1 9,0 4,0 3,0 10,1 17,7 

лято 20,3 11,9 17,8 9,3 4,2 3,4 13,6 19,5 

есен 28,1 10,9 14,1 7,0 3,1 3,9 10,2 22,7 

       

          За цялата година и за повечето месеци най-голяма е повторяемостта на вятъра от 
север - северозапад, а през пролетта - от изток. Най-малка е повтаряемоста на вятъра от 
юг и югозапад. Средногодишната скорост на вятъра за района е 2,6 m/s, а средната му 
скорост по месеци е дадена в таблица 2. 

    Средномесечни скорости на вятъра                                                  Таблица 2 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
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Средна 
скорост на 
вятъра 
(m/s) 

3,8 3,0 2,8 2,5 2,0 2,2 2,6 2,7 2,2 2,3 2,2 2,7 

 

       Тихото време (безветрие или скорост на вятъра до 1 m/s) е важна характеристика с 
оглед възможностите за образуване на “застойни” зони и концентриране на облачност 
в приземния въздушен слой. За Варна средногодишната честота на случаите с тихо 
време е  сравнително не голяма - 44,1 % (табл. 3). Котловидният характер на 
Девненската низина и относително ниските средни скорости на вятъра допълнително 
способстват за възникването на застойни зони. 

     Разпределение на тихото време (безветрие) по месеци               Таблица 3 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Тихо време, 
% от общия 
брой дни с 
наблюдения 

49,5 35,9 39,9 44,4 46,0 42,9 40,7 40,6 47,6 47,4 49,3 45,4 

 

      - температури : 

Температурният режим на територията на Община Варна е типичен за 
континентално - средиземноморски тип климат – с горещо лято и мека зима. 
Средномесечната температура на най-студения месец (януари) се колебае от 2,5° С на 
юг до 0,0° С на североизток. Средномесечната температура на най-топлия месец (юли) 
е в границите на +22,0° С +23,5° С, като по този начин се оформя  годишна 
температурна амплитуда от 21-22° С. Характера на климата се потвърждава в 
температурно отношение и от значителното отклонение на средните месечни 
максимални и минимални температури, както и от абсолютните екстремални 
температури – от  -18° С до над +40° С, оформящи абсолютна температурна амплитуда 
от над 50° С.   

Малко характерни за района са проявата на такива термични аномалии като 
късни пролетни и ранни есенни мразове, които могат да имат компрометиращо 
въздействие върху туризма и селскостопанските култури.  

    Средномесечни температури                                                             Таблица 4 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Средномесечна 
температура 
Со 

1,3 3,2 6,6 11,1 16,2 20,1 22,0 21,6 17,8 12,3 8,0 3,2 

 

- влажност на въздуха : 
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     Относителната влажност на въздуха за района съответства на тази в умерените 
географски ширини в близост до големи водни площи: 77% средногодишно, с 
максимум от около 84 % през зимата и минимум около 70 % през лятото. Влиянието на 
Черно море и на Варненското езеро над влажността на въздуха се проявява най-добре 
през лятото - в края на лятото влажността над сушата в 14 часа е 40-50 %, а край 
морето - над 60 %. Влиянието на морето през м. юли може да се счита за доказано до 
около 30-40 км. от брега, до каквото разстояние се приема‚ че достига морският бриз. 

- снежна покривка : 

      Преминаването на температурата през 0о С, най-вече през месеците януари и 
февруари обуславя образуването на снеговалежи, като снегозадържането и 
интензивността на снеготопенето е факт, който влияе върху оттока. 

 

Средна и крайна дата на последния пролетен и първия есенен мраз и средна 
продължителност на свободното от мраз време 

Таблица 5 

Метеорологична 
станция 

Последен мраз Първи мраз Средна 
продълж. на 
свободното 
от мраз 
време (дни) 

Най-
ранна 
дата 

Средна 
дата 

Най-
късна 
дата 

Най-
ранна 
дата 

Средна 
дата 

Най-
късна 
дата 

Варна 21.ІІІ 11.ІV 1.V 15.Х 10.ХІ 6.ХІІ 212 

 

         Дата на появяване и изчезване на снежната покривка и период на съществуването 
й 

Таблица 6 

ст-
я 

 

Дата на поява 
на снежната 
покривка 

Дата на 
устойчива 
снежна 
покривка 

Дата на 
разруш. на 
устойчива 
снеж. п-ка 

Дата на 
изчезване на 
снежна 
покривка 

ср. 
пр
од. 
на 
сн. 
п-
ка 

% 
на 
зим
и с 
уст.
сн. 
п-ка 

най
-
ран
на 

най
-
къс
на 

сре
дна 

най
-
ран
на 

най
-
къс
на 

сре
дна 

най
-
ран
на 

най
-
къс
на 

сре
дна 

най
-
ран
на 

най
-
къс
на 

сре
дна 

Вар
на 

9.Х
І 

18.
І 

17.
ХІІ 

9.Х
ІІ 

- - - 12.
ІІІ 

- 9.ІІ 16.
ІV 

10.І
ІІ 

15 18 

 

Максимална месечна височина на снежната покривка (см.) 

Таблица 7 

станция Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV 
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макс. макс. ср. макс. ср. макс. ср. макс. ср. макс. макс. 

Варна - 15 7 22 10 33 12 40 9 20 4 

- валежи : 

        Най-важният климатичен фактор, влияещ върху формирането на оттока, са 
валежите. Различният характер на валежите оказва съществено влияние върху 
образуването на повърхностния отток. Така например при интензивен дъжд водата не 
успява да проникне в почвата и в отводнителните канали и деретата постъпва буен 
приток, докато при дъжд с по-малка интензивност и продължително времетраене се 
създават благоприятни условия за попълване на запаса от подземни води.  

        В следващата таблица е дадена метеорологична справка за количеството на 
максималните месечни валежи за периода 1992 г. – 2020 г. в района на гр. Варна от 
Метеорологична станция Варна, намираща се в „Приморски парк“, район „Почивка“. 

                                                                                 

                                                                                                                    Таблица 8 

месеци / период Максимална месечна сума на 
валежа за периода 

mm (л/м2) 

Месечна норма на валежа за 
гр. Варна за периода 1961-
1990 г. 

mm (л/м2) 

за месеци 01 / 1992-2020 г. 112,9 35 

за месеци 02 / 1992-2020 г. 101,9 39 

за месеци 03 / 1992-2020 г. 111,6 31 

за месеци 04 / 1992-2020 г. 134,5 43 

за месеци 05 / 1992-2020 г. 98,3 39 

за месеци 06 / 1992-2020 г. 212,4 46 

за месеци 07 / 1992-2020 г. 122,6 37 

за месеци 08 / 1992-2020 г. 125,6 32 

за месеци 09 / 1992-2020 г. 149,3 33 

за месеци 10 / 1992-2020 г. 212,5 35 

за месеци 11 / 1992-2019 г. 129,5 52 

за месеци 12 / 1992-2019 г. 159,2 44 

Годишна норма на валежа за периода 1961-1990 г. за гр. Варна     – 466,0 mm (л/м2) 

Средна годишна сума на валежа за периода 01.1992-10.2020 г.      – 532,8 mm (л/м2) 

Максимална годишна сума на валежа за периода 01.1992-10.2020 г. – 876,6 mm (л/м2) 

Максимална денонощна сума на валежа за гр. Варна на 20.08.1951г.– 257,8 mm (л/м2) 

 

       Липсват преки наблюдения върху водните стоежи и измервания на преминалите 
максимални водни количества в отводнителните канали и дерета преминаващи през 
града.  
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     По приложение на математическата статистика в Хидрологията за изчисляване на 
емпиричната обезпеченост - таблично по метода на моментите за максимални 
денонощни валежи регистрирани в МС Варна за 30 години : 

                                                                                                                Таблица 9  

 

№ 

 

година 

      Wмакс   л/м2          W 

  K=------ 

         Wср 

 

   (К – 1)2 

 

  (К – 1)3 

   m-0,3 

p=------.100 

    n+0,4 

хронол. низход. 

1 1991 36,0 75,7 1,736 0,542 0,399 2,30 

2 1092 41,4 65,5 1,502 0,252 0,127 5,59 

3 1993 30,6 62,0 1,422 0,178 0,075 8,88 

4 1994 42,7 60,1 1,378 0,143 0,054 12,17 

5 1995 29,3 56,1 1,287 0,082 0,024 15,46 

6 1996 44,1 55,8 1,280 0,078 0,022 18,75 

7 1997 27,9 54,2 1,243 0,059 0,014 22,04 

8 1998 60,1 51,0 1,170 0,029 0,005 25,33 

9 1999 55,8 51,0 1,170 0,029 0,005 28,62 

10 2000 51,0 48,7 1,117 0,014 0,002 31,91 

11 2001 47,2 47,7 1,094 0,009 0,001 35,20 

12 2002 25,6 47,2 1,083 0,007 0,001 38,49 

13 2003 51,0 46,1 1,057 0,003 0,000 41,78 

14 2004 45,5 45,5 1,044 0,002 0,000 45,06 

15 2005 37,8 44,1 1,011 0,000 0,000 48,36 

16 2006 34,7 42,7 0,979 0,000 0,000 51,64 

17 2007 23,2 41,4 0,950 0,002 0,000 54,93 

18 2008 47,7 38,9 0,892 0,012 0,001 58,22 

19 2009 31,2 37,8 0,867 0,018 0,002 61,51 

20 2010 48,7 36,4 0,835 0,027 0,004 64,80 

21 2011 62,0 36,0 0,826 0,030 0,005 68,09 

22 2012 54,2 35,6 0,817 0,033 0,006 71,38 

23 2013 38,9 34,7 0,796 0,042 0,008 74,67 

24 2014 36,4 31,2 0,716 0,081 0,023 77,96 

25 2015 56,1 30,6 0,702 0,089 0,026 81,25 
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26 2016 65,5 29,3 0,672 0,108 0,035 84,54 

27 2017 35,6 27,9 0,640 0,130 0,047 87,83 

28 2018 46,1 26,0 0,596 0,163 0,066 91,12 

29 2019 26,0 25,6 0,587 0,171 0,070 94,41 

30 2020 75,7 23,2 0,532 0,219 0,103 97,70 

 сума 1308,0 1308,0  2,552 1,125  

 

              Wср = Wмакс  : n = 1308,0 : 30 = 43,60 л/м2 

 

  в таблицата  р  е емпиричната обезпеченост , където m е поредният номер на члена на 
вариационната редица при подреждане в низходящ ред , а  n  е броя на членовете на 
редицата . 

 

     Коефициента на вариациите при   n = 30   ще бъде : 

        СV = √ ∑(КІ – 1)2 : n = √2,552 : 30 = 0,292 

    Коефициента на асиметрията е : 

       СS = ∑(К – 1)3 : (n . CV3) = 1,125 : (30 . 0,2923) = 1,458 

 

     Определяне на максималните денонощни валежи при съответна обезпеченост : 

Определя се по формулата 

Wр = Wср . (Фр . СV + 1) 

За обезпеченост 1 % при СS = 1,458 от таблицата на Фостер-Рибкин (Приложение 
5 – Ръководство за упр. по хидрология – Маринов, Модев) 

 

                                                                                                            Таблица 10 

Р % 0,10 1,00 5,00 10,00 25,00 50,00 75,00 90,00 99,00 

Ф 5,21 3,31 1,96 1,33 0,48 -0,23 -0,73 -1,03 -1,36 

Ф.СV 1,52 0,97 0,57 0,39 0,14 -0,07 -0,21 -0,30 -0,40 

КР 2,52 1,97 1,57 1,39 1,14 0,93 0,79 0,70 0,60 

WP% 109,87 85,89 68,45 60,60 49,70 40,55 34,44 30,52 26,16 

 

където :    КР = Ф.СV + 1 

                 WP% = Wср. . (Ф.СV + 1) 
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  Фиг. 2. Теоретична крива на обезпечеността на максималните 24 часови валежи 

       За разработката се ползва таблицата за интензивните валежни височини измерени в 
гр. Варна за получаване на техническата интензивност q. 

   

 Интензивните валежни височини в гр. Варна с интервал 5 минути:       

                                                                                                                  Таблица 11 

времетраене 

t 

min 

вал. височ. 

h  

mm 

интензивност lg t lg h 

i = h/t 

mm/min 

q = 166,67 i 

l/s/ha 

5 1,05 0,21 35,0 0,6990 1,5441 

10 2,11 0,21 35,0 1,0000 1,5441 

15 2,98 0,20 33,3 1,1761 1,5224 

20 3,67 0,18 30,0 1,3010 1,4771 

25 4,52 0,18 30,0 1,3979 1,4771 

30 5,02 0,17 28,3 1,4771 1,4518 

35 5,88 0,17 28,3 1,5441 1,4518 

40 6,45 0,16 26,7 1,6021 1,4265 

50 7,77 0,16 26,7 1,6990 1,4265 

60 8,69 0,14 23,3 1,7781 1,3674 
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90 11,34 0,13 21,7 1,9542 1,3365 

120 12,31 0,10 16,7 2,0792 1,2227 

150 12,98 0,09 15,0 2,1761 1,1763 

 

където :    

                                                              i . 1000 . 10 000 

     - техническа интензивност    q =  -------------------- = 166,67 . i         dm/(s.ha) 

                                                                     1000 . 60  

 

- среден денонощен валежен максимум  = 43,60 mm 

 

Интензивни дъждове с различно времетраене :                                                 

          

 Таблица 12 
Времетраене t 

       min 

   5    10    20    40   60   90     150  300 1440 2880 

Редукционни 
множители 

0,134 0,192 0,262 0,335 0,387 0,435 0,522 0,639 1,080 1,220 

 

                                          Валежни височини  Нр(t) в mm :                                           

                                                                                                                 Таблица 13 
Обезпеченост Р % 0,01 0,10 1,00 5,00 20,0 50,0 

Времетраене в min       

5 24,7 19,6 14,7 11,3 8,3 5,9 

10 35,4 28,1 21,1 16,2 11,9 8,4 

20 48,4 38,4 28,7 22,2 16,2 11,5 

40 61,8 49,0 36,7 28,3 20,7 14,7 

60 71,4 56,7 42,4 32,7 23,9 17,0 

90 80,3 63,7 47,7 36,8 26,9 19,1 

150 96,4 76,4 57,3 44,2 32,2 23,0 

300 127,9 101,5 76,0 58,6 42,8 30,5 

1440 199,4 158,1 118,5 91,4 66,7 47,5 

2880 225,2 178,6 133,8 103,2 75,4 53,7 
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    Среден интензитет qp(t) в dm3/s.ha :                                                  Таблица 14 
Обезпеченост Р % 0,01 0,10 1,00 5,00 20,0 50,0 

Времетраене в min       

5 825 654 490 378 276 196 

10 591 468 351 271 198 141 

20 403 320 239 185 135 96 

40 258 204 153 118 86 61 

60 198 157 118 91 66 47 

90 149 118 88 68 50 35 

150 107 85 64 49 36 26 

300 71 56 42 33 24 17 

1440 23 18 14 11 8 5 

2880 13 10 8 6 4 3 

Средногодишното количеството на валежите е в границите на 500-550 мм, като 
се наблюдава ясна тенденция на увеличаване на валежите в посока от североизток към 
югозапад в района на общината.  

       Липсват преки наблюдения върху водните стоежи и измервания на преминаващите 
максимални водни количества за отточните канали и дерета пресичащи града, 
респективно пресичащи трасето на скоростният екологичен транспорт (леко метро). 

        За сравнение, при определяне на изчислителните обезпечености на върховете на 
високите води се ползват и индиректни методи. Така, за определяне на високите води 
са ползвани емперични методи, както и методът на пределната интензивност. 

       Определянето на квантилите Qp на максималните водни количества за 
проучваният пункт на отделният воден обект по формулата на пределната 
интензивност, с избраните изчислителни параметри на водопроводимост на речното 
легло и на склоновете на водосборният басейн и определеният отточен коефициент φp 
става по Хидрологичният наръчник.  

      Основната формула в метода на пределната интензивност на руския хидролог Г. А. 
Алексеев (за сравнително малки водосбори) с годишна вероятност на превишение р% 
има вида: 

 

   Qp = 16,67 . r . φp . ψср.(т,р) . F    m3/s 

 

  където -   r е коефициент на регулиране от езера и язовири (в случая r = 1); 

- ψср.(т,р) = ψ(т,р)/т    -  редукционен параметър на пределната интензивност на 
дъжда; 

- ψ(т,р) = Нт,р/Нр   - параметър на максималната валежна сума Нт,р в mm за 
интервал т и обезпеченост р, отнесен към денонощният максимум на дъжда Нр 
mm със същата обезпеченост; 
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- тр = 16,67 . lp / v   - време за дотичане (мин.) по реката с дължина lp и средна 
скорост v; 

- v = a . J1/3 . Qp1/4    - средна скорост на водата в речният поток със среден 
наклон J ‰ в участъка l (ф-ла 9.40).   Прието a = 0,12 от таблица 9.9 стр.201 на 
Хидрологичен наръчник – част II 

-       Времето на стичане по дерето се определя с последователни приближения с 
формулата  

         
- в знаменателя, на която е формулата за скоростта на водата в открити водни 

течения. 

-        Отточните коефициенти на максималните водни количества са изчислени 
като е взета предвид филтрацията и едновременността на максималните валежи 
и на проф. Герасимов: 

-        QP% = Si . FР    (м3/сек)       базираща се също на максималните валежи, 
орохидрографските, почвено - геоложките и климатичните фактори, 
характеризиращи конкретния водосборен басейн. 

     За малки водосбори към времето за дотичане по реката се добавя и времето за 
дотичане по склона със средна дължина lp m и скорост vc.  

      При определяне на коефициента на вариация са взети предвид определените при 
ХМС аналози, също така Cv за средните води и особеностите на разглеждания 
водосбор на водният обект до пункта. 

 

     Средният отточен коефициент w, при приета площ на водосбора от 1 до 10 км2 се 
определя, като водосбора има следните съставни : 

- асфалт, скала без пукнатини, бетон - отточен коефициент 1,00 

- мазни глини, глинести почви - отточен коефициент 0,70 

- песъкливо-глинести и сиви горски почви - К=0,55 mm/min 

- кафяви горски, глинесто-песъкливи почви - К=0,25 mm/min 

- песъкливи, чакълести, рохкаво-каменисти почви - К=0,15 mm/min 

 

        Стойностите на отточният коефициент на максималният отток по групи и 
подгрупи, при различна обезпеченост са дадени в Таблица 9.15 на Хидрологичен 
наръчник – II част. 

           

Статистическите параметри (модул на повърхностния отток и коефициент на 
вариация) до проучваните пунктове са отчетени от карти със съставени две графични 
зависимости, които отразяват връзката между:  
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1. Естествения модул μ0  и средните надморски височини на водосборните 
басейни при ХМС - μ0 = f(Н0);  

2. Коефициентът на вариация Сv и средните надморски височини на ХМС – Сv = f 
(μ0).  

Статистическите параметри на средния отток при разглеждания пункт са 
получени с помощта на хидрографските характеристики и графичните зависимости  

Сv = f (μ0) и μ0 = f(Н0), като са взети предвид специфичните условия в басейна 
на водният обект при разглеждания участък.  

За коефициента на асиметрия е прието съотношението Сs = 2Cv, което дава най - 
добро покритие на емпиричната с теоретичната крива. 

   Интензивността на водообразуването е : 

   qo=(aс2.Jc1/2):lc.ha2 

 

За интензивността на инфилтрацията К за различните категории на 
почвогрупите приемаме: 

- непропусклив грунт, скала без пукнатини, асфалт, бетон – К=0,05 mm/min 

- глина, песъчливо-глинести солници - К=0,25 mm/min 

- подзолисти и сиви горски песъчливо-глинести почви - К=0,55 mm/min 

- тъмно-кафяви и червено кафяви почви - К=1,20 mm/min 

- чисти открити глинесто-песъчливи, ливадни почви - К=1,50 mm/min 

- несвързани пясъци - К=2,00 mm/min и повече 

 

V. Определяне на оразмерителните водни количества : 

Оразмеряването е извършено в табличен вид по описаните по горе формули и се 
отнася за пунктовете на пресичане на отводнителните канали и дерета с трасето на 
скоростният екологичен транспорт. 

Съгласно Хидрологичен наръчник II част регионалната разработка има следните 
характеристики: 

- район на редукционните криви на дъждовете – IV ; 

- район на денонощният максимум на дъжда – IIIа . 

Средно многогодишните стойности на денонощният максимум Н mm при 
различните надморски височини са ползвани и от Таблица 6.2 от наръчника. 

 

 

V.1.  Определяне параметрите на Ментеше дере : 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 
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                                                                                  Таблица 15  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  311,6 

средна надморска височина m  152,3 

среден наклон на водосбора  o/oo  48,73 

дължина на дерето km  2,78 

среден наклон на дерето o/oo  38,66 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  32,70 

 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :     

               

                                                                                                                 Таблица 16  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,883 0,601 0,405 0,261 0,173 0,101 

Интензивност на водообраз.  Qo 4,920 2,522 1,313 0,680 0,327 0,151 

Водосбор   ha 311,6 311,6 311,6 311,6 311,6 311,6 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

15,33 7,86 4,09 2,12 1,02 0,47 

    

       Оразмерителното водно количество за Ментеше дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 7,86 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на  Q0,1% = 15,33 m3/s 
и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор на премостващото 
съоръжение. 

V.2.  Определяне параметрите на Балъм дере : 

 

 

 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 17  
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характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  332,5 

средна надморска височина m  141,1 

среден наклон на водосбора  o/oo  47,54 

дължина на дерето km  3,12 

среден наклон на дерето o/oo  37,61 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  31,52 

 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :     

               

                                                                                                                 Таблица 18  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,879 0,598 0,420 0,273 0,178 0,107 

Интензивност на водообраз.  Qo 4,929 2,526 1,314 0,683 0,328 0,150 

Водосбор   ha 332,5 332,5 332,5 332,5 332,5 332,5 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

16,39 8,40 4,37 2,27 1,09 0,50 

          Оразмерителното водно количество за Балъм дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 8,40 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на   

Q0,1% = 16,39 m3/s и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор 
на премостващото съоръжение. 

V.3.  Определяне параметрите на Елпромско дере : 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 19  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  286,8 

средна надморска височина m  148,0 

среден наклон на водосбора  o/oo  48,69 
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дължина на дерето km  2,82 

среден наклон на дерето o/oo  39,01 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  32,11 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :     

               

                                                                                                                 Таблица 20  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,892 0,615 0,412 0,270 0,184 0,116 

Интензивност на водообраз.  Qo 4,861 2,493 1,297 0,673 0,324 0,150 

Водосбор   ha 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

13,94 7,15 3,72 1,93 0,93 0,43 

    

       Оразмерителното водно количество за Елпромско дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 7,15 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на  Q0,1% = 13,94 m3/s 
и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор на премостващото 
съоръжение. 

V.4.  Определяне параметрите на дере Пчелина : 

 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 21  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  149,3 

средна надморска височина m  132,6 

среден наклон на водосбора  o/oo  45,21 

дължина на дерето km  1,39 

среден наклон на дерето o/oo  37,55 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  30,46 
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 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :     

                                                                                                                               Таблица 22  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,901 0,622 0,430 0,292 0,199 0,131 

Интензивност на водообраз.  Qo 6,175 3,168 1,648 0,857 0,409 0,188 

Водосбор   ha 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 149,3 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

9,22 4,73 2,46 1,28 0,61 0,28 

    

       Оразмерителното водно количество за дере Пчелина в створа на пресичане е   
Qор.1% = 4,73 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на   

Q0,1% = 9,22 m3/s и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор 
на премостващото съоръжение. 

 

V.5.  Определяне параметрите на Франга дере : 

 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 23  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  361,4 

средна надморска височина m  145,7 

среден наклон на водосбора  o/oo  48,36 

дължина на дерето km  2,53 

среден наклон на дерето o/oo  39,67 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  33,88 

 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :   
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                                                                                                                 Таблица 24  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,901 0,622 0,430 0,292 0,199 0,131 

Интензивност на водообраз.  Qo 7,327 3,592 1,868 0,968 0,468 0,216 

Водосбор   ha 361,4 361,4 361,4 361,4 361,4 361,4 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

26,48 12,98 6,75 3,50 1,69 0,78 

    

       Оразмерителното водно количество за Франга дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 12,98 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на   

Q0,1% =26,48 m3/s и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор 
на премостващото съоръжение. 

 

V.6.  Определяне параметрите на Караджа дере : 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 25  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  192,5 

средна надморска височина m  139,4 

среден наклон на водосбора  o/oo  47,42 

дължина на дерето km  1,92 

среден наклон на дерето o/oo  35,65 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  31,54 

 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :     

                                                                                                                               Таблица 26  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 
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Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,865 0,587 0,400 0,258 0,177 0,110 

Интензивност на водообраз.  Qo 5,792 2,940 1,527 0,795 0,384 0,177 

Водосбор   ha 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 192,5 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

11,15 5,66 2,94 1,53 0,74 0,34 

          Оразмерителното водно количество за Караджа дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 5,66 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на  

 Q0,1% = 11,15 m3/s и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор 
на премостващото съоръжение. 

V.7.  Определяне параметрите на Кемер дере : 

 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 27  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  228,1 

средна надморска височина m  137,0 

среден наклон на водосбора  o/oo  43,81 

дължина на дерето km  2,21 

среден наклон на дерето o/oo  32,76 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  30,79 

 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :           

                                                                                                                 Таблица 28  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,382 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,881 0,590 0,405 0,262 0,183 0,118 
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Интензивност на водообраз.  Qo 4,976 2,508 1,302 0,675 0,324 0,149 

Водосбор   ha 228,1 228,1 228,1 228,1 228,1 228,1 

Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

11,35 5,72 2,97 1,54 0,74 0,34 

    

       Оразмерителното водно количество за Кемер дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 5,72 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на  

 Q0,1% = 11,35 m3/s и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор 
на премостващото съоръжение. 

 

V.8.  Определяне параметрите на Домус дере : 

 

      Водосборния басейн има следните хидрографски характеристики : 

                                                                                  Таблица 29  

характеристика м  до створа 

площ на водосбора ha  181,3 

средна надморска височина m  139,2 

среден наклон на водосбора  o/oo  40,67 

дължина на дерето km  1,95 

среден наклон на дерето o/oo  34,59 

среден наклон на дерето в крайният участък o/oo  31,28 

 

 

 Резултати от изчисленията на оразмерителните водни количества за дерето :           

                                                                                                                 Таблица 30  

Обезпеченост  Р в % 0,1 1,0 5,0 20,0 50,0 90,0 

Относителни квантили  Кр  4,33 2,85 1,98 1,31 0,95 0,44 

Апсолютни квантили  Нр=Кр.Н 188,8 124,3 86,3 57,1 41,4 19,2 

Денон. вал. макс.  В  mm 109,87 85,89 68,45 53,23 40,55 30,52 

Отточен коефициент  Fi 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

Средна скорост на дотичане  Vср 0,878 0,585 0,396 0,254 0,179 0,110 

Интензивност на водообраз.  Qo 4,898 2,504 1,302 0,673 0,325 0,149 

Водосбор   ha 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 
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Водно количество  Q  m3/s   

(оразмерително при Р=1,0%) 

8,88 4,54 2,36 1,22 0,59 0,27 

    

       Оразмерителното водно количество за Домус дере в створа на пресичане е   
Qор.1% = 4,54 m3/s , като се направи проверка за провеждане и на  

 Q0,1% = 8,88 m3/s и на тази база се определи минимално необходимият светъл отвор 
на премостващото съоръжение. 

 

 

Описаните по долу участъци са с обобщена информация по различни 
характеристики и особености на техническата инфраструктура.   

 

 

Анализираният участък ще се изгражда съвместно с разширението на бул."Цар 
Освободител". Участъкът започва от пътен възел бул."Цар Освободител"/бул. "Христо 
Смирненски" продължава по бул."Цар Освободител" до Летище Варна.  

Приложение 1 – графична част. 

Характеристики: 

Дължина (км)  :     6,635  

Изграждане :     наземно автономно трасе, двупътен участък. 

Пресичания :      на различни нива пресича последователно ул."Вяра", бул. 
"Република", бул. "Ян Хунияди", ул. "Атанас Москов", ул. "Асен 
Разцветников", бул. "Константин Фружин" и пътен възел бул. "Цар 
Освободител"/Автомагистрала "Хемус". Всички останали улици се 
затварят от страна на железния път. 

Максимален наклон: (%)   от 0,5 до 3 % 

Дължина на рампите: (м)       няма такива   

Минимален радиус на кривите:  (м)    прав участък 

Спирки: (бр.)  :     7 (седем)   

Натоварване: (бр. пътници/ден/посока) : 25 хил. 

Ориентировъчна стойност*: (мил. Евро)      60 мил. Евро.  
*Стойността на инвестицията включва подвижен състав при ангажираност 0,8 влака на км. и не 
включва изграждането на пътно строителните конструкции и съоръжения в пресичанията.  

 

Участък I 
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Особености на техническата инфраструктура: 

Електроснабдяване:  
През трасето преминават електропроводи собственост на "ЕСО" ЕАД  

- ВЕЛ 110kV „Нектар“ (2 тройки на стълбове тип „бъчва“, едната тройка са за 
бъдещите ВЕЛ 110kV от п/ст Каварна“: „Кичево“ и „Батово“)  

- ВЕЛ 110kV „Бриз“ – ВЕЛ 110kV „Лебед“ (на обща стълбовна линия, като ВЕЛ 
110kV „Лебед“ е с високотемпературни проводници тип ZTACIR 19.04); 

 

През трасето на участък едно преминават и множество електропроводи 
собственост на "Електроразпределение Север" ЕАД, както и трафопостове и Възлови 
станции 

 

Геология 
Терените, през които преминава новопроектираното трасе е с малки денивелации, с 
изключение на участъците в обсега на деретата – „Кочмар дере” и „Балъм дере” по 
които е констатиран воден отток. 

 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
проучвателни работи в района /ТПО Варна – 1984-2005г., ОУП Варна – 2012г., „КиМ 
Геология” ООД 2005 – 2021г. и др. 

  

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в район с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев –Шпонхоер-Карник, с 
коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно ускорение на земната 
основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и q=0,15/475 годишен 
период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -1998-1. 

 

1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

По време на инженерно-геоложкия оглед 2020-2021г. по терена, както и по 
съществуващия в непосредствена близост сграден фонд не се наблюдават пукнатини и 
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деформации от опасни физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и 
др. Обследваното трасе не е засегнато от древни и съвременни свлачищни процеси. 

Непосредствено преди пресичане на трасето с ул. „Поп Димитър” зоната 
граничи със стръмен склон, по който е развито свлачище „Пчелина – южен циркус”. 
Свлачището е засегнало склона на около 20÷30м северно от трасето. То е плитко 2÷4м, 
предизвикано е от преовлажняванене на земните маси, не е укрепено. В тази връзка 
участъкът е отбелязан като Инженерно геоложки подрайон IБ и е защрихован с червен 
цвят. 

В обсега на „Кочмар дере” и „Балъм дере”, върху които е изграден бул. „Цар 
Освободител” са възможни приоткосни свличания по бреговете на дерета при високи 
водни стоежи. 

 

1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността обследваните трасета попадат в обсега на  голямата 
структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. Същата е наложена 
върху блоковите структури на доюрския структурен план. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения –  с неогенска възраст, припокрити от различни по мощност кватернерни и 
съвременни образувания. 

1. Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс от кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от основни  седименти –  N1 – служат за подложка на описаните по-
горе литоложки разновидности, като същите се явяват на различна дълбочина 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района  е установено следното: 

В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 
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Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени са от глини, опочвени и насипи с мощност 0,80 – 2,0 м – рахли, 
неуплътнени – неподходящи за земна основа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

Разновидност 2 – Q- кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 3 литостратиграфски единици: 

 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на 
места с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 ÷ 0,27 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви 

 

б/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Явяват са като отложения по „Кочмар дере» и «Балъм дере”.  Пресичащото се 
от булеварда «Елин дере»  не се индикира на повърхността на терена. Най-вероятно 
същото е вкарано в тръба под булеварда. 

Комплексът от пролувиални отложения са представени от пъстър фациес от 
глини песъчливи, „погребани почви”, разнозърнести пясъци и чакъли. 

Мощността на отложенията е от порядъка  3 до 5 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,08 ÷ 0,20 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 
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3. Комплекс от основни  седименти - gN1
t-s 

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности, като 
същите  са представени от отложенията на неогена.  

 Имат най-широко разпространение в обсега на проучваното трасе. 

 Неогенските седименти са представени от отложенията  на „Галатската свита” – 
пъстър комплекс от пясъци жълти до бели – най-често дребнозърнести, неравномерно 
сбити, варовити глини бели до сиви с пачки от неравномерно здрави пясъчници, 
мергели и варовици. 

 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност в 
хоризонтално и вертикално направление. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районът през които преминава новопроектираното трасе се характеризира с 
различно залягане на почвените води. 

Същите са на дълбочина 3-4 м ”Кочмар дере” и „Балъм дере” до над 5 м в 
останалата част на трасето. 

Водите се формират в голямата водосборна област над проучваното трасе. 
Същите се провеждат разсредоточено от материалите с по-добри филтрационни 
свойства и следвайки наклона на терена се разтоварват в по-горе споменатите дерета. 

 Същите дренират водите и ги отвеждат в акваторията на  плавателния канал 
море-езеро. 

 

2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района се установява, че в 
проучваното трасе могат да се отделят един инженерно-геоложки район с два локални 
подрайона: 

 

І-ви инженерно-геоложки района 

Попадат по-голяма част от обследваното трасе. В геоложкия строеж на терена 
вземат участие съвременни образувания, кватернерни отложения и основни седименти. 

Почвените води в този район са на дълбочина по-голяма от 5 м. 

Инженерно-геоложки подрайон IA 
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Има ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе – районите, в 
които бул. „Цар Освободител” пресича „Кочмар дере” и „Балъм дере”. 

Тук почвените води се очакват на дълбочина 2÷4 м. 

На геоложката карта района е означен със светлосин цвят.  

Инженерно-геоложки подрайон IБ 

Този подрайон обхваща участък от трасето с дължина около 120м преди 
пресичането му с ул. „Поп Димитър”. Отделен е като подрайон защото граничи със 
стръмен участък и е в близост до проявено активно свлачище. Това е свлачище 
„Пчелина – южен циркус”. Валът на свлачището не достига до трасето, но се намира на 
около 20-30м от него. Не е проучвано и укрепено. Необходимо е да се извършат 
детайлни инженерно геоложки проучвания и се обезпечи сигурността на лекото метро 
в този участък. 

 

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 

1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения с неогенска възраст, припокрити от различни по мощност кватернерни и 
съвременни образувания. 

2. Районите, през които преминава новопроектираното трасе се характеризират 
с различна  дълбочина на залягане на почвените води –  2-4 м до над  5,0 м.  

 3. Въз основа на по-горе казаното участъкът от трасето с № 1 попада основно 
инженерно-геоложки район I, като са отделени два локални подрайона IА и IБ със 
съответните изисквания посочени в т. 2.3. от Записката. 

 4. За следващите фази на проектиране, след като бъде окончатело избран 
варианта на трасето и дълбочината, на която същото ще бъде прокарано е 
задължително: 

а/ изпълнението на проучвателни сондажи с лабораторни изследвания, даващи 
точните параметри на физикомеханичните показатели, дефомационните свойства и 
якостните параметри, както и дълбочините на залягане на почвените води. 

 

Водоснабдяване и канализация 
В този участък нивелетата е променлива спрямо съществуващия терен и в различни 

места е наземна, полуподземна или подземна, съобразена с много фактори на градската 
среда.  

3.1. Новите трасета на пътната и железопътна инфраструктура в този участък 
пресичат четири дерета, за които има изчислена оразмерителна проводимост 
спрямо вероятността за 100-годишната вълна. От изток на запад те са: 
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o Пчелина дере е най-малкото с водосбор от ~150 ha, дължина 1,4 km, наклон 3-4% 
и оразмерителен отток 4,7 m3/s. Продължението на дерето е открит облицован 
канал, който в участък с дължина над 1,2 km по протежение на проектното трасе 
през кръстовището с бул. „Хр.Смирненски“ към бул. „В. Левски“. Необходимо е 
да се предвиди решение за интегриране на елементи за отводняване на външни 
територии към транспортните коридори, независими от локалния собствен 
отводнителен колектор.  

o Елпром дере с водосбор от ~290 ha, дължина 2,8 km, наклон 3-4% и 
оразмерителен отток 7,2 m3/s. Новото пресичане на дерето е на около 200 m 
западно бул. „Република“. 

o Балъм дере с водосбор от ~330 ha, дължина 3,1 km, наклон 3-4% и оразмерителен 
отток 8,4 m3/s. Новото пресичане е в близост до кръстовището на бул. „Цар 
Освободител“ и бул. „А.Москов“, където дерето е покрито. 

o Ментише дере с водосбор от ~310 ha, дължина 2,8 km, наклон 3-4% и 
оразмерителен отток 7,9 m3/s. Новото пресичане на дерето е в близост до 
мостовото съоръжение на магистрала „Хемус“ пред летище Варна.  

Тези дерета са и естественият приемник за отводняване на транспортните 
съоръжения. По дължина на пътното и железопътното платно следва да бъде изградена 
отводнителна система от дъждоприемни елементи колектор с наклон към най-близкото 
дере. Особено внимание трябва да се обърне на подземните и полуподземните 
участъци от транспортните коридори, един път да не се допуска приток на външни 
води и втори път да се осигури надеждно отводняване. Това трябва да става със 
самотечна канализация и само при липса на друга техническа възможност да се 
предвижда аварийно помпено отводняване. 

3.2. В обхвата Участък-1 попадат множество главни довеждащи водопроводи, 
които преминават през града от запад на изток до водоемите на „ВиК Варна“ ООД, 
включително: 

o Девня–Варна I  - 1958 г. Е ø546   - 200 l/s  - II зона / кота 
98,50 

o Девня–Варна II  - 1964 г. СБ ø1050/1200 - 600 l/s  - II зона / кота 
98,50 

o Девня–Варна III - 1990 г.  Ст. ø1420  - 2000 l/s  - IV зона / 122,50 

o Китка–Варна – 1975 г.  СБ ø1400 безнапорен - 1800 l/s  - II зона / кота 
98,50 

o Харамийски    Ч ø300 

o IV захр. запад   HD-PE ø400/500 – Ст. ø600,  - IV зона / 122,50 

o други локални с по-малки диаметри. 

Големите водопроводи в този обхват са стратегическото захранване с вода на гр. 
Варна и прилежащите територии през водоемите на Водния оператор. Те са 
изграждани в периода 1950 - 1990 година и са в съответствие с потреблението според 
тогавашните прогнозни разчети. Водопроводите са със значителна проводимост, 
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удовлетворяваща перспективното водопотребление, но в лошо техническо състояние, 
респективно надеждност, брой аварии, течове и др. Почти изцяло са изграждани с 
държавни и общински средства и в съответствие с тогавашното законодателство са 
предавани за експлоатация на “В и К” дружеството. Повечето от тях са надживели 50 
годишен експлоатационен период и може да се приеме, че подлежат на пълна 
реконструкция при запазване или увеличаване на проводимостта. Необходимо е да 
бъдат осигурени трасета в очертанията на новия булевард и сервитутите му за поне 
трите главни водопровода: Китка-Варна; Девня-Варна I и Девня-Варна II. Трасетата 
трябва да са независими едно от друго и да бъдат защитени. Едновременна авария на 
два или повече от тези водопроводи би предизвикала бедствена криза за 
водоснабдяването на Община Варна. 

В периода на изграждане на тези магистрални водопроводи през урбанизираните 
територии трасетата са определяни изключително по технически и строителни 
съображения през терени са държавни или общински. След 1990 година започват да 
възникват конфликти, които нарастват като брой с инвестиционните намерения на 
новите собственици на имотите и сервитутните отстояния от тръбопроводите. Правени 
са множество байпасни връзки за освобождаване на строителни площадки, а също има 
значителен брой строежи в недопустима близост до водопроводите. Преминаването на 
трасетата през частни имоти силно ограничава и затруднява достъпа до тях за 
ремонтни работи и профилактика.  

Най-важните довеждащи водопроводи за Варна са преминали края на своя 
технически жизнен цикъл. Това води до висок процент аварии и технически загуби, а 
оттук и до неефективно използване на водата и електроенергията. Като цяло, тези 
характеристики на инфраструктурата са причина за изключително високите загуби на 
вода. Това е допълнителен аргумент за необходимостта от обновяването им. 
„Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 
Република България“ 2014-2023 г. на Министерство на регионалното развитие от 2014 
г. дава насоки и рамка за решенията решенията на подобни проблеми във водния 
сектор. 

Изместването на съществуващите трасета по протежението на булеварда ще 
освободи значителен брой имоти от строителните ограничения на сервитутите и може 
да бъде използвано от Общината като стимул за необходимата инвестиционна дейност. 
Освен това разрастването на града с включване в регулация на нови територии ще бъде 
обезпечено с водоснабдяване, съответстващо на разчетите от Идейните проекти на 
„ВиК Варна“ ООД от 2019 год. 

Необходимо е да се съпостави проектната нивелета за новите трасета с напорната 
линия на всеки от тях, за да се гарантира оразмерителната им проводимост. Вероятно 
ще има недостиг на напор в участъка между бул. „Хр.Смирненски“ и бул. „Трети март“ 
за водопроводите от втора зона, защото се очаква проектните нива да бъдат над кота 
90,00. Ако не могат да бъдат удовлетворени хидравличните предпоставки, отпада 
необходимостта от осигуряване на трасе за част от водопроводите в зона с дължина 
около 1,50 km и те следва да се върнат към съществуващите трасета. 

3.3.  Проектните трасета на Участък-1, както и на бул. „Цар Освободител“ пресичат 
няколко главни колектори, които обслужват урбанизираните територии с по-
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голяма надморска височина и отвеждат отпадъчните води в посока от север на юг. 
По правило в района канализацията е разделна и канализацията за битови води на 
повечето места е дублирана с дъждовна. 

Тези колектори са съществуващи и дълбочината им необичайно голяма, съобразена 
с пресичането на магистралните водопроводи, като в някои случаи надвишава 6,0 m. 
Това е определящо при избора на вариант за проектна нивелета, за да се запази 
гравитачното отвеждане на отпадъчните води.  

o Новите транспортни коридори в участъка между бул. „В. Левски“ и бул. „Трети 
март“ пресичат няколко битови канализации с локално значение и малък диаметър. 
Значителният надлъжен наклон на терена по протежение на канализациите 
позволява да бъдат правени реконструкции за удълбочаването им при 
необходимост, така че да се избегнат конфликти с подземни елементи на 
транспорта.  

o В същия обхват на проекта е и пресичането на облицования канал, който е 
продължение на дере Пчелина и като допълнително усложнение е трасето му 
покрай и през съществуващия бул. „Цар Освободител“, оставащо в новото трасе. 

o Между бул. „Трети март“ и бул. „Република“ две други битови канализации с 
локално значение и малък диаметър пресичат проектното трасе, като има 
възможност да бъдат удълбочени им при необходимост.  

o По-сложен е проблемът с дъждовната канализация, която е в близост до 
кръстовището с бул. „Република“ и отвежда повърхностните води към дере Елпром 
да около 200 m в западна посока. Колекторите са два Б ø800 по протежение на 
новото трасе, като единият има и напречен участък. Дълбочината им е ограничена 
от нивото на заустване към дерето и възможностите за реконструкция са 
минимални. При евентуален конфликт с нивото на транспортните коридори, трябва 
да се търси изцяло ново решение за отводняване на значителна територия. 

o По ул. „А. Феликсова“ на около 200 m западно от дере Елпром е трасето на 
съществуваща канализация, която е с диаметър ø300, значителен наклон и голяма 
дълбочина над 6,0 m за пресичане на магистралните водопроводи. Тази 
канализация събира битовите отпадъчни води от значителна част от застрояването 
на Ж.К. „Възраждане I” и към нея са присъединени всички нови канализации в 
района. Необходимо е да бъде предвидено увеличаване на проводимостта и 
надеждността на тази канализация, независимо от транспортните коридори, за да се 
гарантира, че няма да се наложи прокарването ѝ в бъдеще и свързаното с това 
влияние върху градската среда. 

o На около 100 m източно от бул. „Я. Хунияди“ проектното трасе пресича два 
колектора – битов и дъждовен, които западната част на Ж.К. „Възраждане I”. 
Битовата е с диаметър ø400, а дъждовната ø600 и дълбочината им е 5,5 – 6,5 m 
заради пресичането на главните водопроводи. 

o Между бул. „Я. Хунияди“ и бул. „А. Москов“ няколко битови канализации с 
локално значение и малък диаметър пресичат проектното трасе. Задължително 
трябва да бъдат подменени и има възможност да бъдат удълбочени им при 
необходимост. Едната канализация е със значителна дължина и провежда водите от 
голям брой прилежащи имоти, а диаметърът ѝ е ø200 недопустимо малък.  

o При кръстовището с бул. „А. Разцветников“ трасето пресича два канализационни 
колектора битов и дъждовен. Те са стратегически елементи за отвеждане на водите 
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от голяма по обхват територия – Ж.К. „Владиславо“ и териториите южно от него. 
Колекторите са с размери ЯБ 600/900 за битовия и ЯБ 1200/2000 за дъждовния с 
дълбочини между 4,0 – 5,5 метра. Запазването им е изключително важно, като 
трябва допълнително да се проведе обследване за състоянието им и при 
необходимост да бъдат обновени за максимална надеждност и дълговечна 
експлоатация. 

 

 

Телекомуникации 
През трасето  преминават телекомуникационни кабелни линии на трасета на: 

- „БТК“ ЕАД – съществуват множество пресичания на проектното трасе от 
кабелните линии собственост на БТК ЕАД 

- „А1 България“ ЕАД – има пресичане на съвместно трасе с други 
телекомуникационни оператори, както й РС 269 0т 24.09.2012 за кв. 
Владиславово 2. Успоредно на трасето се  движат РС №267 0т 24.09.2012 за 
кв.Младост 1, РС 204 ГИ 25.06.2012 Възраждане 1, А1 ВВ Варна Добрич и 
още няколко кабелни линии, но те се намират в 200 метровата буферна зона 
и не оказват значително влияние. 

- Мсат – успоредно на железопътното трасе се движи кабелна линия собственост 
на Мсат , като пресичане се получава само на 2 места. 

- „Цетин България“ ЕАД  - по бул.Цар Освободител, успоредно на трасето на 
железницата се ситуира кабелна линия, собственост на „Цетин България“ 
ЕАД, като пресичане има само на ул.Асен Разцветников и бул Република. 

- ДАЕУ притежава кабелна линия, която пресича първият участък по бул. Януш 
Хунияди. 

- Булгартел -  
 

Топлоснабдяване и Газификация 
Съществуващи преносни газопроводи и съоръжения няма в буферната зона. 

Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Примагаз“ АД има в обхвата – 
пресичане на бул. Цар Освободител в района на кръстовището с ул. Атанас Москов,  
където е и газоизмервателната станция на газоразпределителното дружество, 
пресичане в района на кръстовището с ул. Ана Феликсова, източно от кръстовището с 
бул. Република – алеята за блокове 28 и 28, пресичане в кръстовището с ул. Вяра и ул. 
Поп Димитър. 

Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Овергаз мрежи“ АД, които са в 
обхвата на етапа са следните: пресичане на бул. Цар Освободител при изхода на града 
/след автокъщите/ и пресичане в района на кръстовището с ул. Поп Димитър, където е 
и катодната станция. 

Присъединителен газопровод на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД се движи 
успоредно на линията на метрото от изхода на града до ул. Атанас Москов. 
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Топлопроводи на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, които са в обхвата на етапа са 
следните: пресичане на бул. Цар Освободител в района между кръстовищата с бул. 
Янош Хунияди и ул. Ана Феликсова – отбивката за жк Младост 1 /пазар Панелчето/, 
две пресичания на бул. Цар Освободител в кръстовището с бул. Република и източно 
от него, под магазин „Кауфланд“ 

Заключение: 

Съществува потенциал за изграждане на участъка. 

 
Критерии Участък I 

Безопастност на движението и опазване на околната среда 100% 

Опазване на културно-историческото наследство.  Да 

Експлоатационна скорост на движение. 35 км/ч 

Обществена полза - натоварване 25 хил 

Стойност 60 мил.евро 

 

  

Анализираният участък е включен в ОУП на Община Аксаково и ще се 
изгражда основно за обслужване на планираната за откриване "Индустриална зона 
Варна". Участъкът започва от Летище Варна и продължава по новоизграден железен 
път до "Индустриална зона Варна".  

Приложение 2 – графична част. 

Характеристики: 

Дължина (км)  :      16,618. 

Изграждане :      наземно автономно трасе, двупътен участък. 

Пресичания :    на различни нива пресича общински пътища. 

Максимален наклон: (%)     от 0,5 до 1 % 

Дължина на рампите: (м)        няма такива 

Минимален радиус на кривите:  (м)  прав участък,      в Индустриланата зона:  25  

Спирки: (бр.)  :  11 (единадесет), като 6 (шест) от тях са в самата Индустриална зона 

Натоварване*: (бр. пътници/ден/посока) : 18 хил. 
*Данните са за брой пътници за ден и посока, но се взима под внимание спецификата на натоварване 
на участъка, а именно – само в пикови часове. 

Ориентировъчна стойност**: (мил. Евро)  140 мил. Евро. 

Участък II 
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** Стойността на инвестицията включва подвижен състав при ангажираност 0,8 влака на км.. 

 

Особености на техническата инфраструктура: 

 

Електроснабдяване 
 

През трасето преминават електропроводи собственост на "ЕСО" ЕАД  

- ВЕЛ220kV „Приморец“; ВЕЛ 220kV „Одесос“  

- ВЕЛ 110kV „Луна“- ВЕЛ 110kV „Почивка“ (на обща стълбовна линия) 

 

През трасето на участък 2 преминават въздушни проводници средно 
напрежение за Новаково, Крумово, Игнатиево, Побити камъни и ВЕЛ Миньор и Роса 

 

Геология 
Терените, през които преминава новопроектираното трасе се характеризира с 

различни денивелации и наклони на пластовете. 

От „Летище Варна” до гр. Игнатиево теренът е с малки денивелации, като 
пресича 2 броя дерета без имена. От тук новопроектираното трасе до село Слънчево 
преминава през терени с различни денивелации и наклони на пластовете. 

 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
проучвателни работи в района /ТПО Варна – 1984-2005г., ОУП Варна – 2012 г, „КиМ 
Геология” ООД – 2005 – 2021г. и др. 

  

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в район с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев – Шпонхоер-Карник, с 
коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно ускорение на земната 
основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и q=0,15/475 годишен 
период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -1998-1. 
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1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

По време на инженерно-геоложкият оглед  2020-2021г. по терена, както и по 
съществуващия в непосредствена близост сграден фонд не се наблюдават пукнатини и 
деформации от опасни физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и 
др. и няма предпоставка за развитието на такива както по време на строителството, 
така и при експлоатацията на трасетата. 

Обследваните трасета не са засегнати от древни и съвременни свлачища. 

В обсега на безименните дерета е възможно при високи водни стоежи да се 
възникнат негативни приоткосни свличания, което трябва да се има в предвид при 
бъдещото проектиране. 

 

1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността обследваното трасе попада в обсега на  голямата 
структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. Същата е наложена 
върху блоковите структури на доюрския структурен план. 

В посока към гр. Игнатиево и село Слънчево са установени множество, както 
индикирани, така и предполагаеми разседи с направление североизток – югозапад.  
Същите са част от Венелин–Толбухинската дислокация. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения –  с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

1. Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс от кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от основни  седименти – Служат за подложка на описаните по-горе 
литоложки разновидности, като същите могат да бъдат разделени на два литофациални 
типа: 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района  е установено следното: 
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В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 

Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени са от глини, опочвени и насипи с мощност 0,80 – 2,0 м – рахли, 
неуплътнени – неподходящи за земна основа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

Разновидност 2 – Q- кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 3 литостратиграфски единици: 

 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на 
места с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 ÷ 0,27 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви 

 

б/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Явяват са като отложения по двата броя безименни дерета, попадащи в обсега 
на новопроектираното трасе. 

Представени са от глини песъчливи, „погребани почви”, разнозърнести пясъци 
и чакъли. 



57 
 

Мощността на отложенията е от порядъка  3 до 5 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,08 ÷ 0,10 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

 

3. Комплекс от основни  седименти  

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности, като 
същите могат да бъдат разделени на два литофациални типа – палеоген  и неоген. 

 

а/Комплекс от палеогенски седименти – rPg2
3 -Pg3 

 Палеогенските седименти са представени от два литостратиграфски етажа: 

 

Русларска свита rPg2
3 -Pg3 

 Представени са от глини, алевролитови, до спонгилитови алевролитови глини, 
сиви тънкослойни с жълти ярозитни кори /наличие на пирит/. В обсега на проучваното 
трасе, в района на гр. Игнатиево мощността на свитата е от порядъка на 120 м. 

Изчислителното натоварване на палеогенските седименти – «Русларска свита» е 
от порядъка на R0=0,27 ÷ 0,35 МРа. 

Категория при изкоп – тежко земни  до скални почви /кат. ІV-VІІ/. 

 

Дикилиташка свита diPg2
1  

 Свитата има най-широко разпространение в района на с. Слънчево. 

 Представена е от дребнозърнести, кварцови пясъци, сиви до сивобели с 
неиздържани по мощност и здравина пачки от пясъчници. 

Изчислителното натоварване на палеогенските седименти – «Дикилиташка 
свита» е от порядъка на R0=0,30 ÷ 0,35 МРа. 

Категория при изкоп – тежко земни  до скални почви /кат. ІV-VІІІ/. 

 

б/ Неогенски седименти - gN1
t-s 

 Неогенските седименти са представени от отложенията  и „Галатската свита” – 
пъстър комплекс от пясъци жълти до бели – най-често дребнозърнести, неравномерно 
сбити, варовити глини бели до сиви с пачки от неравномерно здрави пясъчници, 
мергели и варовици. 

 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност в 
хоризонтално и вертикално направление. 
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Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районите, през които преминават новопроектираните трасета се характеризират 
с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 2-3 м /в обсега на  безименните дерета до над 5м – в 
останалата част на  терена. 

 Водите се формират в голямата водосборна област над проучваното трасе. 
Същите се провеждат разсредоточено от материалите с по-добри филтрационни 
свойства и следвайки наклона на терена се разтоварват в  акваторията на плавателният 
канал Черно море – езеро. 

 

 2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района могат да се отделят един 
инженерно-геоложки район един локален подрайон:   

 

Инженерно-геоложки район 1 

Попада част от обследваното трасе. В геоложкия строеж на терена вземат 
участие съвременни образувания, кватернерни отложения и основни седименти. 

Почвените води в този район са на дълбочина по-голяма  от 3 м. 

Без особени геоложки рискове при строителство. 

 

Инженерно-геоложки подрайон 1A 

Има ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе – районите на 
безименните дерета. 

Водите в този район са на дълбочина до 3,0 м, като водовместващи се явяват 
пролувиалните отложения при наличието на водоупорен пласт в дълбочина. 

На геоложката карта района е означен със светлосин цвят. 

 

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 
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1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения –  с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

2. Районите, през които преминават новопроектираните трасета се 
характеризират с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 2-3 м до над 5 м. 

 3. Въз основа на дълбочината на залягане на почвените води терените на 
обследваните трасета са систематизирани в отделни инженерно-геоложки райони. 

 4. За следващите фази на проектиране, след като бъде окончатело избран 
варианта на трасето и дълбочината, на която същото ще бъде прокарано е 
задължилено: 

* Изпълнението на проучвателни сондажи с лабораторни изследвания, даващи 
точните параметри на физикомеханичните показатели, дефомационните свойства и 
якостните параметри, както и дълбочините на залягане на почвените води. 

 

 
Водоснабдяване и канализация 

 

Продължението на Участък-1 в западна посока от Летище Варна до бъдещата 
индустриална зона с приблизителна дължина 16,6 km. Основната част от новото трасе е 
успоредно на магистрала „Хемус“ от северната страна, а в най-западната част е ринг 
през индустриалната зона.  

Пресичат се няколко съществуващи дерета под гр. Аксаково, под гр. Игнатиево и под 
с. Слънчево. Няма хидроложки данни за очаквания отток, но могат да се изведат 
ограничителни данни според мостовите съоръжения на магистралата, за които не са 
документирани случаи на недостатъчна проводимост. Деретата са със земно-насипен 
профил, постоянен отток и високи подпочвени води около тях.    

Тези дерета са възможният приемник за отводняване на железопътните съоръжения, 
но обхватът се ограничава от малките надлъжни профили по трасето.  

Новият транспортен коридор пресича и двата най-важни магистрални водопровода 
към гр. Варна. Южно от с. Слънчево са:   

o Девня–Варна I Е ø546 - 200 l/s  - с две пресичания 

o Девня–Варна II Ст. ø1000 - 1000 l/s  - с две пресичания 

o Девня–Варна III Ст. ø1420 - 2000 l/s  - с две пресичания 

o Китка–Варна   СБ ø1500  - 1800 l/s  - с три пресичания. 

Освен това проектното трасе в последния си участък с дължина около 2,0 km е 
успоредно на вод. Китка–Варна на около 30 m западно. При следващите фази на 
инвестиционното проектиране трябва да се осигури съвместяването им без да си 
влияят. Има голяма вероятност от водопровода да има течове, поради особеностите на 
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конструкцията и това да подхранва подпочвените води. Негативно влияние върху него 
могат да окажат вибрации от транспорта. 

Трасето пресича и два канализационни колектора – от гр. Аксаково и от гр. 
Игнатиево с диаметри Б ø300 и дълбочина до Н= 3,0 m и двата. 

 

Телекомуникации 
 

През трасето преминават телекомуникационни трасета на: 

- „БТК“ ЕАД притежава няколко кабелни линии в този участък, които не 
представляват проблем. 

 

Топлоснабдяване и Газификация 
 

Съществуващи преносни газопроводи и съоръжения на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 
които се песичат са следните – магистрално отклонение за ГРС „Страшимирово“ в 
района под Игнатиево. 

Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Аресгаз“ АД има в обхвата – 
пресичане в района на Летище Варна. 

 

Заключение: 

Съществува потенциал за изграждане на участъка. 

 

Критерии Участък II 

Безопастност на движението и опазване на околната среда 100% 

Опазване на културно-историческото наследство.  Да 

Експлоатационна скорост на движение. 40 км/ч 

Обществена полза - натоварване 18 хил 

Стойност 140 мил.евро 
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Този участък не е предвиден в ОУП на Варна и се изгражда основно за 
свързване на отдалечениете квартали и населени места с централаната градска част и 
аминистративния център на града. Участъкът започва от пътния възел на бул."Цар 
Освободител"/бул. "Христо Смирненски" продължава по бул."Цар Освободител" до 
ЖП гара.  

Приложение 3 – графична част. 

Характеристики: 

Дължина (км)  :      4,394 / 6141 

Изграждане :      в по-голямата си част подземно автономно трасе, с 
еднопътен и двупътен участък. 

Пресичания :   

- Варинат А : пресича последователно и подземно (друпътен тунел) бул. "Левски", ул. 
"Отец Паисий", ул. "Битоля", ул. "Генерал Колев", бул."Осми Приморски полк", бул 
"Княз Борис", бул "Приморски", продължава в Морска градина, излиза в открит 
участък по бул. "Приморски" до ЖП гара Варна. Приложение №3 трасе леко метро. 

 - Вариант В : пресича последователно и подземно (друпътен тунел) бул. "Левски", ул. 
"Отец Паисий", ул. "Битоля", ул. "Генерал Колев", продължава по бул."Осми 
Приморски полк", бул."Княгиня Мария Луиза" пресича подземно бул. "Сливница", 
ул."Антим I-ви" до площад "Независимост", продължава по еднопътен тунел по ул 
"Цар Симеон I-ви" до ЖП гара Варна. (по трасето на ул "Цар Симеон I-ви" от ул. 
"Дебър" до ЖП излиза наземно). Трасето продължава наземно, двупътно по бул 
"Приморски" до ул. "Черноризец Храбър". В участъка с един коловоз влаковете се 
изчакват в спирките преди и след участъка. Приложение №3 трасе леко метро. 

 - Варинат С: пресича последователно и подземно (друпътен тунел) бул. "Левски", ул. 
"Отец Паисий", ул. "Битоля", ул. "Генерал Колев", продължава по бул."Осми 
Приморски полк", бул."Княгиня Мария Луиза" в еднопътен тунел,  пресича бул. 
"Сливница", ул."Антим I-ви" през площад "Независимост", продължава по ул "Цар 
Симеон I-ви" до ЖП гара Варна. (по трасето на ул "Цар Симеон I-ви" от ул. Дебър до 
ЖП гара излиза наземно). Трасето продължава наземно, еднопътно по бул 
"Приморски", като от ул. "Черноризец Храбър" трасето продължава в еднопътен тунел 
през Морска градина продължава по бул "Цар Освободител", пресича бул. "Княз 
Борис" и при бул. "Осми Приморски полк" се включва в двъпътен тунел обратно. В 
участъка с един коловоз влаковете се изчакват в спирките преди и след участъка.  
Приложение №3 трасе леко метро. 

Максимален наклон: (%)       6 (шест)  

Дължина на рампите: (м)        Вариант А: 175;  

Вариант В: 110/180;  

Участък III 
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Варинат С: 110/160 

Минимален радиус на кривите:  (м)   90/50/50 

Спирки: (бр.)       Вариант А: 6 (шест);  

Вариант В:  6 (шест);  

Вариант С: 8 (осем)  

Натоварване: (бр. пътници/ден/посока) :  7 / 10 / 12 хил. 

Ориентировъчна стойност*: (мил. Евро)  160/135/205 мил. Евро. 
* Стойността на инвестицията включва подвижен състав при ангажираност 0,8 влака на км. 

 

Особености на техническата инфраструктура:  

 

Електроснабдяване  
През трасето  НЕ преминават електропроводи собственост на "ЕСО" ЕАД  

През трасето на участък 3 преминават множество електропроводи и 
трафопостове собственост на „Електроразпределение Север“ АД 

 

Хидрология 
Обобщен доклад Хидрология и дерета – Приложение 9 

 

Геология 
Теренът, през който минава бъдещото трасе започва от кръстовището на бул. 

„Цар Освободител” с бул. „Хр. Смирненски”, върви по бул. „Цар Освободител”, като 
пресича бул. „Левски”, пресича кръстовищата с улиците „Пирин“ и „Ген. Колев”, 
достигайки до кръстовището с бул. „Осми  Приморски полк”. От тук има два варианта 
на бъдещото трасе – през морската градина на  гр. Варна до ж.п. гара Варна и по 
бул.„Осми  Приморски полк”,  ул. „Цар Симеон” до подлеза на ж.п. гара Варна. 

Терените, през които преминават новопроектираните трасета са с малки 
денивелации. 

 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
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проучвателни работи в района /ТПО Варна – 1984-2005 г, ОУП Варна – 2012 г, „КиМ - 
Геология” ООД – 2005 – 2021 г и др. 

  

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в район с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев – Шпонхоер-Карник с 
коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно ускорение на земната 
основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и q=0,15/475 годишен 
период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -1998-1. 

 

1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

По време на инженерно-геоложкият оглед  - /2020-2021г./ по терена, както и по 
съществуващия в непосредствена близост сграден фонд не се наблюдават пукнатини и 
деформации от опасни физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и 
др. и няма предпоставка за развитието на такива както по време на строителството, 
така и при експлоатацията на трасетата. 

Обследваните трасета не са засегнати от древни и съвременни свлачища. 

 

1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността обследваните трасета попадат в обсега на  голямата 
структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. Същата е наложена 
върху блоковите структури на доюрския структурен план. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения – с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

1. Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс от кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от основни  седименти – Pg2-3 и N1 – служат за подложка на 
описаните по-горе литоложки разновидности като същите се явяват на различна 
дълбочина 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 
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От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района  е установено следното: 

В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 

Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени са от 2 вида седименти: 

а/ глини, опочвени и насипи с мощност 0,80 – 2,0 м – рахли, неуплътнени – 
неподходящи за земна основа. 

б/ древни насипи, самоуплътнили се във времето с мощност 3-4 м до над 7 м. 

Изчислителното натоварване на такъв вид древни, самоуплътнили се  насипи е 
от порядъка на R0=0,10÷0,15МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

Разновидност 2 – Q кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 4 литостратиграфски единици: 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на 
места с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на R0 

=0,20 ÷ 0,25 МРа/. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на R0 

=0,20 ÷ 0,27 МРа/. 

Категория при изкоп – земни почви 

 

б/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваните трасета. 
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Явяват са като отложения по деретата, установени в близост до 
новопроектираните трасета. 

 Това е дерето, което върви успоредно на бул. „Цар Освободител” с 
кръстовището от бул. Хр. Смирненски” до бул. „Левски” и от бул. «Цар Освободите»  
до бул. „Приморски” - в участъка на Морската градина, както и дерето идващо от 
кръстовището на бул. „Княз Борис ІІІ” с ул. „Ст. Стамболов”, което в Морската 
градина е коригирано в бетоново корито. 

Представени са от глини черни, органични и глини преотложени с 
разнозърнести пясъци, чакъли, най-често водонаситени. 

Мощността на отложенията е от порядъка  3 до 5 м. 

Изчислителното натоварване на пролувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,08 ÷ 0,10 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

г/ Съвременни морски образувания /пясъци от стара морска тераса/ - mQh 

Установяват са в най-ниските части на обследваните трасета – в района на ж.п. 
гара и пл. „П. Славейков”. 

Представени са от пясъци,  разнозърнести /дребно, средно, едрозърнести/, 
сивожълти с натрошени мидени черупки, с чакъли и блокажи, водонаситени. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 6 м. 

Изчислителното натоварване на морско-терасните отложения е от порядъка на 
R0=0,15 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

3. Комплекс от основни  седименти  

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности като 
същите могат да бъдат разделени на два литофациални типа: 

 

а/Комплекс от неогенски седименти - gN1
t-s  

 Имат най-широко разпространение в обсега на проучваните трасета. 

 Неогенските седименти са представени от отложенията  на „Галатската свита” – 
пъстър комплекс от пясъци жълти до бели – най-често дребнозърнести, неравномерно 
сбити, варовити глини, бели до сиви, с пачки от неравномерно здрави пясъчници, 
мергели и варовици. 

 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност в 
хоризонтално и вартикално направление. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,40 МРа. 
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Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

а/ Комплекс от палеогенски седименти – rPg2
3 -Pg3 

Имат ограничено разпространение в обсега на проучваните трасета и са 
представени от отложенията на „Русларската свита”. 

Най-често са установени под съвременните морски образувания след дълбочина 
по-голяма от 7-10м /в района на ж.п. гара Варна/. 

Палеогенските седименти са представени от глини до глинести мергели с жълти 
ярозитни кори, оцветени в нюансите на тъмносивия до черен цвят. 

Изчислителното натоварване на палеогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,27 ÷ 0,35 МРа. 

Категория при изкоп – тежко земни  до скални почви /кат. ІV-VІІ/. 

 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районите, през които преминават новопроектираните трасета се характеризират 
с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 2-3 м /в ниските части на терена – около ж.п. гара/ до 
над 4-6 м – в останалата част на  терена. 

 Водите се формират в голямата водосборна област над проучваните трасета. 
Същите се провеждат разсредоточено от материалите с по-добри филтрационни 
свойства и следвайки наклона на терена се разтоварват в деретата, преминавщи по бул. 
„Левски”, кръстовището – бул. „Цар Освободител” – бул. „Приморски” и дерето 
идващо по       ул. „Ст. Стамболов”. Същите ги дренират в акваторията на Черно море и  
плавателния канал море-езеро в частност от бул. „Левски”. 

 

 2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района могат да се отделят един 
инженерно-геоложки района и един локален подрайон: 

 

І-ви инженерно-геоложки район 

В него попадат по-голяма част от обследваните трасета. В геоложкия строеж на 
терена вземат участие съвременни образувания, кватернерни отложения и основни 
седименти. 

Почвените води в този район са на дълбочина по-голяма от 3 м. 

 

Инженерно-геоложки подрайон IA 

Има ограничено разпространение в обсега на обследваните трасета. 
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Обхваща най-ниските части на района – в обсега на ж.п. гара и пл. „П. 
Славейков”. В него има наличие на водоситени пясъци от стара морска тераса и 
дълбочина на водите до 2÷3м. За водоупор служат палеогенски или неогенски, основни 
седименти. 

На геоложката карта района е означен със светлосин цвят. 

 

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 

1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

2. Районите, през които преминават новопроектираните трасета се 
характеризират с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 2-3 м до над 4-6 м. 

 3. Въз основа на дълбочината на залягане на почвените води терените на 
обследваните трасета са систематизирани в един инженерно-геоложки района и един 
локален подрайон  

 4. За следващите фази на проектиране, след като бъде окончателно избран 
вариант на трасето и дълбочината, на която същото ще бъде прокарано е 
задължително: 

а/ Изпълнението на проучвателни сондажи с лабораторни изследвания, даващи 
точните параметри на физикомеханичните показатели, деформационните свойства и 
якостните параметри, както и дълбочините на залягане на почвените води. 

б/ Фундирането да се съобрази с почвените показатели и дълбочината на водите 

в/ Да се има предвид наличието на водонаситени пясъци в Инженерно геоложки 
подрайон IА и свързаните с това усложнения при строителство. 

 
Водоснабдяване и канализация 

Трети етап е продължението на Участък-1 в южна посока от бул. „Хр. Смирнески“ 
към Морската градина с приблизителна дължина 4,4 km. Цялото трасе е подземно, като 
пресича новият пътен възел на бул. „В. Левски“, включително и отводнителния канал в 
ниското ниво. В по-голямата си част новото трасе е под бул. „Цар Освободител“, където 
е наситено със съществуващи подземни комуникации, включително няколко важни за 
града водопроводи и канализационни колектори. Проектната нивелета на железопътния 
транспорт ще бъде достатъчно удълбочена, за да не засяга канализацията, която е най-
дълбоко положеният елемент на инженерната инфраструктура. 

Проектното трасе пресича Втори горен поясен колектор, който е главен елемент на 
канализацията ца цялата територия от кв. Виница до с. Тополи. Пресичането е в зоната 



68 
 

кръговото кръстовище при бул. „В. Левски“ и колекторът е от СБпн ø1500 с дълбочина 
5,0 – 6,0 m спрямо терена. В участък с дължина около 300 m новото трасе е успоредно 
на колектора на хориз. разстояние около 5,0 m от него. 

Важен елемент на канализацията на гр. Варна е проектният колектор „Битоля – 
Пирин“, за който има готови инвестиционни проекти и се търси финансиране. Двете 
подземни трасета се пресичат при кръстовището на бул. „Цар Освободител“ и ул. 
„Пирин“. Колекторът е оразмерен за тръби GRP dn1600 на значителна дълбочина с 
покритие около 6,0 метра. Необходимо е задълбочено изследване на проблема и 
разработване на варианти за пресичане с подземното трасе на леката градска 
железница, без да се стига до необходимост от помпени мощности. 

В следващите около 1200 m железопътното трасе е под един от главните 
водопроводи за тази част на града Ч ø500 втора зона. Едновременно с това от другата 
страна на булеварда от МБАЛ „Св. Ана“ до ВИНС е главен колектор ЯБ 900/1350 - 
1100/1650 от дъждовната канализация в участък с дължина около 800 m. 

Надлъжно и напречно на транспортния коридор има множество водопроводи и 
канализации с локално значение, но по правило стари и амортизирани с изтекъл 
експлоатационен срок. Всички те създават потенциален проблем за аварии, течове, 
подхранване на подпочвените води и компрометиране на земната основа.  

Другите два възела, който изисква задълбочено проучване са пресичанията на бул. 
„Осми приморски полк“ и „Княз Борис I“, по които са трасетата на съществуващи 
канализационни колектори с решаващо значение за отвеждане на битовите отпадъчни 
води от кв. „Чайка“ и частично от кв. „Бриз“. Необходимо е да осигури достатъчно 
покритие на новите подземни трасета, така че да не нарушават проводимостта на 
канализацията. Неизбежна е частична реконструкция на колекторите и мерки за 
укрепването им. Трябва да се проведе обследване за ексфилтрация от канализацията и 
при необходимост да се предприемат ремонтни работи за намаляване влиянието на този 
фактор. 

Продължението на трасето е през Приморски парк подземно, където инженерните 
проводи са малко. Срещу кръстовището на бул. „Приморски“ и ул. „М. Колони“, новото 
подземно трасе трябва да пресече два колектора ЯБ 500/750 дъждовен и ЯБ 700/1050 
смесен, който продължава успоредно на морето покрай Аквариума и в района на 
пристанището, новото трасе отново го засича този път надлъжно. Необходимо е се 
изследва възможността за понижаване нивото на колекторите за сметка на намаляване 
на наклона след пресичането, но без промяна в проводимостта на канализацията. 
Ниските географски коти са предизвикателство пред решаването на този проблем, 
защото нивото на колекторите е ограничено от нивото на подпочвените води. 

В Морската градина при Планетариума се пресича и облицованият открит канал за 
отводняване ниската част на града, който при обилни валежи е претоварен. Сечението и 
проводимостта му трябва да бъдат запазени.  

Участък -3- завършва в района на ЖП гара, където теренните коти са изключително 
ниски и нивото на подпочвените води е високо. Трасето засича множество локални 
водопроводи и канализации, както и няколко главни колектора единият, от които 
дъждовен колектор ЯБ 500/750.  
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Друг от тях е най-важния елемент за отводняване на най-ниската част от града – 
пристанищния колектор с огромни размери 1800/3500 mm и трасе от ул. „Девня“, 
покрай ЖП гара, зад Пристанището до вълнолома, където се влива в морето. Това 
съоръжение е над 100 годишно, но е занемарено и има нужда от обновяване, 
независимо от целите и задачите на този проект. Следва да се изследва възможността за 
ново морско заустване и промяна на трасето, така че да се възстанови проводимостта 
му. Новото трасе на ЛГМ в зоната на Пристанището и ЖП гара е надземно. Няма пряк 
конфликт с подземната инфраструктура, но е необходимо да се дадат решения за 
укрепването на канализационните колектори и предпазването им новите натоварвания. 

При малките надморски височини, канализациите са с минимални наклони и по тази 
причина с големи напречни сечения, а битовите отпадъчни води се отвеждат помпено-
напорно към ПСОВ. Практически няма възможност за реконструкция на главните 
канализационни колектори за тази част на града и новите транспортни решения трябва 
да бъдат съобразени с това. 

В единия от вариантите се предвижда ново подземно трасе по бул. „Осми приморски 
полк“ между бул. “Цар Освободител“ и бул. „Сливница“. По цялото протежение на този 
участък има съществуващи канализационни колектори, които трябва да бъдат укрепени 
и предпазени от новото строителство. Съществуващите водопроводи и локални 
канализации трябва да бъдат напълно реконструирани.  

Участъкът на новото трасе по бул. „Мария Луиза“ между бул. „Сливница“ и бул. 
„Владислав“ с дължина около 500 метра е в конфликт със съществуващия колектор 
смесена канализация ЯБ 900/1350 и се налага да бъде изцяло реконструиран. По цялото 
протежение на този подучастък, както и продължението му под площад 
„Независимост“ и ул. „Цар Симеон“ има множество засегнати водопроводи и 
канализации, за които трябва да бъдат направени заснемане и обхватно проучване за 
реконструкцията им. По-съществен проблем е смесената канализация колектор Б ø400-
ø500 по ул. „Цар Симеон“ към ЖП гарата. 

Телекомуникации 
През трасето преминават телекомуникационни трасета на: 

-  „БТК“ ЕАД – множество кабелни линии и стълбове и шахти собственост на 
БТК 

- „А1 България“ ЕАД притежава множество съвместни трасета в буферната 200 
метрова зона на участък 3, както и множество шахти. Пресича се и трасето 
Варна-Добрич 

- Мсат притежават кабелни трасета в съвметно ползване с други 
телекоминикационни оператори, какво и собствени трасета в буферната зона 
на участъка. 

- ДАЕУ притежава кабелни трасета, които пресичат железопътното трасе на 6 
места. 

Топлоснабдяване и Газификация 
Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Овергаз мрежи“ АД, които са в 
обхвата на участъка са множество пресичания и успоредно положени газопроводи по 
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бул. Цар Освободител от кръстовището с бул. Васил Левски до бул. Приморски и в 
района на жп гарата. 

 

Заключение: 

Съществува потенциал за изграждане на участъка. 

 

 

 

 

Критерии Вариант „А“  Вариант „В“  Вариант „С“ 

Безопастност на движението и опазване 
на околната среда 

Да Да Да 

Опазване на културно-историческото 
наследство. 

80% 70% 60% 

Експлоатационна скорост на движение. 30 км/ч 30 км/ч 30 км/ч 

Обществена полза - натоварване 7 000 10 000 12000 

Стойност 160 мил.евро 135 мил.евро 205 мил.евро 

 

 

Този участък от предпроектното проучване е предвиден в ОУП на Община 
Варна за изграждането на железопътна връзка с к.к. Златни Пясъци. Трасето започва от 
пътния възел на бул. „Цар Освободител“ и бул. „Христо Смирненски“ и продължава по 
самостоятелно трасе над УМБАЛ "Св. Марина", м. "Сотира" и продължава по бул. 
„Осми Приморски полк“, м. "Акчелар", отклонява се покрай Картинг писта „Варна“ 
над кв. Виница, м. "Добрева чешма", посока к.к. "Златни пясъци".  

Приложение 4 - графична част  

 

Особености на техническата инфраструктура:  

 

Електроснабдяване  
През трасето  преминава електропровод собственост на "ЕСО" ЕАД  

- ВЕЛ 110kV „Бриз“ – ВЕЛ 110kV „Лебед“ (на обща стълбовна линия, като ВЕЛ 
110kV „Лебед“ е с високотемпературни проводници тип ZTACIR 19.04) 

Участък IV 
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Почти успоредно на трасето се движат въздушни електропроводи Панорама, 
Елена и Горски кът, както е електропровода за Добрева чешма и Балкан турист. 
Трасето е пресечено и от множество други електропроводи, пресичащи буферната 
зона. 

Предвид преминаването почти успоредно на трасето на участък 4 на 
електропровод ВЕЛ 110kV „Бриз“ – ВЕЛ 110kV „Лебед“ (на обща стълбовна 
линия, като ВЕЛ 110kV „Лебед“ е с високотемпературни проводници тип ZTACIR 
19.04) и цялостната му нужда от кабелиране, което ще забави и оскъпи 
допълнително проекта и преминаването на 3 електропровода  през трасе на 
участък 5 - ВЕЛ 110kV „Владислав“- ВЕЛ 110kV „Калоян“ (на обща стълбовна 
линия ); ВЕЛ 110kV „Лилия“ – ВЕЛ 110kV „Гларус“ (на обща стълбовна линия ); 
ВЕЛ 110kV “Звездица“, проектанският екип препоръчва отпадане на по 
нататъшно проучване и изграждане на участъци 4 и 5 от проекта. 

 

Геология 
Терените, през които преминава трасето са доста разнообразни както по 

наклони, така и в геоложко отношение. 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
проучвателни работи /ТПО Варна – 1984-2005 г, ОУП Варна – 2012г., „КиМ - 
Геология” ООД – 2005 – 2021г. и др. 

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в два района. 

От бул. „Цар Освободител” до пътя Долна - Горна Трака, сеизмичността е с 
максимален интензитет на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев 
–Шпонхоер-Карник, с коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно 
ускорение на земната основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и 
q=0,15/475 годишен период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -
1998-1. 

От разклона Долна - Горна Трака до Златни пясъци -сп. „Панорама”, 
сеизмичността е с максимален интензитет на сеизмичните процеси от VІIІ степен по 
скалата на Медведев –Шпонхоер-Карник, с коефициент на земетръс Кс=0,15 и 
максимално референтно ускорение на земната основа             q=0,11/95 годишен период 
на повтаряемост и q=0,15/475 годишен период на повтаряемост - 2015г. – Национално 
приложение – EN -1998-1. 
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1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

От физикогеоложките явления и процеси най-характерни за северното 
Черноморско крайбрежие от          гр. Варна до Златни пясъци са свлачищата. Те 
определят както морфологията на терена, така разнообразния геоложки строеж.  

Древните свлачища са развити в друга геоложка епоха и ниво на морето, като в 
момента са условно стабилизирани, с отделни локални прояви в близост до морския 
бряг. 

Последователно от Варна до Златни пясъци са регистрирани следните древни 
свлачищни циркуси: 

• Свлачищен циркус „Варна” с регистрационен номер VAR 06.10135-06 

Обхваща трасето от бул. „Цар Освободител” до СО „Акчелар”. По трасето няма 
прояви на съвременни активни движения. Следи от древното свлачище са 
регистрирани предимно в горните части на склона. Трасето преминава предимно в 
незасегнати участъци. Има нисък риск за активизиране на локални участъци предимно 
в районите на пресичане на деретата. 

• Свлачищен циркус „Виница” с регистрационен номер VAR 06.10135-05 

Обхваща трасето от СО „Акчелар” приблизително до „Аладжа манастир”. 
Трасето преминава в горните части на склона, няма проявени съвременни, активни 
движения. На места има големи денивелации. Има нисък риск за активизиране на 
локални участъци предимно в районите на пресичане на деретата и стръмни, склонови 
участъци. 

• Свлачищен циркус „Аладжа манастир” с регистрационен номер VAR 
06.10135-04 

Обхваща трасето с приблизителна дължина 3.2 км от СО „Добрева чешма” до 
Златни пясъци. Няма проявени съвременни, активни движения. На места има големи 
денивелации. Има нисък риск за активизиране на локални участъци предимно в 
районите на пресичане на деретата и стръмни, склонови участъци. 

• Свлачищен циркус „Златни пясъци” с регистрационен номер VAR 
06.10135-01 

Обхваща трасето с приблизителна дължина около 2.2км в района на Златни 
пясъци. Няма проявени съвременни, активни движения. Има нисък риск за 
активизиране на локални участъци предимно в районите на пресичане на деретата и 
стръмни, склонови участъци. 

• Свлачищен циркус „Дългия яр” с регистрационен номер VAR 02.54145-
01 

Обхваща най-северните части от трасето с приблизителна дължина около 2.1км. 
В северните 1200м от трасето са проявени две съвременни свлачища. 

- Свлачище ПСОВ „Златни пясъци” с регистационен номер  02.54145-01-
11. 
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Катастрофално се проявява през април 1997г., когато са разрушени почти 
всички вилни сгради и път I-9 Свлачището е проучвано от „Геозащита” - Варна ЕООД. 
Развити са две свлачищни стъпала, като общите размери  на засегнатия участък са с 
дължина по посока на движение 300м и ширина около 320м. 

По проект на обекта са изпълнени отводнителни и укрепителни работи. 
Строежът е приет с акт Образец 16 и въведен в експлоатация през март 2008г. При 
последните направени огледи обаче са установени продължаващи деформации в 
тялото на свлачището. Те са доказани и инструментално от инклинометричните 
сондажи и измерванията на „Геозащита”. 

- Свлачище „Път I-9 сп. „Панорама” с регистационен номер  02.54145-01. 

Катастрофално свличане става през юни 1978г. Горната граница на свличане 
засяга път I-9, където се проявяват периодично деформации и до момента и се налагат 
ремонти на пътните платна. Частични проучвателни работи са изпълнявани от 
„Геозащита” – Варна. Въз основа на тези проучвания се установява, че деформациите 
продължават, а свлачището е класифицирано като група 6 – пълзящи склонове. На 
свлачището не са изпълнявани укрепителни и брегозащитни мероприятия. 

През свлачища ПСОВ „Златни пясъци” и „Път I-9       сп. „Панорама” не е 
гарантирана устойчивостта на терена. 

В последните най-северни 1200м е наложена строителна забрана съгласно 
заповед № РД 02-14-300/21.04.1997г. на МТРС. 

1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността обследваните трасета попадат в обсега на  голямата 
структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. Същата е наложена 
върху блоковите структури на доюрския структурен план. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения – с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

1. Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс от кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от делапсивни отложения – N1dp  

4. Комплекс от основни  седименти – N1 – служат за подложка на описаните по-
горе литоложки разновидности като същите се явяват на различна дълбочина 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 
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От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района  е установено следното: 

В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 

Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени от глини, опочвени и насипи с мощност 0,80 – 2,0 м – рахли, 
неуплътнени – неподходящи за земна основа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

Разновидност 2 – Q кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 3 литостратиграфски единици: 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на места 
с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на R0 
=0,20 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на R0 
=0,20 ÷ 0,27 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви 

б/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваните трасета. 

Явяват са като отложения по деретата, установени в близост до 
новопроектираните трасета. 

 Представени са от глини черни, органични и глини преотложени с 
разнозърнести пясъци, чакъли, най-често водонаситени. 

Мощността на отложенията е от порядъка  1 до 3.5 м. 
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Изчислителното натоварване на пролувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,08 ÷ 0,10 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

Комплекс от делапсивни отложения – N1dp  

 Представени са от омесени и деструктурирани глини, песъчливи глини, 
пясъци и преходите между тях. На отделни места имат единични или значителни 
включения от чакъли и блокажи от варовици и пясъчници. На места тези блокажи 
преобладават като запълнителят им е песъчливо глинест. Изграждат телата както на 
древните, условно стабилизирани свлачища, така и на съвременните, активни 
свлачища. Неиздържани са както в хоризонтално, така и във вертикално направление.  

Съгласно архивната изученост на района, комплексът от делапсивни отложения 
се проследява най-често до дълбочина над 15÷35 м. 

Изчислителното натоварване на делапсивните седименти е от порядъка на 
R0=0,15 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

 4. Комплекс от основни  седименти – N1 

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности, като 
същите могат да бъдат разделени на два литофациални типа: 

а/ Галатска свита - gN1t-s  

 Имат широко разпространение в обсега на проучваното трасе. 

 Неогенските седименти са представени от отложенията  на „Галатската 
свита” – пъстър комплекс от пясъци жълти до бели – най-често дребнозърнести, 
неравномерно сбити, варовити глини, бели до сиви, с пачки от неравномерно здрави 
пясъчници, мергели и варовици. 

 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност 
в хоризонтално и вертикално направление. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

б/ Евсиноградска свита - evN1kg-s  

Залягат нормално върху седиментите от „Галатската свита”. Представена е от 
сиви, варовити глини, с тънки прослойки диатомити и детритусни лещи. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районите, през които преминават новопроектираните трасета се 
характеризират с различни по дълбочина залягания на почвените води. 
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 Същите са от порядъка на 2÷4м в частите около деретата до над 25÷30 м 
– в други части на  терена. 

 Водите се формират в голямата водосборна област над проучваните 
трасета. Същите се провеждат разсредоточено от материалите с по-добри 
филтрационни свойства и следвайки наклона на терена се разтоварват частично в 
деретата и основно в посока към морето.  

 2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района могат да се отделят 
четири инженерно-геоложки района и един локален подрайон: 

Инженерно-геоложки район 1 

В него попада участъкът от трасето от бул. „Цар Освободител” до СО 
„Акчелар”. В геоложкия строеж на терена вземат участие съвременни образувания, 
кватернерни отложения и основни седименти. Терените са с малки денивелации и не са 
засегнати от древни и съвременни свличания. Почвените води в този район са на 
дълбочина по-голяма от 3÷4м. 

Фундирането се съобразява със сответните почвени разновидности и дълбочина 
на водите. 

Инженерно-геоложки подрайон 1A 

Има ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Обхваща локални райони около пресичане на деретата с дълбочина на водите до 
2÷4м. За водоупор служат неогенски, основни седименти. Възможно е наличие на 
слаби почви. 

На геоложката карта районът е означен със светлосин цвят. 

Инженерно-геоложки район 2 

Обхваща по-голямата част от трасето на участък 4 – от СО „Акчелар” до Златни 
пясъци. В геоложкия строеж на терена вземат участие предимно делапсивни, 
неиздържани пространствено седименти. Терените са с малки денивелации, а 
почвените води са на дълбочина по-голяма от 5÷25м. 

Рискът от активизиране на съвременни свлачища е нисък. Не са необходими 
стабилитетни изчисления. 

Инженерно-геоложки район 3 

Трасето на участък 4 преминава преминава през дерета или стръмни склонове. 
Необходимо е след конкретизиране начина на преминаване да се извършат проучвания 
придружени със стабилитетни изчисления съгласно  „НАРЕДБА 12” на МРРБ – за 
проектиране на сгради и съоръжения в потенциално застрашени свлачищни райони 
/ДВ бр. 68/04.08.2001 г/. 

Инженерно-геоложки район 4 
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Обхваща най-северните части от трасето с дължина около 1200м, с наложена 
строителна забрана съгласно заповед РД 02-14-300/21.04.1997г. на МРРБ. 
Строителната забрана е действаща към момента. 

В този район трасето преминава през регистрирани свлачища – терени с 
недостатъчна изученост и степен на укрепване. Рискът от деформации и активизиране 
на съвременни свлачища е много висок.  

При всякакъв вид строителство е необходимо да се изпълняват условията по чл. 
96, ал. 3 и 4 от ЗУТ.  

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 

1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения с  неогенска възраст, припокрити от различни по мощност делапсивни, 
кватернерни и съвременни образувания. 

2. В участък 4 на Леко градско  метро инженерно геоложките условия са най-
сложни и разнообразни. За това е направено Инженерно геоложко-райониране като в т. 
2.3. от записката са отделени 4 инженерно геоложки района и един подрайон.   

3. Районите, през които преминават новопроектираните трасета се 
характеризират с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

4. Местата на преминаване на деретата се характеризират с плитки почвени 
води /2-4м/ и възможно наличие на слаби почви /ИГР 1А/. 

5. Наличието на делапсивни отложения и стръмни терени изискват изследването 
на устойчивостта съгласно „НАРЕДБА 12” на МРРБ – за проектиране на сгради и 
съоръжения в потенциално застрашени свлачищни райони /ДВ бр. 68/04.08.2001 г/. 

6. В районите с наложена строителна забрана е небходимо да се изпълнява 
процедурата по чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ. 

7. При неизпълнение на тази процедура най-северната част от трасето на 
Участък 4 е застрашен от активизиране на свлачищни процеси с непредвидими 
последици. 

8. Разнообразните и сложни инженерно геоложки условия на Участък 4 
изискват значителни капиталовложения съобразени за всеки отделен район, както и 
значителни ресурси за проучване, проектиране, наблюдение и стабилизиране на 
проблемните терени още преди изграждане на съоръжението. 

 

Водоснабдяване и канализация 
Четвърти етап е продължението на Участък-1 в източна посока от бул. „Хр. 

Смирнески“ към К.К. „Зл. Пясъци“ с приблизителна дължина 18 km. Трасето е 
подземно под множество частни имоти във вилни зони и селищни образувания. Не се 
засичат елементи на В и К инфраструктурата. Територията е относително добре 
водоснабдена, но за по-голямата ѝ част няма надеждно и обхватно решение за 
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отвеждане на отпадъчните води. В повечето имоти канализацията е локална с почвено 
попиване, което силно овлажнява земната основа. Има и множество частни кладенци в 
имотите и като цяло нивото на подпочвените води е високо. В много случаи принос за 
това имат течове от водопроводната система, която е стара и амортизирана. 

Трасето пресича няколко дерета и проектната нивелета ще бъде съобразена с тях, за 
да не се нарушава проводимостта им. Те ще бъдат приемник на системите за 
отводняване на транспортната инфраструктура. 

 

Телекомуникации 
През трасето  преминават телекомуникационни трасета на: 

- „БТК“ ЕАД притежава множество оптични кабелни линии, шахти и стълбове, 
както й проектно трасе в участък 4 

-  „А1 България“ ЕАД притежава кабелна линия А1 ВВ Варна Добрич, която се 
движи почти успоредно на железопътното трасе и това, може да затрудни 
изграждането му. 

- Мсат споделя кабелни трасета в уастък 4, както й притежава свои, които са 
успоредни на уастъка  

„Цетин България“ ЕАД  притежава едно кабелно трасе, което пресича железопътният 
участък на ул.Хр.Смирненски 

Проектанският екип, детайлно проучи кабелните трасета и конфликтните 
пресичания на участъците и предвид необходимостта от направата на избор на 
трасе, което ще създаде възможно най-малко конфликти, препоръчва да се спре 
разглеждането на участък 4 и 5, които имат много конфликти пресичания на 
железопътното трасе, както и от необходимост от прекъсване на национални 
кръгове. 

 

 

Топлоснабдяване и Газификация 
Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Овергаз мрежи“ АД, които са в 
обхвата на частъка са множество пресичания и успоредно положени газопроводи по 
бул. Христо Смирненски от бул. Цар Освободител до кръстовището Виница-Кичево. 

 

 

Заключение: 

Участъкът е с дължина 18,019 км и около 80% от трасето минава през слабо 
населени райони и извън населени места. Няма данни за потенциала за натоварване на 
трасето. Очакванията за използване на трасето са многократно под необходимото, за да 
се пристъпи към реализиране на участъка. Евентуални възможности за натоварване на 
трасето са от туристопоток от Летище Варна и то със сезонен характер, но конкретни 
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данни няма, а набавянето им не е възможно в рамките на сроковете и бюджета на 
настоящото предпроектно проучване.  

В участъка преминава почти успоредно високоволтов електропровод и за 
реализирането на участъка ще бъде необходимо да се инвестират допълнителни 
средства за кабелиране с цел безпрепятствена работа на железопътната система.  

Изграждането на изследвания участък към настоящия момент не е рентабилно и 
не би оправдало вложените усилия и средства. Експертното мнение на екипа по 
предпроектно проучване е този участък да не се разглежда детайлно и да се търсят в 
бъдеще алтернативни връзки, които да свързват части от града с по-голяма наситеност 
с жители, с к.к. Златни Пясъци.  

 
Критерии Участък IV 

Безопастност на движението и опазване на околната среда 100% 

Опазване на културно-историческото наследство.  Да 

Експлоатационна скорост на движение. Няма данни 

Обществена полза - натоварване Няма данни 

Стойност Няма данни 

 
 

 

Анализираният участък е отклонение от Участък II. Отклонението е в района на 
пресичането на Участък II с общински път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) покрай 
пречиствателна станция, през с. Казашко и планирания мост над Варненско езеро по 
направление с. Приселци и гр.Бяла. Трасето минава през планирания за изграждане 
втори мост над Варненско езеро. 

 Приложение 5 – графична част 
 

Особености на техническата инфраструктура:  

Електроснабдяване  
През трасето преминават електропроводи собственост на "ЕСО" ЕАД  

- ВЕЛ 110kV „Владислав“- ВЕЛ 110kV „Калоян“ (на обща стълбовна линия );  

- ВЕЛ 110kV „Лилия“ – ВЕЛ 110kV „Гларус“ (на обща стълбовна линия )  

- ВЕЛ 110kV “Звездица“. 

 

Участък 5 е пресечен от въздушни електропроводи Игнатиева, Роса, Миньор, 
Етър, Амонал. Звездица и Лонгоз. 

Участък V 
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Преминаването на 3 електропровода  през трасе на участък 5 - ВЕЛ 110kV 
„Владислав“- ВЕЛ 110kV „Калоян“ (на обща стълбовна линия ); ВЕЛ 110kV 
„Лилия“ – ВЕЛ 110kV „Гларус“ (на обща стълбовна линия ); ВЕЛ 110kV 
“Звездица“, проектанският екип препоръчва отпадане на по нататъшно 
проучване и изграждане на участъци 4 и 5 от проекта. 

  

Геология 
Терените, през които преминава новопроектираното трасе се характеризира с 

разчлични денивелации и наклони на пластовете. 

От  гр. Игнатиево през с. Тополи  до  с. Казашко теренът е с малки денивелации, 
като пресича 2 броя дерета без имена. От тук новопроектираното трасе пресича 
плавателния канал море - Варненско езеро, като излиза югозападно от село Звездица.  
В тази си част трасето преминава през терени с по-големи денивелации и наклони.  

 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
проучвателни работи /ТПО Варна – 1984-2005 г, ОУП Варна – 2012г., „КиМ Геология” 
ООД – 2005 – 2021г. и др. 

  

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в район с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев –Шпонхоер-Карник, с 
коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно ускорение на земната 
основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и q=0,15/475 годишен 
период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -1998-1. 

 

1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

По време на инженерно-геоложкия оглед  - 2020-2021г. по терена, както и по 
съществуващия в непосредствена близост сграден фонд не се наблюдават пукнатини и 
деформации от опасни физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и 
др. Обследваните трасета не са засегнати от древни и съвременни свлачища. 

В обсега на безименните дерета е възможно при високи водни стоежи да 
възникнат негативни приоткосни свличания, което трябва да се има в предвид при 
бъдещото проектиране. 
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1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността по-голяма част от обследваното трасе попада в 
обсега на  голямата структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. 
Същата е наложена върху блоковите структури на доюрският структурен план. 

От с. Казашко трасето преминава през плавателния канал Черно море – 
Варненско езеро. 

Варненското езеро представлява удавена долина, което   определя и  геоложкия 
строеж на терена -  мощен комплекс от кватернерни езерно-блатни и алувиални 
седименти и съвременни образувания, покриващи подложката от основни седименти. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

1.Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс от кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от основни  седименти – Служат за подложка на описаните по-горе 
литоложки разновидности. 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района  е установено следното: 

В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 

Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени са от глини, опочвени и насипи с мощност 0,80 – 2,0 м – рахли, 
неуплътнени – неподходящи за земна основа. 

Категория при изкоп – земни почви. 
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Разновидност 2 – Q - кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 5 литостратиграфски единици: 

 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на 
места с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на R0 

=0,20 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на R0 

=0,20 ÷ 0,27 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви 

 

в/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Явяват са като отложения по двата броя безименни дерета, попадащи в обсега 
на новопроектираното трасе. 

Представени са от глини песъчливи, „погребани почви”, разнозърнести пясъци 
и чакъли. 

Мощността на отложенията е от порядъка  3 до 5 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на R0 

=0,20 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

г/Алувиални отложения - aQh 

 Представени са от пясъци,  преотложени глини, разнозърнести чакъли с 
мощност 2-3-5 м. 

Изчислителното натоварване на алувиалните отложения е от порядъка на R0 

=0,20 ÷ 0,25 МРа. 
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д/ Езерно-блатни отложения – lQh 

Установяват са в най-ниските части на обследваното трасе – в района на с. 
Казашко. 

Представени са от глини, блатни, черни с пачки от торф – най-често в течно до 
меко пластична консистенция, глини, сивозелени с лещи от дребнозърнести пясъци, 
сиви с люспи и лещи от торф. 

Мощността на отложенията е значителна - от порядъка  на 20 до 32 м. 

Характерна особеност на езерно-блатните отложения е тяхната голяма 
хидрофилност и голяма деформируемост при бавно протичане на сляганията във 
времето. 

Изчислителното натоварване на езерно-блатните отложения е от порядъка на 
R0=0,06 ÷ 0,10 МРа, като същите не могат да служат за директно фундиране на сгради 
и съоръжения. 

Категория при изкоп – земни почви с плътно укрепване стените на 
строителните изкопи. 

 

3. Комплекс от основни  седименти  

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности, като 
същите могат да бъдат разделени на два литофациални типа – палеоген  и неоген. 

 

а/ Комплекс от палеогенски седименти – rPg2
3-Pg3 

 Палеогенските седименти са представени от отложенията на Русларската свита. 

 

Русларска свита rPg2
3-Pg3 

 Представени са от глини, алевролитови, до спонгилитови алевролитови глини, 
сиви тънкослойни с жълти ярозитни кори /наличие на пирит/. В обсега на проучваното 
трасе, в района на гр. Игнатиево мощността на свитата е от порядъка на 120 м. 

Изчислителното натоварване на палеогенските седименти – «Русларска свита» е 
от порядъка на R0=0,27 ÷ 0,35 МРа. 

Категория при изкоп – тежко земни  до скални почви /кат. ІV-VІІ/. 

 

б/ Неогенски седименти - gN1
t-s 

 Неогенските седименти са представени от отложенията  и „Галатска свита” – 
пъстър комплекс от пясъци жълти до бели, най-често дребнозърнести, неравномерно 
сбити, варовити глини, бели до сиви, с пачки от неравномерно здрави пясъчници, 
мергели и варовици. 
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 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност в 
хоризонтално и вертикално направление. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,35  и над 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районите, през които преминава новопроектираното трасе се характеризират с 
различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 0,70-1,0 м – района на           с. Казашко – до 2-4 м- в 
района на безименните дерета  и  над 5 м – в останалата част на  терена. 

 Водите се формират в голямата водосборна област над проучваното трасе. 
Същите се провеждат разсредоточено от материалите с по-добри филтрационни 
свойства и следвайки наклона на терена се разтоварват в  акваторията на плавателния 
канал Черно море – езеро. 

 

 2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района могат да се отделят два 
инженерно-геоложки района и един подрайон: 

 

І-ви инженерно-геоложки район 

Попада част от обследваното трасе. В геоложкия строеж на терена вземат 
участие съвременни образувания, кватернерни отложения и основни седименти. 

Почвените води в този район са на дълбочина по-голяма  от 5 м. 

 

Инженерно-геоложки подрайон IA 

Има ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе – районите на 
безименните дерета, както и територията при село Казашко. 

Водите в този район са на дълбочина до 3,0 м, като водовместващи се явяват 
пролувиалните и езерно-блатни отложения при наличието на водоупорен пласт в 
дълбочина. 

На геоложката карта района е означен със светлосин цвят. 

В района на с. Казашко водите притежават въглекисела агресия. 

Инженерно-геоложки район 5 

Оцветен е на картата в тъмносиньо. Трасето на участък 5 преминава през 
Варненския канал. Основните седименти в района /мергели/ са припокрити от 
Кватернернерни /езерно блатни и алувиални/ отложения – тини, пясъци и глини с 
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нищожна носимоспособност и мощност 25÷32м. Директно фундиране в тях не може да 
се извърши. 

Вариантите за решение са два: 

1. Мост – с пилотно /дълбоко/ фундиране на носещите елементи. 

2. Тунел – преминаваш по границата с основните седименти. 

И при двата варианта капиталовложенията са значителни, а изпълнението 
технически трудно.  

 

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 

1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения –  с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

2. Районите, през които преминават новопроектираните трасета се 
характеризират с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 1-2 м до над 5 м. 

 3. Въз основа на дълбочината на залягане на почвените води терените на 
обследваното трасе са систематизирани в един инженерно-геоложки района и един 
подрайон. 

 4. Преминаването през Варненски канал е обособено като Инженерно геоложки 
район 5. Необходимо е да се вземе решение за начина на преминаване като 
капиталовложенията ще са значителни /от порядъка за изграждане на Аспаруховия 
мост/. 

 5. За следващите фази на проектиране, след като бъде окончателно избран 
варианта на трасето и дълбочината, на която същото ще бъде прокарано е 
задължилено: 

а/ Изпълнението на проучвателни сондажи с лабораторни изследвания, даващи 
точните параметри на физикомеханичните показатели, деформационните свойства и 
якостните параметри, както и дълбочините на залягане на почвените води. 

б/ След  вземане на проектно решение за вида на съоръжението, което ще 
пресича Варненското езеро е задължително  изпълнението на дълбоки проучвателни 
сондажи, като част от тях да бъдат и в акваторията на езерото до достигане подложката 
от основни седименти. 

 

Водоснабдяване и канализация 
Пети етап на проекта е решение с далечен хоризонт на реализацията, поради 

обвързване на решението с изграждане на мост над Варненското езеро в съответствие с 
ОУП. Това инвестиционно намерение все още няма развитие е това определящо за 
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настоящия проект. Предпоставка е и обвързването с Етап -2 между Летището и 
Индустриалната зона при гр. Игнатиево. 

Трасето преминава надземно предимно през територии, които не са урбанизирани и 
няма конфликти със съществуващата ВиК инфраструктура. Пресичат се водопроводи с 
локално значение, за които трябва да се направи частична реконструкция с оглед 
повишаване надеждността и избягване на последващи аварийни и ремонтни работи в 
близост до трасето на леката железница. 

От северната страна на Варненското езеро има някои теренни особености, които 
изискват решение с конструкции и съоръжения за новия транспорт, включително при 
пресичане на деретата. Трасето преминава южно от градската ПСОВ Варна и пресича 
облицованото дере, в което се заустват пречистените води.  

Около с. Казашко терените са с много ниска надморска височина и отводняването на 
територията е към езерото с водостоци под пътя и ЖП линиите. В следващите етапи на 
този проект трябва да се изследва прилежащия терен и да се осигури надеждното му 
отводняване като се подобри състоянието и обхвата на съществуващите решения. 

Преминаването над езерото и трасето през териториите от южната му страна няма 
отношение към ВиК инфраструктурата, освен с провеждане на повърхностните води.  

 

Телекомуникации 
През трасето преминават телекомуникационни трасета на:  

-  „БТК“ ЕАД,   
- „А1 България“ ЕАД,  
- Мсат,  
- „Цетин България“ ЕАД   
- Булгартел 

 

Проектанският екип, детайлно проучи кабелните трасета и конфликтните 
пресичания на участъците и предвид необходимостта от направата на избор на трасе, 
което ще създаде възможно най-малко конфликти, препоръчва да се спре 
разглеждането на участък 4 и 5, които има много конфликти пресичания на 
железопътното трасе, както и от необходимост от прекъсване на национални кръгове. 

Топлоснабдяване и Газификация 
Пресича се съществуващ преносен газопровод на „ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ“ 
ЕООД южно от с. Звездица. 

 

Заключение: 

Целта на изграждането на този участък е далечно стратегическа и ще даде  
перспектива за бъдещо обслужване на туристопотоците от Летище Варна по 
направление Южна Варна, развиващите се курортни центрове на юг до гр.Бяла. Тези 
туристопотоци не могат или се обслужват много трудно в настоящия момент и 
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изграждането на такава скоростна транспортна връзка ще спомогне за развитието на 
районите на юг от Варна. Изграждането на този участък е тясно свързано с 
проектирането и изграждането на втори мост над Варненското езеро, който още не е в 
етап на проектиране. 
 

Като взе под внимание факта, че изграждането на моста остава като по-далечна 
стратегическа цел, екипът по предпедпроектно проучване изключва участък V от 
детайлно проучване в рамките на този проект и препоръчва трасето да се включи в 
ОУП на Община Аксаково с цел оставяне на технически възможности за 
осъществането на връзка с Участък II за бъдещо изграждане.  

 

Критерии Участък I 

Безопастност на движението и опазване на околната среда 100% 

Опазване на културно-историческото наследство.  Да 

Експлоатационна скорост на движение. Няма данни 

Обществена полза - натоварване Няма данни 

Стойност Няма данни 

 
 

 
 

Този участък от предпроектното проучване се разглежда с цел реализиране на 
по-голям обхват на действие на скоростната градска железница – леко метро. 
Участъкът започва от пътен възел бул. „Република“/бул. „Цар Освободител“, 
преминава наземно по бул. „Република“, пресича бул. „Сливница“ и бул. „Владислав 
Варненчик“ над ниво и продължава по бул. „Република“ до ул. „Девня“.  

Приложение 6 – графична част  

Характеристики: 

Дължина (км)  :       2,885  

Изграждане :       наземно, еднопътен участък 

Пресичания :    на едно ниво с бул. „Сливница“ и с бул. „Вл. Варненчик“  

Максимален наклон: (%)    5,5  

Дължина на рампите: (м)        

Минимален радиус на кривите:  (м)              

Спирки: (бр)     4 (четири)  

Натоварване: (бр. пътници/ден/посока)        3 хил  

Участък VI 
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Ориентировъчна стойност*: (мил. Евро)    60 мил. Евро. 
* Стойността на инвестицията включва подвижен състав при ангажираност 0,8 влака на км. и 
изграждане на необходимите строителни конструкции и съоръжения по пресичанията. 

 

Особености на техническата инфраструктура:  

 

Електроснабдяване  
През трасето преминава електропровод собственост на "ЕСО" ЕАД  

- ВЕЛ 110kV „Цар Крум“ – ВЕЛ 110kV „Калоян“ (на обща стълбовна линия ) 

 

През трасето на участъка преминават и множество електропроводи собственост 
на Електроразпределение Север ЕАД, както и ТП, КТП и възлова станция. 

 

  
 

Геология 
Терените, през които преминава новопроектираното трасе е с малки 

денивелации. 

 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
проучвателни работи в района ТПО Варна – 1984-2005г., ОУП Варна – 2012г., „КиМ 
Геология” ООД – 2005 – 2021г. и др. 

 

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в район с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев –Шпонхоер-Карник, с 
коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно ускорение на земната 
основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и q=0,15/475 годишен 
период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -1998-1. 
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1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

По време на инженерно-геоложкият оглед 2020-2021г. по терена, както и по 
съществуващия в непосредствена близост сграден фонд не се наблюдават пукнатини и 
деформации от опасни физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и 
др. и няма предпоставка за развитието на такива както по време на строителството, 
така и при експлоатацията на трасетата. 

Обследваните трасета не са засегнати от древни и съвременни свлачища. 

 

1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността обследваните трасета попадат в обсега на  голямата 
структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. Същата е наложена 
върху блоковите структури на доюрският структурен план. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения – с палеогенска и неогенска възраст, припокрити от различни по мощност 
кватернерни и съвременни образувания. 

1. Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс ат кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от основни  седименти – N1 – служат за подложка на описаните по-
горе литоложки разновидности, като същите се явяват на различна дълбочина 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследването и 
интерпретацията на наличната архивна информация в района  е установено следното: 

В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 

Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени са от опочвени глини и насипни отложения с мощност 0,80 – 3,0 м, 
рахли, неуплътнени. 
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Не представляват интерес като земна основа 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

Разновидност 2 - Q - кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 4 литостратиграфски единици: 

 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на 
места с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 – 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 – 0,27 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви 

 

б/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Явяват са като отложения по „Кочмар дере” от бул. „Цар Освободител” с 
кръстовището от бул.”Република” до ул. „Девня”. На места същото е частично 
корегирано. 

Представени са от  глини преотложени с разнозърнести пясъци, чакъли и 
„погребани” почви, под водното ниво  водонаситени. 

Мощността на отложенията е от порядъка  3 до 5 м. 

Изчислителното натоварване на пролувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,08 – 0,10 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

г/ Езерно-блатни отложения – lQh 
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Установяват са в най-ниските части на обследваното трасе – в района под 
„Топливо” до ул. „Девня”. 

Представени са от глини, блатни, черни с пачки от торф – най-често в течно до 
меко пластична консистенция, глини, сивозелени с лещи от дребнозърнести пясъци, 
сиви с люспи и лещи от торф. 

Мощността на отложенията е значителна - от порядъка  на 20 до 25 м. 

Изчислителното натоварване на  езерно-блатните отложения е от порядъка на 
R0=0,06 – 0,10 МРа, като същите не могат да служат за директно фундиране на сгради 
и съоръжения. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

3. Комплекс от основни  седименти - gN1
t-s 

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности, като 
същите са представени от отложенията на „Галатската свита”. 

 Това е пъстър комплекс от пясъци жълти до бели – най-често дребнозърнести, 
неравномерно сбити, варовити глини бели до сиви с пачки от неравномерно здрави 
пясъчници, мергели и варовици. 

 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност в 
хоризонтално и вертикално направление. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 – 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районите, през които преминава новопроектираното трасе 6 се характеризира с 
различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 2-3 м /в ниските части на терена – южно от 
„Топливо”/ до над 4-6 м – в останалата част на  терена. 

 Водите се формират в голямата водосборна област над проучваното трасе. 
Същите се провеждат разсредоточено от материалите с по-добри филтрационни 
свойства и следвайки наклона на терена се разтоварват в „Кочмар дере”, преминаващо 
успоредно на бул. „Република” от кръстовището с бул. „Цар Освободител” до ул. 
„Девня”. Същото ги дренира в акваторията на  плавателния канал море-езеро. 

 

 2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района могат да се отделят един 
инженерно-геоложки района и един локален подрайон:  
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І-ви инженерно-геоложки района 

Попадат по-голяма част от обследваното трасе. В геоложкия строеж на терена 
вземат участие съвременни образувания, кватернерни отложения и основни седименти. 

Почвените води в този район са на дълбочина по-голяма от 3 м. 

 

Инженерно-геоложки подрайон IA 

Има ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Обхваща местата на пресичане на дерето и най-ниските части на района –  
южно от „Топливо”, където водите са на дълбочина до 3,0 м, като водовместващи се 
явяват езерно-блатните отложения при наличието на водоупорен пласт в дълбочина. 

На геоложката карта района е означен със светлосин цвят. 

 

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 

1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения с неогенска възраст, припокрити от различни по мощност кватернерни и 
съвременни образувания. 

2. Районите, през които преминава новопроектираното трасе се характеризират 
с различни по дълбочина залягания на почвените води. 

 Същите са от порядъка на 2-3 м до над 4-6 м. 

 3. Въз основа на дълбочината на залягане на почвените води терените на 
обследваните трасета са систематизирани в един инженерно-геоложки района и един 
локален подрайон. 

 4. За следващите фази на проектиране е задължително: 

а/ Изпълнението на проучвателни сондажи с лабораторни изследвания, даващи 
точните параметри на физикомеханичните показатели, деформационните свойства и 
якостните параметри, както и дълбочините на залягане на почвените води. 

б/ Фундирането да се съобрази с почвените показатели и дълбочината на водите 

в/ Да се има предвид наличието на слаби почви в Инженерно геоложки 
подрайон IА и свързаните с това усложнения при строителство. 

 
Водоснабдяване и канализация 

Шести етап на проекта е разклонение в южна посока от трасето на Етап-1 при 
пресичането му с бул. „Република“. Крайната точка е ул. „Девня“, а цялото трасе е 
наземно по бул. „Република“. Леката железница преминава изцяло през урбанизирана 
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територия със съществуващата ВиК инфраструктура. Пресичат се множество 
водопроводи и канализации с локално значение, за които трябва да се направи частична 
реконструкция с оглед повишаване надеждността и избягване на последващи аварийни 
и ремонтни работи. 

Почти цялото трасе на леката железница по бул. „Република“ засяга съществуващата 
дъждовна канализация и отводняването. Необходимо е изцяло ново решение за този 
проблем с колектор встрани от железопътното трасе.  

Подобен е и проблемът с главен разпределителен водопровод засегнат от новото 
трасе между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Сливница“. В този участък релсовият път 
е успореден с главен водопровод  С ø630 захранващ 1-ва зона, за който е необходимо 
обновяване, повишаване на надеждността и удължаване на експлоатационния период. 

При кръстовището с бул. „Владислав“ има голямо насищане с подземна 
инфраструктура, за част от която е предвидена реконструкция по други инвестиционни 
програми на Общината, но те трябва да бъдат завършени преди реализацията на този 
проект. При този възел новото трасе тангира с дерето от западната страна на бул. 
„Република“, където се заустват няколко дъждовни колектора. Доброто решение е 
дерето да бъде коригирано и облицовано, за да се осигури необходимата проводимост и 
устойчивост на профила. 

Пресичането на напречните булеварди е над нивото им върху конструкции. При 
фундирането им, е много вероятно да се засегнат подземни проводи, за които ще бъде 
наложителна частична реконструкция.  

Телекомуникации 
През трасето преминават телекомуникационни трасета на: 

-  „БТК“ ЕАД притежава множество оптични кабелни линии, които пресичат 
железопътният участък 

-  „А1 България“ ЕАД притежава оптична кабелна линия Варна Слънчев бряг, 
която пресича перпендикулярно участъка, както и няколко други кабелни 
линии, които се движат успоредно на трасето. 

- ГСН притежава кабелна линия, кочто пресича уастъка, както й много шахти 
сбственост на Мсат  

- ДАЕУ притежава оптична кабелна линия изградена в направление Варна –
Добрич 

- Булгартел 
 

Топлоснабдяване и Газификация 
Топлопроводи на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, които са в обхвата на участъка 

са следните: магистрален топлопровод успоредно на линяита по бул. Република в 
района между кръстовищата с бул. Сливница и бул. Цар Освободител, пресичане на 
бул. Република в южния край на училище Гео Милев, пресичане между блок 122 и 
блок 123.  
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Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Примагаз“ АД има в обхвата – 
пресичане на бул. Република в района на Радиозавода, множество пресичания от 
кръстовището с бул. Владислав Варненчик до края на участъка. 

 

Заключение: 

Изграждането на това отклонение за този участък създава сериозни технически 
затруднения поради необходимостта да се изградят сложни пътно строителни 
съоръжения с цел постигане на целите на проекта дефинирани в заданието на 
Възложителя. Такива затруднения биха възникнали при изграждането на връзката с 
трасето от Участък I в пътен възел бул. "Цар Освободител"/бул. "Република", както и 
пресичането на бул. "Сливница" и бул. "Владислав Варненчик" на различни нива. 
Същевременно трябва да се отчете факта, че реализацията на връзката с Участък I ще 
доведе до много малък радиус на кривата, поради особеност на терена и близко 
застрояване, а това от своя страна води до понижаване на експлоатационната скорост и 
занижен критерий за оценка. В пресичането на бул. "Владислав Варненчик" ще е 
необходимо изграждането на сложно пътно съоръжение и съчетаване с пътното платно 
с цел избягване на пресичане на едно ниво. 

Натоварването на участъка е много ниско поради факта, че крайната точка на 
трасето в момента не свързва определени пътникопотоци и завършва в неособено 
транспортно комуникативен район.  

От разгледаните технико-икономически варианти анализирахме еднопътно 
трасе с цел минимизиране на описаните по-горе сериозни технически проблеми, но 
въпреки това изграждането на Участък VI не е рентабилно и няма да оправдае 
вложените средства. Радиуса на кривата при връзката с Участък I и пресичанията на 
ниво с пътната инфраструктура ще занижи значително експлоатационната скорост и 
ще се създаде предпоставки за ПТП, което ще влезе в конфликт с основния критерий – 
безопасност.  

Препоръката на екипа по предпроектно проучване е този участък да се планира 
за изграждане едва след реализиране проектите по преместване на Пристанище Варна 
и изграждане на контейнерен терминал съгласно ОУП на Варна. Като в такъв случай се 
препоръчва да се направи ново предпроектно проучване и анализ на натоварването. 

  

Критерии Участък VI 

Безопастност на движението и опазване на околната среда 70% 

Опазване на културно-историческото наследство.  Да 

Експлоатационна скорост на движение. 18 км/ч 

Обществена полза - натоварване 3 хил. 

Стойност 60 мил.евро 
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Участъкът е отклонение от трасето на Участък I и прави връзка с гр. Аксаково. 
Отклонението е преди пътен възел Автомагистрала "Хемус"/бул. „Цар Освoбодител“ 
към гр. Аксаково.  

Приложение 7 – графична част  

Характеристики: 

Дължина (км)  :       3,350  

Изграждане :       наземно, двупътен участък 

Пресичания :     без пресичания  

Максимален наклон: (%)     5  

Дължина на рампите: (м)    100  (една рампа при отклонението към Аксаково) 

Минимален радиус на кривите:  (м)         180   

Спирки: (бр)         2 (две) 

Натоварване: (бр. пътници/ден):   Вариант „А“ – 2000;  

Ориентировъчна стойност*: (мил. евро)  30 мил. Евро  
* Стойността на инвестицията включва подвижен състав при ангажираност 0,8 влака на км. 

 

Особености на техническата инфраструктура:  

 

Електроснабдяване  
През трасето преминава електропровод собственост на "ЕСО" ЕАД  

- ВЕЛ 110kV „Луна“- ВЕЛ 110kV „Почивка“ (на обща стълбовна линия) 

 

Почти успоредно на трасе от участък 7 се ситуират въздушни електропроводи Летец и 
Аксаково и Автосервиз. В участъка има множество ТП, КТП и една възлова станция. 

 

Геология 
Терените, през които преминава новопроектираното трасе е започва от терен с 

кота 93 и достига до кота 168 като наклоните по трасето достигат до 3º. 

 

1.2. Обем на геолого-проучвателните работи 

Участък VII 



96 
 

За изясняване на инженерно-геоложките условия на площадката и условията на 
фундиране, които предлага земната основа, от страна на геолога-проектант се изпълни 
следният обем работа: 

*Инженерно-геоложки оглед  на терена. 

*Извърши се обследване и интерпретация на наличната архивна информация в 
района - сондажни изработки и лабораторни изследвания на  проби от минали 
проучвателни работи в района /ТПО Варна – 1984-2005г., ОУП Варна – 2012 г, „КиМ 
Геология” ООД – 2005 – 2021г. и др. 

  

1.3. Сеизмичност 

Проучваната площ, съгласно сеизмичното райониране на РБългария „Норми за 
проектиране в земетръсни райони” – 2012г., попада в район с максимален интензитет 
на сеизмичните процеси от VІІ степен по скалата на Медведев –Шпонхоер-Карник, с 
коефициент на земетръс Кс=0,10 и максимално референтно ускорение на земната 
основа             q=0,07/95 годишен период на повтаряемост и q=0,15/475 годишен 
период на повтаряемост - 2015г. – Национално приложение – EN -1998-1. 

 

1.4. Физикогеоложки явления и процеси 

По време на инженерно-геоложкия оглед  2020-2021г. по терена, както и по 
съществуващия в непосредствена близост сграден фонд не се наблюдават пукнатини и 
деформации от опасни физико-геоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и 
др. и няма предпоставка за развитието на такива както по време на строителството, 
така и при експлоатацията на трасетата. 

Обследваните трасета не са засегнати от древни и съвременни свлачища. 

 

1.5. Тектонски  и геоложки строеж 

В общия план на местността обследваните трасета попадат в обсега на  голямата 
структурна единица – южните части от Варненската моноклинала. Същата е наложена 
върху блоковите структури на доюрския структурен план. 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района се установява следното: 

В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения – с неогенска възраст, припокрити от различни по мощност кватернерни и 
съвременни образувания. 

1. Съвременни образувания – Qkc - установяват се като повърхностна покривка  
на залягащите в дълбочина седименти 

2. Комплекс от кватернерни отложения – Q –представени са от различни по 
мощност кватернерни седименти 

3. Комплекс от основни  седименти –  N1 – служат за подложка на описаните по-
горе литоложки разновидности, като същите се явяват на различна дълбочина 
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ІІ. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

 

 2.1. Геоложки строеж и физикомеханически показатели на литоложките 
разновидности 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  обследване и 
интерпретация на наличната архивна информация в района  е установено следното: 

В геоложкия строеж на терена вземат участие следните литоложки 
разновидности: 

 

Разновидност 1 - Qкс – съвременни образувания 

Установяват се като повърхностна покривка на залягащите в дълбочина 
седименти. 

Представени са от глини, опочвени и насипи с мощност 0,80 – 2,0 м – рахли, 
неуплътнени – неподходящи за земна основа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

Разновидност 2 – Q- кватернерни отложения 

Същите могат да бъдат разделени на 3 литостратиграфски единици: 

 

а/ Делувиални отложения - dQh 

Представени са от глини, неравномерно песъчливи до глинести пясъци, на 
места с чакъли и блокажи с различни размери, оцветени в нюансите  на бежовия до 
жълтобежов цвят. 

Мощността на отложенията е от порядъка на 2 до над 5м. 

Изчислителното натоварване на делувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 ÷ 0,25 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

б/ Елувиални седименти - elQh 

Това е изветрителната зона на залягащите в дълбочина основни седименти. 

Представени са от сивобежови до сивожълти глини и глинести пясъци. 

Мощността на отложенията е от порядъка  2 до 4 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,20 ÷ 0,27 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви 
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б/ Пролувиални седименти - prQh 

Имат ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Явяват са като отложения по „Елин дере”. Същото  не се индикира на 
повърхността на терена при пресичането му с бул. „Цар Освободител”. Най-вероятно 
същото е вкарано в тръба под булеварда. 

Представени са от глини песъчливи, „погребани почви”, разнозърнести пясъци 
и чакъли. 

Мощността на отложенията е от порядъка  3 до 5 м. 

Изчислителното натоварване на елувиалните отложения е от порядъка на 
R0=0,08 ÷ 0,10 МРа. 

Категория при изкоп – земни почви. 

 

3. Комплекс от основни  седименти - gN1
t-s 

Служат за подложка на описаните по-горе литоложки разновидности, като 
същите  са представени от отложенията на неогена.  

 Имат най-широко разпространение в обсега на проучваното трасе. 

 Неогенските седименти са представени от отложенията  на „Галатската свита” – 
пъстър комплекс от пясъци жълти до бели – най- често дребнозърнести, неравномерно 
сбити, варовити глини бели до сиви с пачки от неравномерно здрави пясъчници, 
мергели и варовици. 

 Характерно за неогенските седименти е тяхната фациална неиздържаност в 
хоризонтално и вертикално направление. 

Изчислителното натоварване на неогенските седименти е от порядъка на 
R0=0,25 ÷ 0,40 МРа. 

Категория при изкоп –  земни  до скални почви /кат. ІІІ - VІІ-ІХ/. 

 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Районът през които преминава новопроектираното трасе се характеризира с 
дълбоко залягане на почвените води – дълбочина по-голяма от 5,0 м. 

 

 2.3. Инженерно-геоложко райониране 

Въз основа на проведените инженерно-геоложки проучвания на база обследване 
и интерпретация на наличната архивна информация в района се установява, че 
проучваното трасе – могат да се отделят един инженерно-геоложки района и един 
локален подрайон: 
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Инженерно-геоложки район 1 

 В геоложкия строеж на терена вземат участие съвременни образувания, 
кватернерни отложения и основни седименти. 

Почвените води в този район са на дълбочина по-голяма от 5 м. 

 

Инженерно-геоложки подрайон IA 

Има ограничено разпространение в обсега на обследваното трасе. 

Обхваща местата на пресичане на трасето с дерета. Възможно е наличие на 
плитки почвени води – до 3.0м. 

На геоложката карта района е означен със светлосин цвят. 

 

 2.4. Заключение 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на база  анализиране на 
архивни данни се установява следното: 

1. В геоложкия строеж на терена основно участие взема комплекс от основни 
отложения – с неогенска възраст, припокрити от различни по мощност кватернерни и 
съвременни образувания. 

2. Районите, през които преминава новопроектираното трасе се характеризират 
с дълбочина на залягане на почвените води – под 5,0 м.  

 3. Въз основа на дълбочината на залягане на почвените води терените на 
обследваните трасета са систематизирани в един инженерно-геоложки района и един 
локален подрайон. 

 4. За следващите фази на проектиране, след като бъде окончатело избран 
варианта на трасето и дълбочината, на която същото ще бъде прокарано е 
задължително: 

*изпълнението на проучвателни сондажи с лабораторни изследвания, даващи 
точните параметри на физикомеханичните показатели, дефомационните свойства и 
якостните параметри, както и дълбочините на залягане на почвените води. 

 

Водоснабдяване и канализация 
Седми етап на проекта е разклонение в северна посока от трасето на Етап-1 при 

пътния възел на Летище Варна. Крайната точка е гр. Аксаково, а цялото трасе е 
наземно и Лекото метро ще се движи като обикновен трамвай, синхронизиран с 
автомобилния транспорт. Релсовият път пресича всички магистрални и главни 
довеждащи водопроводи към града. Необходимо е да бъдат укрепени и санирани, така 
че да се гарантира изключително висока надеждност и дълговечна експлоатация на 
тръбопроводите. 
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На няколко места в зависимост от напречния профил ще се появи необходимост от 
изграждане на нови водостоци под релсовия път.    

Телекомуникации 
През трасето  преминават телекомуникационни трасета на: 
- „БТК“ ЕАД малко кабелни линии, които не биха съставлявали проблем 
- Мсат притежава кабелни линии и шахти 

 

Топлоснабдяване и Газификация 
Съществуващи преносни газопроводи и съоръжения на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, които се засягат от трасето са следните – магистрално отклонение за ГРС 
„Варна“, ГРС „Варна“. 

Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Овергаз мрежи“ АД, 
които са в обхвата на етапа са следните: разпределителен газопровод, захранващ град 
Варна, започва от ГРС „Варна“ и се движи в буферната зона. 

Разпределителни газопроводи и съоръжения на „Аресгаз“ АД, които са в 
обхвата на етапа са следните: разпределителен газопровод, захранващ град Аксаково, 
започва от ГРС „Варна“, множество пресичания и успоредно положени 
разпределителни газопроводи в град Аксаково. 

Присъединителен газопровод на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД започва от 
ГРС „Варна“ се движи успоредно на линията на метрото. 

 

Заключение: 

Съществува потенциал за изграждане на участъка. 

 

 

Критерии Участък VII 

Безопастност на движението и опазване на околната среда 100% 

Опазване на културно-историческото наследство.  Да 

Експлоатационна скорост на движение. 35 км/ч 

Обществена полза - натоварване 2000 

Стойност 30 мил.евро 

 

 

4. Анализ на възможностите за изграждане на обслужващо депо. 

Анализирайки прогнозите и мащаба на изследвания проект, се стигна до 
заключението, че за нормалната експлоатация на Леко метро Варна ще е необходимо 
изграждането на депо за нощуване, преглед и ремонт на мотрисите – гаражно хале и 
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хале за малък и среден подемен ремонт, с поне три коловоза за по една мотриса 
(дължина около 40 м.), оборудвани с канали, система от крикове и малки механични 
работилници. Препоръчително е на един релсов път в гаражното хале да могат да се 
разполагат поне по 3 мотриси. ( с резерв дължина около 130 м.) Броят на коловозите се 
препоръчва да бъде 13 при прогнозна потребност от 30 мотриси. Следва да се предвиди 
автомивка за автоматично миене на мотрисите, малка административна сграда със зала 
за диспечерско управление, стаи за почивка на експлоатационния персонал и 
канцеларии за персонала на депото. В депото е нужно да се предвиди място за 
тяговопонизителна електростанция. Това изисква площ от около 30 декара. 

След направено проучване на възможностите от експлоатационна и икономическа 
гледна точка (близост до трасето на лекото метро, собственост) предложението на 
екипа по предпроектно проучване е  обслужващо депо да се изгради в ПИ 00182.307.29 
с площ 56 401 кв. м., намира се на територията на летище Варна в землището на 
гр.Аксаково - Приложение 8. 

  

5. Анализ на дневното натоварване с пътници по изследваните 
участъци на скоростен екологичен транспорт – леко метро. 

Цел на проучването 

През последните години в повечето големите градове се забелязва значително 
увеличение на моторизацията, което води до все по големи задръствания по 
съществуващата улична мрежа. Поради тази причина придвижванията както с 
автомобили, така и с градски транспорт, който се движи заедно с автомобилите се 
затрудняват. Увеличава се времепътуването. Решаването на този проблем е 
многопластово и може да се търси в комплекс от различни мерки, като най важната от 
тях е развитие на бърз и удобен градски транспорт. За да може това да се случи и той 
реално да бъде удобна алтернатива на автомобилите трябва да му бъде осигурена 
достатъчна скорост и ниска честота на следване. Това става като пресичанията са 
безконфликтни, изгражда се автономно трасе или самостоятелни ленти за движение. За 
да се направят необходимите инвестиции е необходимо да се докаже нужда и 
ефективност. В Общия устройствен план на Варна е предвидено изграждане на релсова 
система, но не е доказана  нейната целесъобразност като трасе и капацитет, както по 
отношение на очаквания брой превозени пътници, така и като възможности да бъде 
изградена. Също в прогнозите на ОУП град Варна е с население, което значително се 
различава от последните прогнози на НСИ.  Поради тази причина трябва да се направи 
още едно разглеждане на предвижданията. 
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Фигура 1 Прогноза на НСИ за населението на област Варна 

Паралелно с това се появява идеята за развитие на мощна икономическа зона 
разположена западно от града на около 15 км., която ще има нужда от развитие на 
подходящ транспорт за достъп до нея. В настоящото изследване ще разгледаме и 
сценария, при който се появява такава зона и как това се отразява на транспортната 
система в града.  

За тази цел ще стъпим върху разработения транспортен модел на гр. Варна за 
нуждите на ОУП. 

Проучвания използвани при разработване на модела на мрежите и търсенето 

Общо положение и необходими проучвания. 

Анкетни проучвания 

Анкетно проучване на подвижността 

През месец декември 2009 г. е проведено от „Аналитично-консултативна група Ей 
Си Джи” ООД, чрез анкета по домовете, проучване за мобилността на населението на 
гр. Варна.  

Анализ на резултатите 

Намаляването на автомобилния поток според отговорите може да се случи след 
реализацията на пакет от мерки, които изискват цялостна реорганизация – 
подобренията се очакват както в техническия парк (машини, спирки, допълване на 
наличните транспортни възможности с нови - нова бърза релсова система, подобряване  
на уличната мрежа), така и в организацията (оптимизиране на маршрути, разписания, 
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цени, управление на светофарни уредби, по-ефективен контрол на установените 
режими).1 

Според вас какво трябва да се направи за подобряване на транспортната обстановка във 
Варна? 

в % 

 

1 Да се подобри мрежата на градския транспорт 

2 Да се построят нови улици и възли 

3 Да се въведат повече еднопосочни улици 

4 Да се изгради нова скоростна релсова система 

5 Да се подобри управлението на светофарните уредби 

6 Да се завиши контролът от КАТ 

7 Друго 

8 Не знам, не съм сигурен 

 

Фигура 2 Процент от анкетираните считащи мярката за необходима за подобряване на 
транспортната обстановка 

 

 

Разпределението на пътуванията по цели (деманд страти) е илюстрирано в 
следващата графика. Тя е валидна за 24 часов период за всички пътувания. Такива 
графики има и за определените пиков сутрешен и пиков следобеден периоди и за 
пътувания в зависимост от вида на превозното средство (автомобил, масов 
транспорт или пеша). Целите са предварително определени и са съобразени със 
заложена за всеки транспортен район информация за жители, работни места, 
търговски площи, места в детски градини, места в училища, места в университети и 
др. 

 

 

                                                           
1 Заключенията касаят състоянието на транспортната система към момента на провеждане на анкетното 
изследване 
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Разпределение на пътуванията по целеви групи в (%) 

за всички видове транспорт 

от 0 до 24 часа на база 12625 пътувания 

 
(HW) Местоживеене - Работно място  (HU) Местоживеене -Университет 

(WH) Работно място- Местоживеене  (WServ) Работно място- Услуги 

(TH) Търговия - Местоживеене  (SO) Училище - Други 

(HH) Местоживеене - Гости  (UH) Университет - Местоживеене 

(HT) Местоживеене - Търговия  (HO) Гости -Други 

(ServH) Услуги - Местоживеене  (HK) Местоживеене - Детско заведение 

(HServ) Местоживеене - Услуги  (ServW) Услуги - Работно място 

(HS) Местоживеене - Училище  (KH) Детско заведение - Местоживеене 

(SH) Училище - Местоживеене  (UO) Университет - Други 

(WT) Работно място- Търговия  (WU) Работно място-Детска градина, 

(WW) Работно място-Чуждо работно място   училище, Университет 

(TO) Търговия - Други  (KW) Детско заведение - Работно място 

(ServO) Услуги - Други  (KO) Детско заведение - Други 

 

Фигура 3 Процентно разпределение на пътуванията в зависимост от целта на пътуването за 24ч.  

 

Разпределение на пътуванията по вид транспорт(modal split) в (%) 

за целия ден 
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На база 13154 придвижвания 

 

1. автомобил - шофьор 7. такси 

2. автобус 8. маршрутка 

3. пеша 9. велосипед 

4. автомобил - пътник 10. влак 

5. тролейбус 11. мотоциклет 

6. служебен тр-т (микро)бус  

 

Фигура 4 Разпределение на пътуванията по вид транспорт (анкета 2009г.) 

 Анкетно проучване на пътниците пътуващи през автогара Варна 

В периода 15-20 ноември 2019 г., е проведено проучване сред пътници на 
Автогара Варна.  Обработените данни показват следните резултати: 

. Като най важна може да се изтъкне, че автогарата е добре обслужена с градски 
транспорт и по голямата част от ползващите градски транспорт стигат до автогарата за 
до 20 минути. 

 
Фигура 5 Процентно разпределение на пътуващите по начин на достигане до автогарата 
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Фигура 6 Процентно разпределение на пътуванията по цел на пътуването. 

 Следва да се отбележи, че това изследване е проведено извън активния летен 
почивен сезон, когато посещенията за почивка се очаква да имат по-високи дялове.  

 

На първата схема са показани от кои райони тръгват и в кои пристигат 
пътниците, които са ползвали автомобил или такси за достигане до и от автогарата. 

 
Фигура 7 Райони от които идват и в които пристигат пътниците ползващи автомобил/такси 

 

Най голяма част от пътуващите през автогара Варна ползват градски транспорт. 
Следващите две фигур се  показва от кои райони на града идват пътниците, ползващи 
автогарата, и кои градски линии и трасета ползват. 



107 
 

 
Фигура 8 Райони от които идват и в които пристигат пътниците ползващи градски транспорт 

 

Кордонна анкета „Произход – предназначение” 

Следващото важно изледване, чиито резултати се ползват в модела, е правеното 
през лятото на 2010г. транспортно проучване на входящите, изходящите и транзитните 
потоци в града. Това проучване не касае съществено конкретната разработка, но на 
практика тези потоци товарят уличната мрежа на града и това дава отражение върху 
цялата картина. Ето защо е необходимо да се знае в подробност кога и как е извършено 
за да може да се правят правилните изводи. Доколкото ни е известно такова проучване 
след това не е правено. 

Анкети и преброявания се проведоха на следните пътища:  

- АМ „Хемус”  

- Път I-9 южно от Варна  

- Път I-9 северно от Варна  

- Път Варна-Езерово-Страшимирово-Девня  

- на 10.08.2010 г (вторник) – на път Варна-Казашко -Езерово-Страшимирово-
Девня, след кръстовището за Тополи; 

- на 11.08.2010 г (сряда) – на АМ „Хемус”, преди кръстовището за летището 
(идвайки от София); 

- на 12.08.2010 г (четвъртък) – на път I-9 южно от Варна, преди кръстовището 
за Аврен; 

- на 13.08.2010 г (петък) – на път I-9 северно от Варна - след курорта Златни 
пясъци при спирка „Панорама”. 
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интервюираха водачите и записваха отговорите им в специални анкетни карти. 
Въпросите, които бяха задавани са: начална и крайна точка на пътуването, брой 
пътуващи,  

 

АМ „Хемус  (Екран 75) 

По данни от проведеното 12 часово профилно преброяване в рамките на 
настоящата задача в изследвания участък на АМ „Хемус” са преминали  11228 
МПС/12ч. 

В посока Варна-София    са преминали 4979 МПС/12ч, а в посока София-Варна- 
6849 МПС/12ч. 

За сравнение по данни от Общото профилно преброяване, което се провежда по 
пътищата в страната от Агенция Пътна Инфраструктура, през месец август 2010 г в 
делничен ден, интензивността на движение на Постоянен преброителен пункт 47, 
намиращ се в участъка на настоящето изследване, е 11596 МПС/12ч., което е твърде 
близко с преброеното. 

Профилно натоварване (Екран 75) преди кръстовището за летище Варна
посока Варна-София
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Фигура 9 Дневна неравномерност на преминали автомобили посока Варна - София 
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Профилно натоварване (Екран 75) преди кръстовището за летище Варна
посока София-Варна
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Фигура 10 Дневна неравномерност на преминали автомобили посока София - Варна 

 

Избор на превозна система 

Изборът на правилната превозна система е от съществена важност. В следващите 
две таблици са показани характеристиките на различни превозни системи. В таблицата 
са изведени различни показатели за различните системи като разстояние между 
спирки, капацитет, автономност на пътя, търговска скорост и др. Дадените стойности 
на капацитет са за пътници на час в посока и са съобразени с минималните интервали 
на следване показани в таблицата. 

По тези показатели бихме могли да определим за подходяща транспортна система 
трамвай-влак или лека железница, като гледаме по скоро долната граница на 
капацитета. Вижда се, че показателите на двете системи са почти идентични. 
Подходяща от гледна точка на превозени пътници и атрактивност е също монорелсата. 
В крайна сметка са важни и други параметри като цена на строителства и 
експлоатация, които в крайна сметка са решаващи. 

Балансът между обслужването и скоростта е търсен в разстоянието между спирките. 
В разработения модел то варира от 650м в централните части до над 800м и повече в 
периферията. В зоната извън Варна спирките са и на по-големи разстояния. По този 
начин техническата скорост в тези участъци е и над 40-45км/ч. По нататък новата 
система ще наричаме лека железница. 



110 
 

Max. Дълж. 
Превозно 

средство-/Влак

Max. Наклон
Min. Радиус

Право-на-
пътя

Средно 
Разстояние-

спирки

Търговска 
скорост

Min. 
Интервал 
следване

Капацитет
pphpd

Специфични характеристики

Стандартен 
автобус 12 - 18 m

15%
12 - 15 m

предимно 
смесено 300 - 400 m 15 - 20 km/h 2,5 2.000 - 3.000

Дълъг автобус 20 - 25 m
15%

12 - 15 m
предимно 
смесено 300 - 400 m 15 - 20 km/h 2,5 3.000 - 5.000

удължен или двойно съчленен автобус 
или среден- /стандартен автобус + 
трейлър/ремарке

Експресен 
автобус 12 - 18 m

15%
12-15 m

предимно 
смесено 700 - 1.000 m 30 - 40 km/h 2,5 2.000 - 3.000 обслужва само избрани спирки

BRT 18 - 25 m
15%

12 - 15 m
предимно 
разделено 400 - 600 m 20 - 25 km/h 2 2.500 - 6.000 (двоен) съчленен автобус

Направляван 
автобус 18 - 25 m

15%
12 - 15 m

предимно 
разделено 400 - 600 m 20 - 25 km/h 2 2.500 - 6.000

секционно управление (механично, 
оптично, електронно)

Лек трамвай 25 - 40 m
15%

12 - 15 m
предимно 
разделено 400 - 600 m 20 - 25 km/h 2 3.000 - 10.000

постоянно управление (механично, 
оптично, електронно)

Трамвай 30 - 75 m
8%

18 - 25 m
предидимно 
разделено 400 - 600 m 20 - 25 km/h 2 5.000 - 18.000

Трамвай-влак 40 - 75 m
6%

25 - 50 m
разделено+ 
релсов път 500 - 800 m 25 - 30 km/h 2,5 5.000 - 15.000

LRV с допълнително оборудване за жп 
експлоатация

Лека железница 60 - 120 m
6%

25 - 50 m
повдигната 
или в тунел 500 - 800 m 25 - 30 km/h 2 5.000 - 25.000

Монорейл 30 - 60 m
6%

25 - 50 m повдигната 400 - 600 m 25 - 30 km/h 1,5 5.000 - 10.000
предимно на специфични места 
(Топография, туристически места)

Пътека за 
придвижване 

хора
20 - 60 m

8%
25 - 50 m повдигната 200 - 500 m 15 - 25 km/h 1,5 2.000 - 10.000

специфични места / Връзки (Училища, 
Летища, Болници, др.)

Леко метро 60 - 120 m
6%

25 - 50 m
повдигната 
или в тунел 500 - 800 m 25 - 30 km/h 1,5 15.000 - 30.000

Тежко метро 80 - 200 m
4%

> 50 m
предимно в 

тунел 700 - 1.000 m 30 - 40 km/h 1,5 20.000 - 50.000

Влак трамвай 40 - 75 m
4%

> 50 m
разделено 

+релсов път > 1.000 m 30 - 40 km/h 2,5 5.000 - 15.000
жп превозно средство с 
допълнителнооборудване за улично 
движение Крайградски 

трамвай 100 - 200 m
2,5%

> 100 m релсов път > 1.000 m 40 - 60 km/h 2,5 15.000 - 40.000
тежка жп инфраструктура и подвижен 
състав 
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Фигура 11 Характеристики на различни превозни системи 

Следващата фигура систематизира различните системи по отношение на капацитет, 
качество на обслужване и цена. 

Най-евтините системи са автобусните, които са с ниска превозна способност и 
нямат допълнителни изисквания. Същевременно са много гъвкави и удобни при по 
малък брой пътници. 

При релсовите системи, трамваят е най-евтината, а метрото най-скъпа, но осигурява 
най-голям комфорт на обслужване. Разбира се, превозната възможност на метрото е 
изключително голяма. Такава система е почти недоказуема за град с брой жители като 
Варна.  
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Фигура 12 Взаимовръзка цена превозна способност и качество на обслужване за различните превозни 
системи. 

Прогноза на търсенето и моделиране на дневните натоварвания 

В основата на софтуера, с който се извършват транспортните симулации, стоят 
два основни модела. Модел на търсенето и модел на предлагането. По друг начин 
казано, моделът на предлагането представлява мрежите на масовия транспорт и 
уличната мрежа, а моделът на търсенето интерпретира пътуванията по тези две мрежи. 
За изпълнението на задачата е използван създадения и използван вече модел на 
уличната мрежа и масовия транспорт, като той е актуализиран към днешна дата. За 
моделирането на търсенето е използван стандартен „четиристъпков модел”. Този 
модел представлява последователност от четири взаимно свързани стъпки, които се 
повтарят една след друга до достигане на балансиран резултат. Първата стъпка е 
генериране на входящи и изходящи потенциали, втората стъпка представлява 
разпределение на движението помежду площните структури наречени зони или 
райони, третата стъпка разпределя тези кореспонденции по вид транспорт и последната 
стъпка полага матриците по уличната мрежа и мрежата на масовия транспорт. За 
конкретната прогноза са актуализирани маршрутите и интервалите на следване на 
маршрутите от градския транспорт. Нанесени са и новопостроените трасена от 
Първостепенната улична мрежа в града. Що се отнася до входните данни, които ползва 
модела на търсенето, там има частична актуализация по отношение на жители и някои 
други параметри. С така изградения модел може да се сравняват данни с и без 
реализация на конкретния проект. 

Разработени са сценарии, които анализират трафика при различни постановки, 
свързани с промяна в някои демографски показатели и изграждане на трасета от новата 
превозна превозна система.  

Сценарии 

Сценарий 1  

Първият сценарий – Сценарий 1 ще наричаме още базов. При този сценарий 
уличната мрежа и мрежата на масовия транспорт са както са в 

момента  
Фигура 13 Дялово разпределение на пътуващите с масов транспорт в зависимост от използвания транспорт 
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Фигура 14 Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт – Сценарий 1 (базов) 
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Сценарий 2  

При сценарий две към системата на масовия транспорт е добавена новата превозна 
система. На долната схема в червено, тъмно жълто и виолетово са показани трасетата, по 
които ще се движат съставите при този сценарий. 

 
Фигура 15 Трасета на леката железница 

В модела са вкарани два маршрута. Маршрут 1 (М1) – Летище – ж.п гара и маршрут 2 
(М2) - Аксаково ЗПЗ. Интервалите на движение са според долната таблица. 

 

    интервал на движение в мин интервал в участъци в мин 

  
часови интервал 

Аксаково -  

ЗПЗ 

Летище -  

ЖП Гара  
Общ участък  

1 5:30 - 10:00 12 12 6 

2 10:00 - 16:00 30 30 15 

3 16:00 - 20:00 12 12 6 

4 20:00 - 23:00 60 30 15 / 30 

Таблица 1 Разписание на марршрутите на леката железница 
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Превозените пътници дневно по двата маршрута са показани в следващата таблица 

    превозени пътници дневно 

1 

Летище -  

ЖП Гара (М1) 
33206 

2 

Аксаково -  

ЗПЗ (М2) 
17602 

Таблица 2 Превозени пътници с лека железница – сценарий 2 

 

 
Фигура 16 Дялово разпределение на пътуващите с масов транспорт в зависимост от използвания транспорт 
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Фигура 17 Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт – Сценарий 2 
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Сценарий 3  

При този сценарий към разработката се прибавят нови зони, в които ще се развиват 
различни видове производства. Зоните с тяхната номерация, както са заложени в модела, 
са показани на долната фигура. Като нова зона е прибавен и гр. Игнатиево (111). 

 
Фигура 18 Трасе на леката железница обслужващо новите зони за приложение на труд. 

Въпреки че на схемата е показано бъдещото трасе на леката железница, в този 
сценарий, който също е кръстен „без проект“, ще се изследват транспортните потоци при 
съществуващия към момента градски транспорт (без новата транспортна система като при 
сценарий 1), но при наличие на работещи в новите зони. 

Новите работни места в тези зони са показани на следващата таблица 

ОТР 101 ОТР 102 ОТР 103 ОТР 104 ОТР 105 ОТР 106 ОТР 107 ОТР 108 ОТР 114 ОТР 109 ОТР 112 ОТР 113

площ на у.з. Пп (дка) - - - - 338.5 1412.9 375.5 665.9 360.1 - 826.3 759.0

площ на у.з. Пч (дка) 798.9 701.5 824.0 704.7 - - - - - -

площ на у.з. Соп (дка) - - 162.5 793.3 - - 353.1 548.0 - 579.0 - -

Коеф. на усвоеност ДО 20 г.

ПРОГНОЗА
0.9 1.0 1.0 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5

норма работник/дка* 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665 6.665

прогноза работещи 4526 4675 6575 3701 5562 5650 3399 6472 1920 2894 2754 2530  
Таблица 3 Прогноза за работещите в новите зони за приложение на труд 

Общият брой нови работни места е над 52 хил. Прогнозата е направена за период в 
рамките на следващите двадесет години. 

При този сценарий при липса на обществен транспорт към новите зони за 
приложение на труд се получава значително натоварване с автомобили като 
същевременно съществено се променя модал сплита в полза на пътуващите с леки 
автомобили.
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Фигура 19 Дневно натоварване с автомобили при Сценарий 3 
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Както се вижда от приложената схема на натоварване с автомобили, в най-
натовареното сечение на автомагистралата преминават над 61 хил. автомобила в двете 
посоки дневно, а първокласния път за Девня в един участък трабва да поеме около 34 хил 
автомобила в двете посоки. Тук са включени и автомобилите от направените изследвания 
на входящото, изходящото и транзитното движение по магистралата.  Това разбира се ще 
се случи ако зоните се наситят с прогнозирания брой работещи и ако се приеме, че всички 
работещи ще пътуват от гр. Варна. Другото предположение в сценария е, че ще се ползват 
за придвижване само леки автомобили и няма да има друг алтернативен транспорт. 

Тази схема с натоварванията ясно илюстрира, че трябва да има задължително 
алтернативен транспорт за придвижване какъвто в случая е леката железница. Какво се 
случва след изграждането и е предмет на следващия сценарий 4. 

Сценарий 4  

Този сценарий анализира транспортната система след удължаването на леката 
железница от летище Варна до зони 106 и 113. Същевременно в останалата част на града 
тя ще функционира като при сценарий 2 (виж фиг. 40). В настоящия сценарий са 
направени три маршрута на железницата, чиито разписание е показано в следващата 
таблица. 

    интервал на движение в мин 

  

часови интервал 

ЖП Гара -  

Индустиална зона 

106 (М1) 

Аксаково -  

ЖП Гара (М2) 

ЗПЗ  -  

Индустиална зона 113 (М3) 

1 5:30 - 10:00 12 12 12 

2 10:00 - 16:00 30 30 30 

3 16:00 - 20:00 12 12 12 

4 20:00 - 23:00 60 30 60 

Таблица 4 Разписание на маршрутите на леката железница – сценарий 4 

Превозените пътници с леката железница са значително повече и те представляват 
около 26% от превозените пътници в системата на градския транспорт. Особено натоварен 
е маршрут 1 от показаната таблица. По малко натоварен е маршрутът, свързващ две 
промишлени зони – маршрут 3 Възможно е да се направят други маршрути, които да 
бъдат по целесъобразни. Както ще се види от сравнителната таблица изведена в края, при 
този сценарий се увеличава коефициента на прекачване и става 1.26 за разлика от базовия 
сценарий, в който е 1.08. 
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    превозени пътници дневно 

1 

Зона 106 -  

ЖП Гара (М1) 
54400 

2 

Аксаково -  

ж.п. гара (М2) 
28748 

3 

Зона 113 -  

ЗПЗ (М3) 
19263 

Таблица 5 Натоварване с пътници по леката железница – Сценарий 4 

 
Фигура 20 Дялово разпределение на пътуващите с масов транспорт в зависимост от използвания транспорт 
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Фигура 21 Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт – Сценарий 4 
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Сценарий 5  

Този сценарий разглежда продължение на релсовата система в посока курортните 
комплекси по начина показан на следващата схема. Това трасе е заложено в действащия 
ОУП на Варна. 

 
Фигура 22 Трасе на леката железница сценарий 5 

Както се вижда от приложената схема, трасето преминава доста тангенциално и 
обслужва малка част от града. 

Разбира се, то може да има своя ефект в рамките на цялата мрежа на масовия 
транспорт на града, но този ефект едва ли ще е толкова съществен. 

При избор на алтернативно трасе, което да преминава през части от града с по-
голяма наситеност от жители и работещи, този ефект би бил по голям. 

Както беше коментирано в началото, този модел не може да оцени летните 
пътувания на туристите към курортните комплекси, за които е предназначено това трасе. 
От друга страна е нецелесъобразно да се влагат огромни средства за изграждане на трасе, 
което би било натоварено само няколко месеца през лятото. Натоварванията със сезонен 
характер биха могли да се поемат по алтернативни начини. 
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Обобщени таблици и сравнение на параметрите  

без проект

сценарий 1

дялово 

разпр-е

с проект

сценарий 2

дялово 

разпр-е

без проект

сценарий 3

дялово 

разпр-е

с проект

сценарий 4

дялово 

разпр-е

3 Тролейбус 43 777 15.04% 38 201 11.57% 40 090 15.04% 33 727 9.13%

4 Автобус 247 346 84.96% 245 081 74.26% 226 534 84.96% 238 652 64.61%

5 Лека железница /скоростен трамвай 0.00% 46 758 14.17% 0.00% 97 010 26.26%

7 Автомобили 240 580 232 606 280 539 235 114

8 Общ брой пътници по МГТ 291 123 100% 330 040 100% 266 624 100% 369 389 100%

9
Обща промяна на пътниците в МГТ "с 

проект"-"без проект"

10
Δпътници по - лека железница, "с 

проект"-"без проект"

11
Положени автомобили по мрежата 

(матрица)

12
Положени пътувания по мрежата на МГТ 

(матрица)

13 Привлечени пътувания от автомобили

14 Коефициент на прекачване 

15 Привлечени пътници от автомобили

314 017 268 593

270 479

-

278 452

1.262

102 76538 917

7 973

9 450

1.185

97 010

274 058 266 085

247 298

-

- 45 425

292 723

1

без нови работещи в икономическа зона с нови работещи в икономическа зона

46 758

-

1.078

57 322

1.076

 
Таблица 6 Обобщена сравнителна таблица  

% пътници използващи 

масов транспорт

% пътници използващи 

автомобили

1
сценарий 1

53.0 47.0

2
сценарий 2

54.5 45.5

3
сценарий 3

46.8 53.2

4 сценарий 4 55.4 44.6  
Таблица 7 Сравнение на Модал сплит за четирите сценарии 
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Оценка 

Изработените сценарии дават възможност за сравнение на резултатите при различно 
развитие на града. Първите два сценария разглеждат промяната в пътуванията в града, ако 
сега се изгради мощна превозна система, която да обслужи още по добре пътуващите. 
Вижда се, че с два маршрута, тя би поела около 14% от всички ползващи градски 
транспорт. Същевременно още от около 8000 човека ще предпочетат да пътува с градски 
транспорт вместо с автомобил.  Модалността ще се промени. 

При сценарии 3 и 4 се включват нови зони за приложение на труд. Специално при 
сценарий 3 се вижда, че уличната мрежа силно се товари и дори самата магистрала в 
определени пикови моменти ще бъде много силно натоварена, с уговорката, която беше 
направена  преди, че работещите ще използват само леките си автомобили за 
придвижване. При всички положения това ще рефлектира негативно на натоварването на 
улиците в града. 

За разлика от този сценарий, в следващия сценарий 4 е предложено обслужването да 
става с релсова система. Използвания модел на търсенето сам разпределя избора на 
системата на придвижване в зависимост от така наречените генерализирани разходи, в 
които се включват пари и време. При сценарий 4 релсовата система ще вози 97 000 
пътника дневно, което е над 26% от превозените пътници с градски транспорт. 
Същевременно над 45 хил пътувания ще бъдат извършени вместо с автомобил с градски 
транспорт. Като се сложи и коефициента на прекачване те вече надхвърлят 57 хил. дневно. 
Това е съществен брой. От таблица 7 се вижда, че модал сплита се променя съществено. 

Изнесените данни са добра основа за извършване на различни анализи включително 
АРП. 

Изводът, който може да се направи е, че ако в новите зони за труд ще работят в 
действителност броя хора използвани при прогнозата, то необходимостта от алтернативен 
начин на достигане не с автомобиле е задължителен. 

В този смисъл леката железница може да се окаже много добро решение, но трябва 
да бъде извършен АРП, който да оцени разходите и ползите за по дълъг период от време. 

 
6. Предложение за етапи на изграждане на скоростен екологичен 

транспорт – леко метро. 

На базата на проведените изследвания екипа по предпроектно проучване достигна 
до заключение, че част от предложените за анализ участъци поради различни фактори не 
са рентабилни за изграждане (описани по-горе). Тези, които показват добри възможности 
и потенциал за разработване са предложените в различни варианти с детайлно описание 
на особеностите и възможност за сравняване при взимане на окончателно решение. 
Предложените варианти по участъци не променят възможностите за етапно проектиране и 
строителство. 
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Нашето предложение за изграждане на трасето от Леко метро Варна да премине 
през следните фази:  

Първа фаза: Изграждане на Участък I. Препоръчката е паралелно с изграждане 
разширението на бул. "Цар Освободител" да се проектира и изгради железният път за 
лекото метро.  

Втора фаза: Изграждане на Участък II. Проектирането и изграждането на участъка се 
препоръчва да започне съгласувано с интереса и изграждането Индустриална зона Варна. 

Трета фаза: Със стартирането на Втора фаза съгласувано да започне:  

- Да се обособи организационна структура на управление на Леко метро Варна 
- Да започне изграждането на обслужващото депо.  
- Да се стартират проучвания и конкурси за избор на доставчик на ПЖПС. 

Четвърта фаза: Изграждане на Участък III.  

 

IV.  Перспективите за развитие на уличната мрежа в обхвата на градската 
железница.  

Съгласно ОУП на гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ е II-ри клас улица и трябва да 
има следните функционални характеристики: 

- Много висок приоритет на обществения транспорт и осигуряване на 
безконфликтен пешеходен достъп до пероните 

- Велодвижението трябва да се осъществява по обособена от пътното платно 
велоалея 

- Минимална широчина на пътната лента 3,50м, като се осигуряват минимум по две 
ленти в посока, заедно с трасето на градската железница и локални платна 

- Пресичането с останалата улична мрежа става задължително със светофарно 
кръстовище или безконфликтно. Допуска за безконфликтно вливане и отливане по 
главното направление 

- Обслужването на прилежащата територия става от локални платна 

- Паркиране се допуска само в локалните платна. 

- Ограничението на скоростта е 50 км/ч (съгласно техническото задание на 
Възложителя). 

Настоящата разработка третира единствено участъка от пътен възел „Летище“ до 
кръстовището с бул. „Васил Левски“, тъй като след пресичането на железницата с бул. 
“Христо Смирненски“, тя се потапя, за да премине под трасето на бул. „Васил Левски“ и 
нейното развитие в централната градска част продължава подземно. 

1. Ситуационно и нивелетно развитие 
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В ситуационно отношение се следва обхвата определен от ОУП на гр. Варна. При 
пресичанията на две нива с останалата улична мрежа, трасето на бул. „Цар Освободител“, 
преминава на долно ниво, като в зависимост от конкретния случай нивелетата е в лек 
изкоп, така че да облекчи напречните пресичания, особено от южната страна, където 
съществуващия терен пада стръмно надолу. 

В чертежите към настоящата разработка е показан обхвата на изграждане на 
напречните пресичания с останалата улична мрежа, както и са дадени надлъжни профили 
по директното трасе на бул. „Цар Освободител“ и по трасетата на напречните улици. 

При пътен възел „Летище“ е предвидено изпълнението на директна връзка към АМ 
„Хемус“ посока гр. София от бул. „Цар Освободител“, която ще облекчи значително 
натоварването в зоните на преплитане на пътния възел и ще подобри съществено пътната 
безопасност. 

След пътен възел „Летище“, трасето да булеварда с движи по терена до 
пресичането с бул. „Константин и Фружин“, където се потапя между 4 и 5м и остава в 
изкоп да пресичането с ул. „Асен Разцветников“. Това се налага, тъй като успоредната на 
булеварда улица от южна страна обслужваща прилежащите имоти е на разстояние от 80м, 
за която дистанция нивелетата на напречните пресичания трябва да слезе на кота терен. 

От пътния възел с бул. „Атанас Москов“ до пресичането с бул. „Трети март“ се 
запазва в ситуационно и нивелетно отношение южното локално платно, което в момента 
играе ролята на бул. „Цар Освободител“. 

Използваните надлъжни наклони по директното трасе са основно в рамките от 0,5% 
до 3%, като единствено в участък от 300м преди пресичането с бул. „Христо Смирненски“ 
наклона е 6%. При напречните пресичания е заложен максимален надлъжен наклон от 7%, 
като единствено при пресичането с ул. “Вяра“ допуснатия надлъжен наклон е 8%. 

2. Напречен профил 

Напречния профил се състои от по две ленти в посока всяка с ширина 3,50м, 
разделителна ивица от 3,00м и тротоари от по 5,00м, в които са устроени еднопосочни 
велоалеи с ширина 1,50м. 

При съоръженията на пътните връзки е предвиден едностранен тротоар с ширина 
от 4,00м. 

Резервиран е коридор за градската железница с ширина от 15м от северната страна 
на булеварда, който ще даде възможност да се разположат двата коловоза с обща ширина 
от 7,00м и двустранни перони за спирките всеки с ширина от 4,00м. 

Между тротоара към булеварда и трасето на градската железница е предвидена 
зелена ивица с ширина от 5,50м. 

Така предложения напречен профил дава възможност за свобода при решението на 
спирките , както и възможност за изграждане на зелен пояс и шумозащитни съоръжения. 

3. Обслужване на прилежащата територия 



126 
 

Изграждането в краен етап на бул. „Цар Освободител“ ще промени начина на 
обслужване на прилежащата територия, което налага изпълнението на допълнителни 
участъци от съседната улична мрежа, за да не се наруши транспортния достъп до имотите. 

Генерално обслужването на имотите е решено, чрез южно локално платно в 
участъка от бул. „Атанас Москов“ до бул. „Трети март“. За останалите територии, както и 
за имотите от северна страна не е предвидено локално платно, а те ще се включват към 
булеварда, чрез кръстовищата с напречните улици, съгласно ОУП на гр. Варна. 

Необходими допълнителни мероприятия по трасето на бул. „Цар Освободител“: 

- Довършване и изграждане в краен етап на бул. „Константин и Фружин“ с дължина 
от 260м, за да може да се изпълни кръстовището с бул. “Цар Освободител“. 

- Изграждане на успоредната на булеварда улица от южна страна (от45 до от34 к-ще 
с бул. „Атанас Москов“) с дължина от 1900м, тъй като обслужването на прилежащите от 
южна страна на булеварда имоти е предвидено да бъде от там. 

- Изграждане на бул. „Атанас Москов“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Мургаш“, 
включително пресичане на Балъм дере за връзка с кв. „Кайсиева градина“, тъй като това 
ще стане единствената връзка на целия квартал с бул. “Цар Освободител“. 

- Да се предвидят мерки за решаване на обслужването на територията южно от бул. 
Цар Освободител“ и източно от ул. „Вяра“, чрез локално платно от източната страна на ул. 
„Вяра“. 

- Да се проучи на следващ етап детайлно възможността за изграждане на 
безконфликтни връзки от ул. „Поп Димитър“, като се вземе в предвид нивелетно решение 
на градската железница в този участък и използването на тунелната връзка към депото. 

- Да се реализират улиците, необходими за обслужването на имотите в участъка от 
ул. „Поп Димитър“ до бул. „Христо Смирненски“ от северна страна – връзки с ул. 
“Патриарх Максим“ и ул. „Прилеп“, тъй като те не са предвидени за обслужване от страна 
на бул. „Цар Освободител“. 

- Обслужването на бл. 11 и бл. 12, находящи се след шоурум на Тойота от северната 
страна на булеварда да се реши на вливане и отливане с надлез над трасето на потапящата 
се вече в този участък железница 

 

 Заключение и препоръки на предпроектното проучване за осъществяване на обекта. 

От направения анализ на технико-икономическите варианти по предложените 
критерии за оценка екипа по предпроектно проучване стигна до следното заключение:  

1. Изграждането на лека градска железница - Леко метро в гр. Варна е необходимо и 
възможно. Обществените ползи от реализацията на проекта са:  

- Намаляване на задръстванията и облекчаване трафика в ЦГЧ и цялостна 
реорганизация на транспортната система на града. 
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- Осигуряване на бърз и екологичен транспорт за свързване на кварталите, 
крайградските части на града, летище Варна и жп гара Варна. 

- Повишаване на средната скорост на пътуване от 10-15 км/ч на 30 км/ч. 
- Осигуряване на транспорт с голяма превозна способност при свързването на града 

с Индустриална зона Варна. 
- Намаляване на замърсяването с вредни вещества от транспортните средства на 

МГТ и ползваните автомобили.  
- Подобряване качеството на живот на гражданите на Варна.  
2. От изследваните участъци на базата на предложените изходни данни и условия от 

заданието на Възложителя се предлагат за реализация като възможни и 
икономически целесъобразни участъците описани в табл.2, по-долу: 

 Табл. 2 Сравнение на участъците 
Показатели Измерител Участък I Участък II Участък III A Участък III B Участък III C Участък IV Участък V Участък VI Участък VII А

1. Обща дължина на 

участъка, в т.ч.: км 6,635 16,618 4,394 4,35 6,097 2,885 3,35

 - открит участък км 6,635 16,618 0,7 1,43 1,41 2,885 3,35

 - подземен участък км 0 0 3,694 2,92 4,687 0 0

 - автономно трасе да/не да да да да да не да

2. Брой спирки, в т.ч. бр. 7 11 (в т.ч. 6 в ИЗ) 6 6 8 4 2

 - открити бр. 7 11 1 2 2 4 2

 - подземни бр. 0 0 5 4 6 0 0

3. Пресичане на открити бр. 8 3 0 0 0 0 1

4. Пресичане на открити 

участъци на едно ниво
бр. 0 0 0 1 1 2 0

5. Максимална дължина на 

пероните на спирките
м. 60 60 60 60 60 60 60

6. Максимален наклон % 3 1,5 6 6 6 6 3

7.Минимален радиус на 

кривите
м.

90 50 50

8. Натоварване бр.пътн/ден/посока 25 хил. 18 хил. 7 хил. 10 хил. 12 хил. 3 хил. 2 хил.

9. Ориентировъчна стойност мил.евро 60 140 160 135 205 60 30

10. Изграждане и 

оборудване на обслужващо 

депо

мил.евро 50

11. Общо мил.евро 110 140 160 135 205 60 30

о
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От обобщената информация ясно се вижда, че изграждането на Участъци I, II, III и 
VII е възможно и икономически обосновано. Единствено участъци IV, V и VI на този етап 
не могат да оправдаят икономическата си целесъобразност. Особено първите два, който 
бяха отхвърлени още на първоначалната фаза на проучването. 

Екипът по предпроектно проучване препоръчва в допълнение на описаните фази за 
реализация в т.V.6 от настоящия доклад да се следва следната последователност на 
реализация на проекта по изграждане на Леко метро Варна: 

Начало на изграждане на Участък I да стане едновременно със строителството на 
разширението на бул. "Цар Освободител", като се проектира и изгради трасето за 
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железният път за лекото метро. Следващия етап да започне едва след началото на 
изграждане на Индустриална зона Варна.  

Със стартирането на  Индустриална зона Варна в Участък I , Участък II  и Участък VII 
може да започне изграждането на: 

- Строителните съоръжения – пресичания, спирки, ВиК съоръжения, огради и 
подходи за достъп. 

- Релсови пътища – с нормални релси на обособените автономни трасета  
- Система за автоматика и безопасност на движение в т.ч. синхронизиране на 

светофарните уредби в местата на пресичане по Участък VII. 
- Обслужващо депо. 

Паралелно да се:  

- Обособи организационна структура на управление и експлоатация на Леко метро 
Варна. 

- Стартират проучвания и конкурси за избор на доставчик на ПЖПС. 

Изграждане на Участък III може да се стартира едва след като участъци I и II бъдат 
изградени. Изграждането му ще е продължително поради строителството на тунелите по 
трасето, които са около 75% от дължината на целия участък. 

 

Допълнителна информация 

 

Описаните по горе варианти и възможности за реализация на Проект Леко метро 
Варна са направени на базата на класически железен път. С цел разширяване на 
възможностите на Възложителя за информиран избор екипът по предпроектно проучване 
направи сравнение за решение при различни видове железен път – класически и 
монорелсов.  

Монорелсов железен път  

Монорелсовите транспортни системи са съвременни решния за изграждане на 
скоростни и екологични транспорнти връзки в наситена градска среда. Обикновено 
влаковете се движат по издигната релса, на естакада, която се инсталира бързо и лесно. 
Минимизира се ползването на тунели. Минимални радиуси на криви и възможности за 
преодоляване на по-големи наклони при относително високи скорости на движение. 

Влакове се движат с пневматични гуми и шумът и вибрациите, излъчвани от 
превозните средства, са значително по-малко от всяка технология на стоманени колела.  
Осигуряват високо сцепление и по-плавен комфорт при пътуване. 
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Табл.3 Сравнение по железен път 

Класически железен път

Вариант 1 Вариант 2

Височина на пода нископодов нископодов 1,1 м 

Междурелсие 1435 мм една релса водеща релса

Захранващо напрежение 750 V DC 751 V DC 752 V DC

Токозахранване; горно долно долно

Дължина на мотрисите 18 - 40 м 14 - 41 м 11

Възможност за комплектоване  3 - 7 вагона 2 - 10 вагона 2 - 9 вагона

Ширина на вагона 2,3 м; 2,4 м; 2,65 м. 2,1 м; 2,3 м 3,7

Двупосочно управление на композициите да да да

Двустранно обслужване на мотрисите да да да

Максимална скорост 80 км/ч 80 км/ч 80 км/ч

Минимален радиус на пътя 30 м 40 м 30 м

Максимално допустим наклон 6% 8% 10%

Капацитет 256 210 270

Автоматика

автоматика на 

ръководство/ръчно 

управление

автоматика на 

ръководство/ръчно 

управление

напълно 

автоматично 

управление

Ниво на шум* 90 dB 65 dB 76 dB

Стойност 60 мил.евро 55 мил.евро 45 мил.евро

Монорелсов желзен път 

 
*Нивото на шум е при скорост 40 км/ч и на разстояние 25 м. 

Сравнението е направено само за един участък от проекта – Участък I.  
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