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Списък с акроними  
Акроним Дефиниция 

АГУП Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено 
планиране“ 

АИС Автоматична  измервателна станция  

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно развитие 

AQI Индекс за качество на въздуха 

AR5 5-ти Доклад за оценка  

БВП Брутен вътрешен продукт 

BOD Биохимична потребност от кислород  

ВЧГД Водочувствителен градски дизайн  

ВиК Варна  Водоснабдяване и канализация – Варна  ООД. 

ГИС Географска Информационна система 

GWh Гигаватчас  

gCO2e Грам въглероден диоксид еквивалент 

DD Разходи за разработване на проект 

ЕАОС Европейската агенция по околната среда  

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие  

ЕПГ Емисии на парникови газове  

ЕС Европейски съюз 

EDGE Съвършенство в проектирането за по-голяма ефективност 

ИИБ Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ 

ICLEI Международната организация на местните власти за устойчиво 
развитие 

IPCC  Междуправителствен комитет по изменението на климата 

Акроним Дефиниция 

КАПЕКС (CAPEX) Капиталови разходи  

КН Комитет за наблюдение 

КПИ Ключовите показатели на изпълнение 

КФЛ (CFL) Компактни флуоресцентни лампи  

kgCO2e Килограм въглероден диоксид еквивалент 

LED Светодиод 

LEVELS Европейска рамка за устойчиви сгради 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

MКA Мултикритериен  анализ  

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МФИ Международни финансови институции 

МФК Международната Финансова Корпорация  

НДИ Национален доклад по инвентаризация на емисиите на 
парникови газове 

НЕЗ Нискоемисионна зона 

НСИ Национален статистически институт 

HCP Натиск-състояние-реакция 

НПО Неправителствена организация 

NUTS 2  Класификация на териториалните единици за статистически 
цели в България 

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

OПЕКС (OPEX) Оперативни разходи  
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Акроним Дефиниция 

ПДУЕ План за действие за устойчива енергия 

ПДУЕК План за действие за устойчива енергия и климат 

ПЕП Приоритетни екологични предизвикателства 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПЧП Публично-частно партньорство 

ПУГМ План за устойчива градска мобилност   

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите  

РКООНИК Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата  

СК Споразумение на кметовете 

ССЦ Средносрочни цели 

СЦ Стратегически цели 

ТКГ Техническа консултативна група 

ТПО Варна  Териториална проектантска организация – Варна 

WWF  Световен фонд за природата 
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В настоящия План за действие за зелен град е определена визията на Община 
Варна:  
 

“Зелен, чист град, насърчаващ устойчиви решения и 
здравословен начин на живот” 

С приноса на 173 различни заинтересовани страни, участващи в 15 индивидуални 
събития, амбициозният ни план предоставя 31 действия в 8 ключови сектори, 
които да се изпълняват през следващите 5 години. Целта на всяко от 
специфичните в рамките на ПДЗГ действия е справяне с едно или повече от 
идентифицираните за Варна 22 приоритетни екологични предизвикателства (ПЕП), 
както е посочено в Таблица 0-1. Идентификационният код за предизвикателствата 
е П – от думата „Предизвикателство““ 

Таблица 0-1: Обобщение на приоритетните екологични предизвикателства в ПДЗГ. 

Сектор Приоритетни екологични предизвикателства 

Индустрия 

 

П.1: Липса на достатъчно данни за качеството на въздуха, за да 
се дефинира пространствената степен и тежест на проблема 
П.2: Липса на редовен мониторинг и докладване на потоците 
отпадъци от промишлеността и на тяхното въздействие върху 
околната среда  свързаното с тях въздействие върху околната 
среда 
П.3: Липса на канализационна инфраструктура и отводнителна 
система в части от общината 
П.4: Остарели и/или с малък капацитет пречиствателни станции 
за отпадъчни води  

Воден цикъл 

 

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл 
П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и 
канализационна инфраструктура  инфраструктурата за вода и 
отпадъчни води 
П.7: Амортизирана инфраструктура за снабдяване с питейна 
вода, влияеща върху качеството й 
П.8: Липса на процес на мониторинг и управление на 
замърсяването на сладките и морските води 

Сгради 

 

П.9: Лоши енергийни характеристики на сградите 
П.10: Липсата на системи за рециклиране на дъждовна вода в 
съществуващите сгради Липса на системи за рециклиране на 
дъждовна вода в съществуващи сгради  

Енергия 
П.11: Разчитане на производството на електроенергия от твърди 
горива и слабо усвояване на възобновяеми източници 

 

П.12: Слаба обществена осведоменост относно възможностите и 
ползите от технологиите за възобновяема енергия 
П.13: Липса на стимули за разработване на използването на 
енергия от възобновяеми източници  

 Устройствено 
планиране 

 

П.14: Липса на цялостна стратегия за планиране на 
устройственото планиране на земята  
П.15: Ефектът на по-високите температури в градска среда 
(топлинен остров) 

Твърди 
отпадъци 

 

П.16: Изгаряне на твърди отпадъци 
П.17: Незаконно изхвърляне на твърди отпадъци 

Транспорт 

 

П.18: Масово използване на частни превозни средства и емисии 
от остаряващия автопарк 
П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден 
обществен транспорт и активна мобилност.  

Междусекторе
н и теми  

П.20: Липса на стратегия/план за адаптация  към климатичните 
промени и необходимата институционална структура 
П.21: Липса на процес на събиране и анализ на данни за 
емисиите на парникови газове 
П.22: Увеличено шумозамърсяване 

0.1.1. Визия и стратегически цели  
ПДЗГ и предвидените в него действия се основават на четири ключови принципи:  

 инвестиране в по-зелено бъдеще, 

 създаване на зелена и устойчива енергия,  

 развитие на свързан, модерен и достъпен град с добро качество на живот за 
жителите му, и  

 насърчаване на по-отговорно и устойчиво Използване на ресурсите.  
 
Тези принципи ще се приложат посредством видими и осезаеми подобрения на 
околната, социалнaта и икономическата среда във Варна, подкрепени от редица 
стратегически и средносрочни цели. Пълен списък с визията и стратегически цели 
на Варна може да се види в Таблица 2-1. 
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0.1.1. Пътна карта за осъществяване  

През следващите 5 години Община Варна ще изпълнява, извършва мониторинг и в крайна сметка – ще оценява осъществяването на тези действия в рамките на ПДЗГ. По-
долу е очертано подробно всяко действие, свързания с него вид, капиталови разходи (CAPEX)/ оперативни разходи (OPEX) / разходи за проектиране / изграждане (DD) и 
график на изпълнение (за свързаните допускания, виж Приложение В). В синьо е дадена времевата рамка за разработване, докато в сиво – срокът за изпълнение. В целия 
доклад видът действие е посочен с икона, дефинирана по-долу. Следва да се отбележи, че някои действия принадлежат към повече от един вид.  

Инвестиция – инвестиции в изграждането на нова или саниране на съществуваща инфраструктура и други физически активи на града. Брой действия: 12 

Стандарти, насоки, наредби – ново или актуализирано законодателство, стандарти или политики, които да стимулират по-екологични дейности в града. 

Брой действия: 7 

Стратегии, планове и програми – документи с указания, които предоставят целенасочени пътни карти за подобряване на планирането и управлението на 
специфични сектори и тематични области. Брой действия: 10  
 
Мониторинг, събиране на данни, анализ, оценка и проучвания – мерки за подобряване на съответствието с наредбите посредством мониторинг и потенциални 
глоби. Брой действия: 5 

Осведоменост, демонстриране, обучение и изграждане на капацитет не се разглеждат като специфичен вид, а са интегрирани във всички действия, където е 
необходимо и обхващат общо 7. Това може да се дефинира като програми за обучение за повишаване на местния капацитет чрез обмен на знания и развиване на 
умения. Като алтернатива, има инициативи за промяна на поведението и изграждане на разбиране сред конкретни групи заинтересовани страни, за да се постигнат 
по-устойчиви практики.   

Таблица 0-2: График на действията 

Иден. код  
на 
действието 

Действие по ПДЗГ 
Вид действие 

Капиталови разходи (CAPEX)/  
Оперативни разходи (OPEX)/  

Разходи за разработване на проект 
(DD)  (в евро) 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

En1 Изготвяне на програма за енергийна ефективност на общността 
 

CAPEX: не е приложимо 
OPEX: 700 
DD: 23,000 – 29,000 

     

En2 Гарантиране включването на констатациите и препоръките на този ПДЗГ в 
бъдещите енергийни стратегии на Общината. 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 38,800 
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Иден. код  
на 
действието 

Действие по ПДЗГ 
Вид действие 

Капиталови разходи (CAPEX)/  
Оперативни разходи (OPEX)/  

Разходи за разработване на проект 
(DD)  (в евро) 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

En3 Предоставяне на стимули както на търговски, така и на битови 
потребители  за инсталиране на мощности за производство на 
електроенергия от ВЕИ (напр., освобождаване от данъци, субсидиране на 
разходи, фиксирани тарифи)  за съществуващи и нови сгради. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: 472,000 
DD:10,000 

     

En4 Мащабно интегриране на възобновяеми енергийни източници в града.   CAPEX: не е приложимо 
OPEX: 472,000 
DD:10,000 

     

Ind1 Общината да създаде допълнителна програма за докладване относно 
всички съществуващи и нови индустрии да развиват и споделят политика 
за мониторинг, отчитане и публикуване на ключови екологични данни 
(напр. за въздух, вода, въглеродни емисии, шумозамърсяване и 
депониране на отпадъци)  в подкрепа на усилията за намаляване на 
замърсяването съгласно  граничните стойности, определени на ниво ЕС. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: 1,600  
DD:118,000 

     

WCM1 Да се работи с ВиК Варна за въвеждане на интелигентни технологии във 
водоснабдителната мрежа, т.е. интелигентни измервателни устройства 
при използване на интернет на нещата. 

 
CAPEX:8,500,000 
OPEX: не е приложимо 
DD: не е приложимо 

     

WCM2 Идентифициране и саниране на части от канализацията, които 
едновременно обслужват отпадъчни води и оттичане на дъждовни води, 
както и на отделните мрежи за отпадъчни води и на дъждовни води, за да 
се намали обема на отпадъчни води, постъпващи в ПСОВ. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 232,900 

     

WCM3 Въвеждане на управление на утайките от отпадъчни води (напр. за 
повторна употреба в горски и земеделски дейности, тръстикови лехи и 
производство на електроенергия) 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 86,000 
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Иден. код  
на 
действието 

Действие по ПДЗГ 
Вид действие 

Капиталови разходи (CAPEX)/  
Оперативни разходи (OPEX)/  

Разходи за разработване на проект 
(DD)  (в евро) 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

WCM4 Интегриране на принципите на Водочувствителен градски дизайн (ВЧГД) и 
Устойчива градска дренажна система (УгДС) в устройственото планиране, 
транспорта и индустрията, и в правилата за разрешителни за строеж. 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 34,500 

     

WCM5 Разработване и внедряване на структурирана програма за поддръжка, за 
да се намалят течовете във водоснабдителната мрежа, с дългосрочна цел 
за ефективност от 60-90%. 

 CAPEX: 39,800,000 
OPEX: не е приложимо 
DD: 115,000 

     

WCM6 Разработване на Генерален план за намаляване на наводненията.  CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 23,200 – 29,000 

     

Bu1 Възприемане и стимулиране прилагането на стандартите LEVEL(S)/ 
EDGE или разработване на местни стандарти за зелени сгради за всички 
общински сгради в съответствие с най-добрите международни практики, 
обичайно използвани в инструментите за сертификация на зелени сгради. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 23,200 – 29,000 

     

Bu2 Укрепване на съществуващата система на планиране, която да гарантира, 
че частните строителни предприемачи изготвят и подават в Общината 
доклад за оценка на вариантите относно избора на енергийна система (за 
отопление и охлаждане) за новите строежи. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 18,600 – 26,700 

     

Bu3 Стимулиране и насърчаване на включването на мерки / технологии за 
смекчаване на последствията от и адаптиране към изменението на 
климата при проектиране на ново строителство, за да се ограничат 
лошите практики и свързаните с тях въздействия. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 46,000 – 58,000 
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Иден. код  
на 
действието 

Действие по ПДЗГ 
Вид действие 

Капиталови разходи (CAPEX)/  
Оперативни разходи (OPEX)/  

Разходи за разработване на проект 
(DD)  (в евро) 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Bu4 Насърчаване и стимулиране изграждането на зелени покриви (или стени) 
върху частни сгради чрез преработване на планирани за одобрение 
проекти за ново строителство или за обновяване на съществуващи 
сгради. 

 

 

CAPEX: 85 за m2 на зелен покрив 
OPEX: 471,000 
DD:17,300 

     

Lu1 Въвеждане на политика и данъчни стимули за приоритизиране 
използването на изоставени терени за сметка на застрояване на нови 
терени.   

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 5,800 

     

Lu2 Осигуряване интегрирането на съображенията и анализа относно 
смекчаване на последствията от изменението на климата и адаптацията 
към тях в Общинския план за развитие на Община Варна. 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 40,600 – 46,000 

     

Lu3 Поставяне на пропусклива настилка в определени участъци на паркингите 
и изграждане на „дъждовни градини“, където е необходимо. 

 CAPEX: 130 на 1m2 
OPEX: не е приложимо 
DD: не е приложимо 

     

SW1 Ускоряване на инвестициите в съоръжения за рециклиране, които да са 
подкрепени от стратегическо планиране, осигуряващо производство на 
продаваеми продукти, както и от целенасочени програми за разделно 
събиране на отпадъци. 

 
CAPEX: 292,400,000 
OPEX: 22,540,000 
DD: 93,000 – 116,000 

     

SW2 Разработване и внедряване на интегрирана програма за рециклиране, 
която да насърчи употребата на рециклирани строителни материали и 
материали от разрушаване, и да създаде „зелени“ работни места (т.е. 
вторични инертни материали от отпадъци от строителство и 
разрушаване).  

 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 111,000 – 140,000 
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Иден. код  
на 
действието 

Действие по ПДЗГ 
Вид действие 

Капиталови разходи (CAPEX)/  
Оперативни разходи (OPEX)/  

Разходи за разработване на проект 
(DD)  (в евро) 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Tr1 Въвеждане в центъра на града на нискоемисионна зона и зона с такса за 
задръствания, обвързана с времето за ползване. 

 CAPEX: 16,000 на кръстовище 
OPEX: 29,000 на кръстовище + 287,000 
за софтуер и лицензионни такси 
DD: не е приложимо 

     

Tr2 Осъвременяване на интелигентните транспортни системи (ИТС) за 
укрепване на съществуващия център за регулиране / контролиране на 
уличното движение. 

 CAPEX: 80,000 на кръстовище 
OPEX: 19,000  
DD: не е приложимо 

     

Tr3 Разработване на транспортна стратегия за „Център за мобилност“ като 
част от текущия План за устойчива градска мобилност (ПУГМ), за да се 
увеличат възможностите за използване на градски транспорт и ходене 
пеша. Измерване и проследяване на търсенето на транспортната мрежа, 
за да се вземе предвид при разработването на стратегията. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 63,000 – 76,000 

     

Tr4 Инвестиране в публично достъпни и удобни станции за експресно 
зареждане на електромобили в града. Това следва да включва както 
централната градска част, така и жилищните квартали. 

 CAPEX: 18,000 на станция за 
зареждане  
OPEX: не е приложимо 
DD: не е приложимо 

     

Tr5 Продължаване на инвестирането в нови електрически превозни средства 
за парка на обществения транспорт. 

 CAPEX: 36 единични електрически 
автобуси  – 20,600,00 + 36 съчленени 
електрически автобуси – 24,800,000 
OPEX: 0.23/km за всеки вид автобуси  
DD: не е приложимо 

     

Tr6 Подобряване на съществуващия план за паркиране, като се разработи 
стратегия и се наложат свързаните с нея политики за предоставяне на 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD:35,000 – 40,000 
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Иден. код  
на 
действието 

Действие по ПДЗГ 
Вид действие 

Капиталови разходи (CAPEX)/  
Оперативни разходи (OPEX)/  

Разходи за разработване на проект 
(DD)  (в евро) 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

алтернатива на уличното паркиране на подходящи места в централните 
части на града. 

Tr7 Проучване и създаване на бързи фериботни връзки само пътнически 
морски транспорт между пристанище Варна и кв. Аспарухово, както и до 
други по-малки места по периферията на Варненското езеро. 

 CAPEX:1,600,000 
OPEX: 258,000 
DD: 110,000 – 140,000 

     

CC1 Разработване на План за действие за устойчива енергия и климат 
(ПДУЕК) като част от Споразумението на кметовете за климата и 
енергията, включително План за адаптация към изменението на климата 
и секторно-специфични цели за намаляване на емисиите от парникови 
газове. 

 
CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 116,000 – 174,000 

     

CC2 Разработване и ангажиране на Община Варна с цели за намаляване на 
свързаните с дейността й емисии на парникови газове до 2030 / 2050 г. 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD: 5,750 

     

CC3 Установяване на нормативни изисквания за мониторинг и отчитане на 
емисиите на парникови газове (ЕПГ). 

 CAPEX: не е приложимо 
OPEX: не е приложимо 
DD:5,000 

     

CC4 Предприемане на мониторинг и анализ на качеството на въздуха, водата 
и почвата на общинско ниво, за да се установи степента на замърсяване, 
като се разшири настоящата система за мониторинг. 

 CAPEX: 10 датчика за качество на 
въздуха – 116,000 
OPEX: анализ и отчитане за 2 години – 
11,600 – 17,400 
DD: 40,600 – 64,000 
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0.1.2. Действия по ПДЗГ  

Включените в ПДЗГ 31 действия са проектирани на основата на съществуващата дейност на Община Варна, било то приключена или продължаваща и са в съответствие с 
визията и стратегическите цели. Таблица 0-3 по-долу представя карта на тези 31 действия спрямо средносрочните стратегически цели (СЦ). 
 
Таблица 0-3: Матрица на действията спрямо стратегическите цели 

 

СЦ.1: 
Община 
Варна ще 
подпомага 
създаването 
на 
възможности 
за бъдещи 
зелени 
инвестиции 

СЦ.2: Община 
Варна ще 
повишава 
осведомеността 
относно 
екологичните 
предизвикателства 
и изменението на 
климата. 

СЦ.3: 
Община 
Варна ще 
подпомага 
изграждането 
на устойчив 
спрямо 
бъдещи 
рискове от 
изменението 
на климата 
град. 

СЦ.4: Община 
Варна ще 
намалява 
емисиите на 
парникови 
газове в града 
и ще развива 
по-голяма 
енергийна 
независимост. 

СЦ.5: Община 
Варна ще 
подпомага 
повишаването 
на 
стандартите 
за качество на 
въздуха и 
намаляване 
на нивата на 
шумозамърся-
ване. 

СЦ.6: Община Варна 
ще подпомага 
развитието на 
висококачествена, 
гъвкава и достъпна 
транспортна система, 
която насърчава 
възможностите за 
устойчив обществен 
транспорт и активна 
мобилност на местно 
ниво. 

СЦ.7. Община 
Варна ще 
подпомага 
създаването на 
по-интегрирани, 
достъпни и 
взаимносвързани 
зелени 
пространства в 
целия град. 

СЦ.8: Община 
Варна ще 
насърчава 
многообразието, 
приобщаването 
и равенството. 

СЦ.9: Община 
Варна ще 
оптимизира 
управлението 
на 
повърхностите 
и подпочвени 
води чрез 
изграждането 
на по-гъвкава 
система, която 
да обхваща 
целия град 

СЦ.10: Община 
Варна ще 
подобрява 
системата за 
управление и 
физическата 
инфраструктура 
за събиране и 
изхвърляне на 
твърди отпадъци. 

СЦ.11: Община 
Варна ще 
подпомага 
опазването и ще 
насърчава 
устойчивата 
употреба и 
възстановяване 
на естествената 
околна среда и 
ресурсите й 

En1                       
En2                       
En3                       
En4            
Ind1                       

WCM1                       
WCM2                       
WCM3                       
WCM4                       
WCM5                       
WCM6                       

Bu1                       
Bu2                       
Bu3                       
Bu4            
Lu1                       
Lu2                       
Lu3                       

SW1                       
SW2                       

Tr1                       
Tr2            
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Tr3                       
Tr4                       
Tr5                       
Tr6                       
Tr7                       

CC1                       
CC2                       
CC3                       
CC4                       
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1. Въведение 
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Град Варна се присъедини към Програмата за зелени градове на Европейската 
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) през 2018 г. Стремежът е чрез 
програмата да се изгради по-добро и по-устойчиво бъдеще за участващите 
градове и жителите им. Това се постига посредством свързване на екологичните 
предизвикателства с устойчиви инвестиции и политики.  

Планът за действие за зелен град (ПДЗГ) за град Варна е разработен като част от 
Програмата за зелени градове.  В него е заложен обхватен и допълващ набор от 
действия, с които да се преодолеят ключови екологични предизвикателства и да се 
реализира дългосрочната визия на града за устойчивост. Чрез него  ще се улеснят 
и стимулират публичните и частни зелени инвестиции, както и интервенциите по 
политики, за да постигне дългосрочната визия на град Варна. Ползите от ПДЗГ за 
осигуряване на устойчиво развитие, съобразено с изменението на климата са 
многобройни, но наред с това той предоставя допълнителни ползи, свързани с  
подобряване на общественото здраве, икономическите възможности и достъпа до 
общински услуги.   

В ПДЗГ е обобщено екологичното, социалното и икономическото изходно 
състояние на Варна. Въз основа на него е определена дългосрочната визия и 
средносрочните стратегически цели за устойчивото развитие на града. Заложеният 
в ПДЗГ пакет от действия е резултат от консултациите със заинтересованите 
страни, които целят справяне с предизвикателствата и постигане на  визията и 
стратегическите цели на града. За тези действия е предложен план, който съдържа  
потенциални капиталови инвестиции в размер на 765,822,000 лв. / 387,914,000 
евро и свързана с тях икономия на въглеродни емисии в размер на 5000 кг СО2 
(въз основа на минимални допускания, посочени в Таблица 0-21) и може да бъде 
изпълнен в зависимост от постигната договореност в рамките на Община Варна.  

Включена в Плана е също и рамка за целеви мониторинг и оценка, за да се 
осигури навременно изпълнение на предвидените в него действия и отчитане на 
въздействието им върху екологичните показатели.  

В рамките на процеса по изготвяне на ПДЗГ бе предоставена техническа помощ и 
обучение на служителите на градската администрация и местните заинтересовани 

страни, така че да могат ефективно да внедряват и проследяват изпълнението на 
ПДЗГ.   

1.1.1. Уточнения 
Настоящият документ е разработен в съответствие с методологията за ПДЗГ , 
определена от ЕБВР съвместно с експертния принос на Организацията за 
икономическо сътрудническо и развитие (ОИСР) и Международната организация 
на местните власти за устойчиво развитие (ICLEI). ПДЗГ се основава на данните за 
екологичните показатели, налични и достъпни по време на започването на 
изработването му през 2019 г. Не всички данни бяха налични на местно ниво; за 
повече информация, виж Приложение А “Изходни екологични условия във Варна“ .  

Наред с това, отбелязва се, че оценките, както финансовите, така и относно 
емисиите на парникови газове, предприети за целите на Действията по ПДЗГ, 
показани в Глава 5 (с очертаните в Приложение В допускания) са приблизителни. 
След одобряването на ПДЗГ, ще са необходими допълнителни технико-
икономически проучвания на разходите. 

 
ПДЗГ е структуриран в осем раздела, описани по-долу: 

Глава 1: Въведение – Общ преглед на ПДЗГ и предназначението му. 

Глава 2: Подходът на ПДЗГ – Методологията и процесът на разработването на 
ПДЗГ за град Варна, наред с проведените консултации съгласно протокола за 
ангажиране с органите на управление, заинтересованите страни и обществеността.   

Глава 3: Изходно екологично състояние на града – Обобщение на изходното 
състояние  на градската околна среда и икономиката, включително приоритетните 
екологични предизвикателства. 

Глава 4: Визия и стратегически цели – Определяне на дългосрочната визия и 
средносрочните стратегически цели на Варна, които да насочват краткосрочните 
действия по ПДЗГ. 
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Глава 5: Обобщение на действията по ПДЗГ – Общ преглед на пакета от 
действия, които са заложени в следните сектори: 

 Чиста и устойчива енергия  
 Индустриални практики, обосновани с данни 
 Интегрирано управление на водния цикъл 
 Ефективни и устойчиви сгради  
 Устойчиво устройствено планиране  
 Практики за кръговрата на отпадъци те 
 Нисковъглероден и активен транспорт 
 Междусекторен действия  

 
Глава 6: Изпълнение и мониторинг – Подробности относно плана за мониторинг 
и оценка, с който ще се проследява изпълнението и въздействието на ПДЗГ. 

Глава 8: Приложения – Подробна информация, разпределена в следните 
подраздели: 

 Приложение А: Изходни екологични условията във Варна – Подробен 
преглед на състоянието на околната среда в град Варна, включително 
данни за екологичните показатели, които са в подкрепа на ПЗДГ. 

 Приложение Б: Действия със среден приоритет – Списък на 
действията със среден приоритет.  

 Приложение В: Допускания при икономическите изчисления – 
Основни допускания, използвани при икономическите изчисления, които 
придружават действията. 

 Приложение Г: Допускания при изчисляване на въглеродните емисии 
– Основни допускания, използвани при изчисленията на намалени 
въглеродни емисии, които придружават действията.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Община Варна се намира в североизточната част на Република България, във 
Варненска област, на брега на Черно море. Докато в ПДЗГ акцентът е върху 
институционалните правомощия на града, за някои действията ще се изисква 
ангажирането на външни заинтересовани страни и националното правителство, 
тъй като много от екологичните проблеми излизат извън границите на Общината. 
Фигура 1.1 представя местоположението на Варна и пространствения обхват на 
ПДЗГ.  

  

Фигура 1.1: Карта на Република България, която показва местоположението на 

Варненска област и град Варна. 
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2. Процесът на ПДЗГ 
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При разработването на ПДЗГ за Варна е приложена методологията1  на 
Програмата за зелени градове на ЕБВР. Тази методология се състои от четири 
стъпки: (I) Изходно екологично състояние на зелен град; (II) План за действие за 
зелен град; (III) Реализиране на зелен град и (IV) Отчитане на зелен град, които се 
дефинират както следва:  

I. Изходно екологично състояние 

на зелен град 
Какво е настоящото състояние на околната 

среда във Варна? 

II. Разработване на действия за 

зелен град 
Къде искаме да стигнем и как да стигнем до там? 

III. Реализиране на зелен град  Как да приведем в действие плана и какви са 
наличните ресурси в подкрепа на изпълнението му? 

IV. Отчитане на зелен град Какво успяхме да постигнем и как? 

i. Изходно екологично състояние на зелен град 
Изходното екологично състояние на зеления град представя базисните условия 
във Варна, които влияят на екологичните характеристики и се задава от: 

 Политическата рамка, определена в наднационалното, националното, 
регионалното и общинско законодателство и регулаторни рамки, които 
ръководят управлението на околната среда. 

 Преглед на данните за екологичните показатели като се използва рамката 
„Натиск-Състояние-Реакция“ (НСР) с 70 основни и 114 незадължителни 
индекси, които осигуряват структуриран подход за събиране на данни за 
тенденциите относно състоянието на околната среда и движещите сили за 
промяна в секторите, въздействащи върху околната среда.   

 
1 Методология на План за действие за зелен град на ЕБВР. Рамка 1. 
https://www.ebrdgreencities.com/assets/Uploads/PDF/6f71292055/Green-City-Action-Plan-
Methodology.pdf 

 Техническа оценка на данните за околната среда, за да се идентифицират 
Приоритетните екологични предизвикателства на града и контекстът на 
взаимозависимостите, както и ключовите съществуващи и планирани 
действия, които вече са приложени за справяне с тези предизвикателства. 

ii. Разработване на действия за зелен град 
Визия за зелен град 
За да насочат ПДЗГ, заинтересованите страни и представители на община Варна 
разработиха становище за визията, което да отразява амбициите на Общината за 
следващите 15 или повече години (виж Раздел 4). Визията бе преобразувана в 
набор от стратегически цели (10-15 години) и средносрочни цели (5 до 10 
години), спрямо които Община Варна може да проследява напредъка си относно 
по-зеленото бъдеще.   

Централна част в документа ПДЗГ заемат специфични действия, които Община 
Варна ще изпълни през следващите една до пет години, за да подпомогне 
постигането на визията. Техническите експерти, в партньорство с 
заинтересованите страни на Общината, разработиха дълъг списък от 101 проекто-
действия за осемте приоритетни сектора въз основа на констатациите относно 
базовата линия на зеления град. Всяко от тези действия след това бе оценено 
спрямо 12 критерия по 4 теми:  екологични, социални, икономически и 
институционални, като част от мултикритериен анализ, и  оцениха относителната 
им степен на въздействие, за да създадат списък с приоритетни действия, 
разделени в категориите „висок“, „среден“ и „нисък“ приоритет и да ги съчетаят със 
стратегическите цели за зелен град.  

Посредством редица събития за ангажиране на заинтересованите страни и срещи 
с управителните органи на Общината (както е посочено в Раздел 2.2), този 
приоритетен списък с 101 действия бе анализиран, оценен и в крайна сметка 
сведен до „окончателен списък“ с 30 действия с висок приоритет. Тези 30 действия 
са представени в „описание на действията“ в Раздел 5 на настоящия доклад. В 
Приложение Б са добавени като заглавия потенциални подкрепящи действия. 
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Видове действия 
Разработените за този документ 31 действия са категоризирани в следните 
„видове действия“, представени по-подробно в Раздел 5: 
 
 
 

 

 

 

 

 

iii. Реализиране на зелен град 
Град Варна ще приведе в действие Плана за действие за зелен град по време на 
фазата на реализиране на зелен град. Успехът на този етап зависи от 
ангажираността на всеки отговорен за изпълнението  на конкретното действие, 
както и от водещата роля на Общината, включително относно разпределянето на 
необходимите финансови и човешки ресурси.  

iv. Отчитане на зелен град 
Към ПДЗГ има подробен План за мониторинг и оценка (виж Раздел 6), за да се 
документират действията, които ще се предприемат за проследяване на напредъка 
на изпълнение на действията по ПДЗГ, както и въздействието на тези действия 
върху състоянието на околната среда във Варна. В този документ са заложени 
изискванията за периодично отчитане и проследяващи действия, които ще се 
предприемат в отговор на резултатите от мониторинга и оценката (напр. промяна 
на действията, които са се оказали по-малко ефективни от очакваното). 

 

Приносът на заинтересованите страни е важна характеристика на процеса на 
ПДЗГ на град Варна. В началото на процеса бяха идентифицирани и обозначени 
заинтересованите страни и бе разработен План за ангажиране.  

2.2.1. Управление на ПДЗГ 
В Община Варна бяха създадени два управителни органа, които да допринасят и 
насочват процеса на разработване на ПДЗГ:  

 Комитет за наблюдение (КН), който докладва на кмета на Варна; състои се от 
висши служители на Общината и други ключови фигури, които взимат решения 
за Общината. Групата бе създадена, за да предоставя стратегически насоки, да 
контролира и в крайна сметка да одобри ПДЗГ.  

 Техническа консултативна група (ТКГ): състои се от технически експерти и 
експерти по сектори от Общината, и бе създадена да подпомага събирането, 
анализирането и проверката на доказателствата, както и да съдейства при 
обсъжданията по време на сесиите за ангажиране и при разработването на 
действията за зелен град.  

2.2.2. Процес на ангажиране на заинтересовани 
страни  

Освен КН и ТКГ, още в началото на проекта започна интензивен процес за 
идентифициране на заинтересованите страни.  Както е посочено на Фигура 2.1, те 
включват общински представители на държавни агенции, представители на 
изследователски центрове и университети, групи на гражданското общество, 
представители на частни компании (напр. фабрики, от строителния, туристическия, 
транспортния, енергийния и водния сектори), национални държавни агенции, 
национални комунални дружества и международни НПО. Oбщо 173 самостоятелни 
заинтересовани страни бяха включени в Плана за ангажиране. Всички те бяха 
поканени да участват в 15 отделни семинарa през всичките 5 ключови етапи на 
ангажиране.  

Инвестиции 
Стандарти, 

насоки,  
наредби 

Осведоменост, 
демонстриране, 

обучение и изграждане 
на капацитет  

Стратегии, 
планове и 
програми 

Мониторинг, 
събиране на 

данни, оценка и 
проучвания 
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Централно място в усилията на Община Варна зае привличането на възможно най-
разнородни представители за участие в процеса на ПДЗГ. От определените 173 
заинтересовани страни 40% бяха жени, а 60% - мъже. Фигура 2.1 показва 
разпределението на заинтересованите страни по сектори. Приблизително една 
трета от определените външни заинтересовани страни присъстваше на всяко 
събитие. Що се отнася до присъствието на основните събития за ангажиране, 
наблюдавано бе посоченото в Таблица 2-1 разпределение по полове, което 
показва  средно съотношение 50:50 на присъствалите мъже и жени. 

Таблица 2-1: Наблюдавани статистически данни за присъствали външни 

заинтересовани страни на основните събития за ангажиране. 

Събитие за заинтересованите страни 
Участници 
жени (%) 

Участници  
мъже (%) 

Три семинара Семинари за приоритизация на 
предизвикателствата   (20.09. 2020 г.) 

53% 47% 

Семинари за политики и действия    
(13, 15, 20 и 22.04. 2021 г.) 

46% 54% 

Средно 49.6% 50.4% 

 

Фигура 2.1: Разпределение на външните заинтересовани страни по икономическо 

направление 

 

1. Юни 2019 г. – Стартова среща (СС). В страната.  

Първоначалната мисия и стартовата среща (виж Фигура ) бяха проведени през юни 
2019 г. В нея участваха официални лица от Община Варна, представители на 
ЕБВР и консултантските екипи. Целта на това събитие бе: официалните лица от 
Общината да се запознаят с процеса на ПДЗГ и ключовите очаквани резултати; да 
се представят съществените екологични ограничения и да се идентифицират 
съществуващите проекти, които следва да се предвидят в ПДЗГ; да се определят 
подходящите заинтересовани страни, които следва да участват в този процес. 

39%

18%
6%

18%

7%

12%

Частни

Регионално 
правителство

Национално 
правителство

НПО

Университет

Други 
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Фигура 2.2: Ключови заинтересовани страни слушат презентацията на Хироюки Ито 

(Мениджър на ПДЗГ в ЕБВР) по време на встъпителното събитие. (Източник: AECOM, 

2019). 

 

2. Септември и октомври 2020 г. – Семинар за приоритизиране на 
екологичните предизвикателства. Виртуален.  

През септември и октомври 2020 г. бяха проведени 4 виртуални семинара със 
заинтересовани страни, непринадлежащи към общинската администрация, с НПО, 
частни организации и ТКГ (Фигура 2.3). На тях се събраха общо 62 индивидуални 
заинтересовани страни, за да се прегледат, обсъдят и коментират приоритетните 
екологичните предизвикателства (ПЕП) за град Варна, идентифицирани по време 
на техническата оценка на изходното екологично състояние на града. Наред с това, 
участниците бяха приканени да идентифицират и приоритизират пропуски в 
списъка с ПЕП. (за повече подробности, виж Раздел 3.4).  

Фигура 2.3: Снимка на екран от един от семинарите за приоритизиране на 

предизвикателствата, проведен през септември/октомври в 2020 г. в Zoom поради 

COVID-19. Източник: ЕБВР 2020. 

 

Този семинар включваше две дейности по ангажиране: 

Дейност 1: Обсъждане на екологичните предизвикателства и 
идентифициране на пропуските. Използван бе уебсайт в реално време – „Poll 
Everywhere” – за активно анкетиране и обсъждане. Всяка група бе разделена по 
сектори („Качество на въздуха и емисии на парникови газове“; „Качество на водата 
и почвата“; „Зелени пространства, биоразнообразие и екосистеми“; „Изменение на 
климата и адаптиране“). Участниците обсъдиха изготвения списък с 
предизвикателства, споделиха доколко са съгласни с тях и дали има пропуснати 
предизвикателства. След това резултатите бяха представени на живо (виж Фигура 
2.3по-горе) 

Дейност 2: Преглед и валидация на приоритизираните предизвикателства по 
сектори . В рамките на тази дейност бяха подредени и представени за валидация 
приоритизираните предизвикателства, включително добавените при предходната 
дейност.  

Комитетът за наблюдение получи обобщение на резултатите от проведените 
семинари със заинтересованите страни (ТКГ, НПО, частни организации и 
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представители, непринадлежащи към общинската администрация), за да прегледа 
и потвърди предизвикателствата с висок приоритет за зелен град Варна. С 
приоритизацията на екологичните предизвикателства приключи първата фаза на 
определянето на изходното екологично състояние за зелен град. Пример за 
приключената дейност може да се види на Фигура 2.4. 

Фигура 2.4: Обобщение на резултатите от отговорите на Група 1 относно Дейност 1. 

Участниците бяха попитани с кое предизвикателство са най-малко съгласни. (КП = 

ключово предизвикателство) 

 

3. Ноември 2020 г. – Семинар за визията на града и стратегическите цели. 
Виртуална.  

Следващата стъпка в процеса на ПДЗГ бе разработването на дългосрочна визия 
(<15 години) и средносрочни стратегически цели (10 – 15 години), които да 
обхващат следните „принципи“:  чиста и устойчива енергия, свързан, модерен и 
достъпен град с добро качество на живот. 

ТКГ се събра, за да прегледа и преработи визията и стратегическите цели на 
града, които бяха изготвени от консултантския екип – нито една външна 
заинтересована страна не взе участие в първоначалния процес на разработване 
на визията. Целта на този семинар бе визията и стратегическите цели да предават 
подходящо и специфично послание, съобразено с конкретните екологични, 
социални и икономически предизвикателства на града. Този семинар включваше 
следните дейности по ангажиране: 

Дейност 1: Дефиниране на визия за зелен град Варна. Посредством преглед и 
активна дискусия по предложените варианти, заинтересованите страни 
прецизираха и финализираха визията за зелен град Варна, така че да отговаря на 
екологичните, социални и икономически предизвикателства на града. Използвано 
бе „Poll Everywhere“ и бе постигнат консенсус по предложената визия.  

Дейност 2: Дефиниране на стратегическите цели и след това – на 
средносрочните цели чрез „връщане обратно“. Заинтересованите страни бяха 
запознати най-общо с методологията на „връщане обратно“. След това я 
приложиха, за да разработят стратегическите и  средносрочните цели по 
определените сектори. 

Дейност 3: Групова дискусия за валидиране. Представен бе резултатът от 
предварителната рамка на визията и целите, след което последва отворена сесия 
за въпроси и отговори, както е показано на Фигура 2.5. 

Фигура 2.5: Снимка на екран от виртуалния семинар, проведен в Zoom поради 

ограниченията, свързани с COVID-19. Източник: AECOM 2020. 

 

4. Април до май 2021г.  – Семинар за планиране на действията и 
приортизацията им. Виртуален.  

На този семинар бе изложен план за подобряване на екологичното представяне на 
Варна чрез целеви действия, свързани с приоритетните екологични 
предизвикателства и връзката им с вече определените визия и стратегически цели. 
Общо 56 външни заинтересовани страни, плюс различни членове на ТКГ и КН се 
събраха за 6 отделни срещи, за да изложат вижданията си и да се договорят за 
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процеса на приоритизация при планирането на действията, да изкажат 
предложения за действия, които да бъдат включени в ПДЗГ, за да се постигне 
визията и стратегическите цели на града и да потвърдят 31 действия за включване 
в рамките на ПДЗГ.  

Фигура 2.6: Снимка на екран от един от виртуалните семинари, проведени в Zoom 

поради ограниченията, свързани с COVID-19. Източник: AECOM 2021. 

 

2.2.3. Аспектите на пола и приобщаването в 
рамките на ПДЗГ  

В хода на разработване на ПДЗГ бяха съобразени редица въпроси, за да се 
отчетат аспектите, свързани с пола и приобщаването.  
 

 Да се насърчи балансирано представителство на заинтересованите страни 
по пол на всички събития, проведени във връзка с ПДЗГ, наред със запис и 
публикуване на постигнатия баланс, както е показано в Раздел 2.2.2. 

 Да се отечете както положителното, така и отрицателно въздействие на 
предложените действия върху пола и приобщаването, където е уместно, 

както е видно в аспектите на „Социално приобщаване“ в Раздела „Прогнозни 
допълнителни ползи“ от описанието на действията в Глава 5.    

 Да се включи, където е възможно, съображението за осигуряване на 
подобрено равенство между половете и ползи за социално приобщаване 
чрез изпълнението на действията. Това е очертано в „описание на 
действията в Глава 5.  
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Фигура 2.7:  очертава времевата рамка за предоставяне на ПДГЗ от началото на проекта до одобряването на плана.  

Фигура 2.7: Срокове за ПДЗГ на град Варна. Източник: AECOM, 2021
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3. Изходно екологично 
състояние на града 
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Настоящата глава дава общ преглед на регулаторната и законодателна рамка, в 
която се разполага ПДЗГ на Варна. Обобщени са също приоритетните екологични 
предизвикателства (ПЕП), пред които е изправен града. Пълно описание на 
състоянието на околната среда на града и натискът върху нея са изложени в 
Приложение А. Градското изходно екологично състояние представлява основата, 
върху която са разработени действията в ПДЗГ. В главата се подчертава, че 
съществуващата инфраструктура на града, по-конкретно енергийната ефективност 
на сградите, качеството на водоснабдителната и канализационната системи, 
оказва пагубен натиск върху качеството на въздуха, емисиите на парникови газове 
и качеството на водата в града. Наред с това, няма широкообхватно градско 
планиране относно смекчаване на последиците от изменението на климата и 
адаптирането към него, което е усложнено и от липсата на адекватни варианти за 
обществен градски транспорт и ясна стратегия за устройственото планиране.  

 
Варна е третият по големина град в България и се намира в североизточната част 
на черноморския бряг. Разположен е на кръстопътя между Западна Европа и 
Близкия изток, което го прави важен пристанищен град и стратегически 
транспортен, административен, логистичен, административен, културен, 
академичен и икономически център за региона.2 За града се говори като за 
морската столица на България и там се намира щабът на Военноморския флот и 
търговското пристанище.  

Град Врана е административният център на Община Варна и Област Варна. 
Община Варна е една от 12-те общини в Област Варна с население от 345,369 
(НСИ, данни от 2018 г.). Площта на Община Варна е 237.5km2, от които градът и 
курортите заемат 80 km2.  Има четири ключови икономически области във Варна: 
морска индустрия, туризъм, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 
Черноморски енергиен клъстер3. В допълнение към тях, здравеопазването 
(медицината) може също да се разглежда като област на интерес за града.   

 

Широк кръг от участници отговарят за управлението на екологичните активи 
(качеството на въздуха, използването на вода и качеството й, зелените 
пространства, биоразнообразието, емисиите на парникови газове и риска от 

 
2 Общински план за развитие на Община Варна, 2014-2020 

изменението на климата)  и сектори (транспорт, сгради, управление на водния 
цикъл, индустрия, енергия, твърди отпадъци и устройствено планиране), които  
оказват натиск върху околната среда.  Разбирането на относителната роля и 
приоритети на тези участници има пряко отношение към обхвата на ПДЗГ и към 
заинтересованите страни, които да вземат участие в успешното му изпълнение.  

Община Варна е в крайна сметка отговорна за изпълнението на ПДЗГ. Общината 
се управлява от кмет и пет заместник-кметове.  

ПДЗГ се приема официално като план за действие и стратегически документ на 
Община Варна само с одобрението на Общинския съвет, който се състои от 51 
членове (за повече подробности виж Приложение Б). Община Варна ще изпълнява 
ПДЗГ в съответствие с регионалното, национално и европейско законодателства и 
политика. Ето защо другите общини в Областта и правителството са ключови 
заинтересовани страни при изпълнението на ПДЗГ. Този План за действие трябва 
да се придържа към националните разпоредби и активно да привлича за участие, 
където е уместно, националните и регионални правителствени служби. В Плана са 
идентифицирани съответните изпълнители на действия от Община Варна и се 
посочва къде е необходима координация с други органи на местно управление и 
министерствата на национално ниво.  

Таблица 3-1 показва юрисдикцията и автономията на Община Варна при 
управлението на екологичните активи и натискът в рамките на тази юрисдикция. 
Това спомогна за оформянето на ПДЗГ така, че да бъде насочен към области, в 
които Община Варна може да използва ролята си да оказва най-голямо влияние за 
постигане на промяна.  

Таблица 3-1: Легенда за ниво на юрисдикция на Община Варна върху показател 

категория 

Висока Има пълна автономия да залага политики и/или да взима 
инвестиционни решения. 

Средна Нивото на града има автономия за залага политики и/или да 
взима инвестиционни решения по някои аспекти на 
категорията, но в контекста на политиката и практиката, 
зададена от министерства/комисии на националното 
правителство.  

Ниска Няма автономия да залага политики и/или да взима 
инвестиционни решения. Единственият начин на града да 
влияе на политиките и инвестициите е чрез застъпничество.  

Източник: AECOM, 2020. 

3 Оценка на изходното екологично състояние на Варна и PESTLE анализ, 2017 г. – Преход на 
европейските градове към нова концепция за интелигентен живот и икономика.   
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Таблица 3-2:  Нивото на юрисдикция на Община Варна върху ключови екологични 

показатели 

Показател за 
„състояние“  

Организация на местното управление 

Качество на 
въздуха 

 

Кметът на Община Варна, директорът на дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“ и общинският експерт по „Шум и 
атмосферен въздух“ са представителите на общинската администрация, 
които отговарят пряко за разработването и изпълнението на политики и 
планове за подобряване качеството на въздуха. На национално ниво, 
въпросите относно качеството на въздуха попадат в компетенцията на 
Министерството на околната среда и водите. Наредбите за качеството на 
въздуха в България отговарят на стандартите и целите на ЕС. 

Биоразно-
образие и 
екосистеми 

 

Биоразнообразието се регулира, проследява и контролира по-скоро на 
регионално, отколкото на общинско  ниво. Регионалното поделение на 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - Регионалната 
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Варна - отговаря за 
проследяване на спазването на законите и програмите по биоразнообразие 
в Община Варна. Качеството на водата във сладководните и морски 
басейни и екосистемите се регулират от Басейнова дирекция „Черноморски 
регион“. Общинските звена, които регулират на местно ниво 
биоразнообразието и екосистемите са Комисията по опазване и 
възпроизводство на околната среда и общинската дирекция „Управление на 
сигурността и обществения ред“ – „Екологичен контрол“. Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието, 
храните и горите (МЗХГ) осигуряват управлението на национално ниво.  

Почви 

 

Областните управители разработват и внедряват петгодишни програми за 
съхранение, устойчиво използване и възстановяване на почвите за 
съответната област в съответствие с националната програма. Областната 
стратегия за развитие на Варненска област за периода 2014-2020 е 
наличният стратегически документ. Мониторингът и спазването на 
изискванията относно контрола на качеството на почвите за Община Варна 
се извършва на местно ниво от РИОСВ Варна. МОСВ отговаря за почвите в 
Република България. Националната политика за съхранение на почвите се 
разработва от Министерството в съответствие със законодателството на 
ЕС. 

Парников 
газове / смек- 
чаване на  
изменението на 
климата и риска 
от бедствия  

 

МОСВ отговаря за разработването и изпълнението на политиката относно 
изменението на климата, а Изпълнителната агенция по околна среда, която 
е администрация към МОСВ, извършва координационни и управленски 
функции в рамките на Министерството. Регионалната инспекция на МОСВ 
регулира и проследява спазването на националните политики относно 
емисиите и изменението на климата. Рискът от бедствия е под 
юрисдикцията на Министерството на икономиката и се урежда от Закона за 
защита от бедствия.  

Показател за 
„състояние“  

Организация на местното управление 

Качество на 
водата, 
водоснабдя-
ване и 
канализация, 
отводняване  

 

МОСВ е органът, който е отговорен за осигуряване на устойчиво 
управление на водните ресурси. В подкрепа на Министерството 
функционират четири Басейнови дирекции, които осъществяват 
управленски и контролни функции, и отговарят за развитието и 
актуализирането на Плана за управление на речните басейни, Плановете 
за управление на риска от наводнения и Морската стратегия. Общината 
има своя собствена стратегия и приоритети относно този показател, който е 
отразен в местната програма за опазване на околната среда.  

 

Показател за 
„натиск“  

Организация на местното управление  

Устройствено 
планиране 

 

Община Варна е отговорна за изготвянето на местните планове за 
развитие. Дирекция „Архитектура, градоустройство и благоустрояване“ 
издава разрешенията за строеж за строителните проекти. Тази дирекция 
регулира решенията относно планирането и състоянието на използването 
на земята в Общината. Наред с това, решенията за използването на земята 
трябва да бъдат одобрени от Кмета на Община Варна, кметовете на 
кметствата в рамките на Общината, Комисията по опазване и 
възпроизводство на околната среда и Общинския съвет.  

Транспорт 

 

Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на Община 
Варна изпълнява действията по Плана за развитие на Община Варна. 
„Градски транспорт“ ЕАД Варна е юридическото лице, което управлява 
обществения транспорт и свързаните с това дейности. 

Сгради 

 

Главния архитект на Варна отговаря за сградите в града. Това е 
специфична позиция за общините в България; отговорната страна се 
избира от кмета, за да осъществява надзор върху спазването на Закона за 
устройството на територията и всички свързани с това дейности.  

Индустрии 

 

В Община Варна има пет индустриални зони, където е концентрирано 
развитието на основните производствени, логистични и складови дейности. 
Министерството на икономиката ги зонира съгласно правилата, посочени в 
сектор „Устройствено планиране“. РИОСВ отговаря за мониторинга на 
нивата на емисии/замърсяване.  
 

Енергия 
 

Енергийният сектор в България е под юрисдикцията на Министерството на 
енергетиката. Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е 
изпълнителната агенция в рамките на Министерството, която е отговорна 
за националните програми, в съответствие с националната политика и 
европейските директиви.  
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Ролята на регионалното правителство е да улеснява и координира 
изпълнението на националните програми. На местно ниво Общината има 
свои собствени стратегически документи и планове, и е поела ангажимент 
да намали емисиите от CO2. 

Твърди 
отпадъци 
 

 

МОСВ залага политиката относно управлението на отпадъците. 
Регионалното поделение на МОСВ – РИОСВ Варна – осигурява 
изхвърлянето на отпадъци от Общината да бъде в съответствие с 
националните разпоредби. РИОСВ Варна осъществява функции по 
мониторинг, определени от Министерството и отчита резултатите пред 
Изпълнителната агенция по околна среда.  
Кметът носи отговорност за разработването на общински план за 
управление на отпадъците в съответствие с националното 
законодателство.  

 

  

В този раздел са обобщени състоянието на околната среда във Варна, натискът, 
който обосновава това състояние и съществуващите действия, настъпващи във 
Варна, с които се прави опит за справяне с този натиск. Изходното ниво за зелен 
град и състоянието на околната среда бе определено като част от компонента за 
техническа оценка по ПДЗГ. За оценката е използвана рамката на ЕБВР „Натиск-
Състояние-Реакция“ (виж Фигура 3.1), за да се идентифицират и оценят набор от 
70 основни и 114 допълнителни показатели.  

Фигура 3.1: Рамката „Натиск-Състояние-Реакция“ (НСР) 
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Ключовият резултат от техническата оценка бе набор от 22 приоритетни 
екологични предизвикателства (ПЕП), както е показано в 3-3, които предоставиха 
основата, върху която да се планират действията за зелен град. Всяко ПЕП бе 
свързано с подходящия сектор за натиск и реакция (както е показано на Таблица 3-
2) посредством съответното лого. Подходът на приоритизация е обобщен, както 
следва: 

1. Предизвикателства: Като използва заключенията от техническата оценка, 
техническият екип разработи редица предизвикателства при използването на 
анализ на първопричините.  

2. Оценяване: За приоритизиране на предизвикателствата беше приложена 
многостепенна методология за поставяне на точки. 

a. Оценка на ефективността на показателите: Всяко предизвикателство бе 
разработено спрямо показателите за състояние в базата данни на 
показателите, където 1 е добро представяне и в съответствие с 
международните стандарти; 2 е задоволително представяне и нужда от 
коригиращи действия; и 3 е слабо представяне и критична нужда от 
коригиращи действия.  

b. Първоначална оценка: Екипът на проекта след това определи 
първоначалната оценка на представянето (1 до 3) при използване метода на 
мултикритериен  анализ (MКA) спрямо следните два критерия: „значение на 

предизвикателството за Варна“ и „възможност на Общината и партньорите 
да повлияят положително на това предизвикателство“.  

c. Ревизирана оценка: Резултатите от първоначалното оценяване, 
предприето от екипа на проекта за ПДЗГ, бяха представени на 
заинтересованите страни в рамките на голям брой виртуални семинари. 
Тези заинтересовани страни предоставиха коментари относно 
„първоначалната оценка“, прилагайки местния контекст спрямо критериите 
на MКA. Това доведе до „ревизирана оценка“ за всяко от екологичните 
предизвикателства, обсъдено от заинтересованите страни.  

d. Обща оценка: „Общата оценка“ бе изчислена чрез комбинация от „оценка 
на ефективността на показателя“ с „първоначална оценка“ и „ревизирана 
оценка“. Класирането на предизвикателства с висок до нисък приоритет се 
основава на системата от точки по-долу 

Предизвикателство с 

висок приоритет 
7 – 9 точки 

Предизвикателство със 

среден приоритет 
5– 7 точки 

Предизвикателство с 

нисък приоритет 
3 – 4 точки 

e. Семинари: За да се разработи ревизирана оценка (в съответствие с 2с), на 
28 септември 2020 г. бе проведен семинар на общинската ТКГ. Той бе 
последван от три семинара за външни заинтересовани страни (публични 
агенции, НПО и местни предприятия и институции), проведени на 30 
септември 2020 г.  След това Комитетът за наблюдение на ПДЗГ бе 
информиран за резултатите от семинарите. 

 

Таблица 3-3: Приоритетно  екологично предизвикателство и свързаните екологични показатели 

ПЕП Съответни показатели за „Състояние на околната среда“  

Индустрия 

П.1: Липса на достатъчно данни за качеството на въздуха, за да се дефинира пространствената 
степен и тежест на проблема  

 Средна годишна концентрация на PM2.5 
 Средна годишна концентрация на PM10 
 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението  

П.2: Липса на редовен мониторинг и докладване на потоците отпадъци от промишлеността и 
тяхното въздействие върху околната среда  

 Концентрация на живак в почвата 

П.3: Липса на канализационна инфраструктура и отводнителна система в райони на общината 
 

 Биохимична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Концентрация амониев азот (NH4) в реките и езерата 
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 Концентрация на азот в реките и езерата (допълнителен показател) 

П.4: Остарели и/или с малък капацитет пречиствателни станции за отпадни води 
 

 Биохимична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Концентрация на амониев азот (NH4) в реките и езерата 
 Концентрация на азот в реките и езерата (допълнителен показател) 
 

Воден цикъл   

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл 
 

 Биохимична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Концентрация на амониев азот (NH4) в реките и езерата 
 Концентрация на азот в реките и езерата (допълнителен показател) 

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна 
инфраструктури  

 Очаквани икономически загуби от природни бедствия, наводнения, суша, 
земетресения и др. като дял от БВП 

П.7: Амортизирана водоснабдителна инфраструктура, влияеща върху качеството на водата 
 

 Биохимична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Концентрация на амониев азот (NH4) в реките и езерата 
 Концентрация на азот в реките и езерата (допълнителен показател) 

П.8: Липса на мониторинг и управление на замърсяването на сладководните и морски басейни  
 

 Биохимична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Концентрация на амониев азот (NH4) в реките и езерата 
Концентрация на азот в реките и езерата (допълнителен показател) 

Сгради 

П.9: Лоши енергийни характеристики на сградите 
 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 

П.10: Липса на системи за рециклиране на дъждовна вода в съществуващите сгради 
 

 Индекс за използване на вода 

Енергия   

П.11: Разчитане на производството на електроенергия от твърди горива и слабо усвояване на 
възобновяеми източници 

 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението  
 Средна годишна концентрация на PM2.5 
 Средна годишна концентрация на PM10 

 

П.12: Слаба обществена осведоменост относно възможностите и ползите от технологиите за 
възобновяема енергия 

 

Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 

П.13: Липса на стимули за разработки за използване на възобновяеми енергийни източници 

 

Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 
 
 
 

Устройствено планиране   

П.14: Липса на цялостна стратегия за устройствено планиране 
 

 Коефициент на зелените пространства 

П.15: Ефектът на по-високите температури в градска среда (топлинен остров) 
 

 Коефициент на зелените пространства 

Твърди отпадъци   

П.16: Изгаряне на твърди отпадъци 
 

 Средна годишна концентрация на PM2.5 
 Средна годишна концентрация на PM10 
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П.17: Незаконно изхвърляне на твърди отпадъци 
 

 Концентрация на живак в почвата 

Транспорт 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк 

 

 Средна годишна концентрация на PM2.5 
 Средна годишна концентрация на PM10 

П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна 
мобилност  

 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 

Междусекторен теми   

П.20: Липса на стратегия / план за адаптация към изменението на климата и необходимата 
институционална структура  

 Оценени икономически загуби от природни бедствия, наводнения, 
земетресения и др., като дял от БВП 

П.21: Липса на процес на събиране и анализ на данни за емисиите на парникови газове 
 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 

П.22: Увеличено шумозамърсяване 
 

 Няма подходящ показател в базата данни на показателите  
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Предложението на Общината за визията в ПДЗГ за следващите 15 години е:  

“Зелен, чист град, насърчаващ устойчиви решения и 
здравословен начин на живот” 

Посредством тази визия, Община Варна цели да стане един свързан, модерен и 
достъпен град по отношение на зелените пространства и транспортната 
инфраструктура, като предоставя добро качество на живот на гражданите си и 
равни възможности за всички. Чрез инвестиране в по-зелено бъдеще, Варна се 
стреми да си осигурява енергия от чисти и устойчиви енергийни източници, които 
да се използват отговорно и екологосъобразно, било то относно питейната вода, 
отпадъците или опазването на естествената природна среда, местните екосистеми 
и биоразнообразието.  

Тази визия ще се постигне чрез видими и осезаеми подобрения на околната, 
социалната и икономическа среда на Варна. Всеки от принципите, очертани в 
рамките на по-широкото изявление за визията, оформят стратегическите цели (СЦ) 
за 10 до 15 години и след това, от своя страна, средносрочните цели (ССЦ) за 5 до 
10 години. Стремежът е чрез действията по ПДЗГ, заложени в настоящия документ, 
да се постигнат средносрочните цели за период от 1 до 5 години. Всяка ССЦ е 
съобразена със съществуващите общински, регионални и национални цели и 
стратегии, и е проектирана така, че както да допълва съществуващите усилия, така 
и да съответства на амбицията на Общината да продължава да подобрява 
състоянието на околната среда в града.  

Становището за визия бе разработено посредством процес на установяване на 
изходното екологично състояние и ангажиране на заинтересованите страни. В 
отговор на очертаните в Раздел 3.4, ПЕП бе изготвен първоначален вариант на 
визията на Общината, който да надгражда съществуващите цели, заложени в 
общинските, регионални  и национални стратегии. След това на 25 ноември 2020 г. 
бе проведен виртуален семинар с участието на общинската ТКГ, на който 
първоначалния текст бе редактиран, за да се отразят направените коментари. 

4.1. Принципи 
Становището за визията на Общината, СЦ и ССЦ бяха дефинирани съгласно 
четири ключови принципи:  

Инвестиции в по-зелено бъдеще:  Този принцип отразява главната амбиция на 
Общината да осигури всички направени инвестиции да са екологично, социално и 
икономически отговорни.  

Чиста и устойчива енергия: С този принцип се цели насърчаването на по-
устойчиво и независимо производство на енергия и намаляването на въглеродния 
отпечатък.  Община Варна ще търси възможности за декарбонизиране на 
енергийния сектор в рамките на Общината чрез подкрепа за използването на по-
чисти и по-възобновяеми енергийни източници, като същевременно ще се стреми 
да намалява търсенето на енергия за отопление и охлаждане посредством 
справяне с проблема за енергийната ефективност на общинския и жилищен 
сграден фонд в града.  

Свързан, модерен и достъпен град с добро качество на живот: Този принцип се 
отнася до безброй аспекти – от намаляване на замърсяването до подобряване на 
качеството на въздуха и водата в Общината, до създаването на по-устойчива и 
достъпна транспортна система, до подобряване на качеството и достъпността на 
зелените пространства, като същевременно се насърчава по-обхватното усилие за 
постигане на многоообразие, приобщаване и равенство.  

Отговорно и устойчиво използване на ресурсите: Този принцип отразява 
стремежа на Общината да създаде по-ефективна екологична и социално 
отговорна система в града, като осигури по-устойчиво управление на природните 
ресурси, конкретно относно водата, отпадъците и самата околна среда.  
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Таблица 4-0-1: Визия, стратегически и средносрочни цели на Община Варна 

Принцип(и) Стратегически цели (10-15 години)  Средносрочни цели (5-10 години) 

Инвестиции в по-
зелено бъдеще  

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на 
възможности за бъдещи зелени инвестиции. 

ССЦ.1a. Подобряване на стимулите за зелени инвестиции в града.   

СЦ.2: Община Варна ще повишава осведомеността 
относно екологичните предизвикателства и 
изменението на климата. 

ССЦ.2a. Информиране на гражданите на Варна за резултатите и процеса на ПДЗГ. 

СЦ.3: Община Варна ще подпомага изграждането на 
устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението на 
климата град.  

ССЦ.3a. Интегриране на принципите за устойчивост в рамките на общинската 
институционална структура и разработването на политики.  

Чиста и устойчива 
енергия  

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на 
парникови газове в града и ще развива по-голяма 
енергийна независимост.  

ССЦ.4a. Подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради и в сградите, 
собственост на / използвани от Общината.  

СЦ.4b. Увеличаване на процента на използваната възобновяема енергия и намаляване 
на използването на изкопаеми горива за отопление и производство на 
електроенергия.  

Свързан, модерен 
и достъпен град с 
добро качество на 
живот  

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на 
стандартите за качество на въздуха и 
намаляване на нивата на шумозамърсяване.  

ССЦ.5a. Намаляване на употребата на частни и остарели превозни средства. 

ССЦ.5b: Подобряване на мониторинга и регулирането на източниците на замърсяване на 
въздуха.  

ССЦ.5c: Подобряване на качеството на въздуха в съответствие с Програмата за 
опазване на околната среда на Община Варна за периода 2019 – 2023 г.  

ССЦ.5d: Намаляване на нивата на шумозамърсяването в съответствие със 
Стратегическата карта на шума на Варна.  

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на 
висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава 
възможностите за устойчив обществен транспорт 
и активна мобилност на местно ниво.  

ССЦ.6a Увеличаване на дела на обществения транспорт и нисковъглеродни 
алтернативи, като велосипеди и ходене пеша.  

ССЦ.6b. Увеличаване на обхвата на инфраструктурата за зарядни станции за 
електрически превозни средства на обществени места и при обществени и частни 
сгради. 
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ССЦ.6c: Насърчаване на преминаването към алтернативни видове товарен транспорт, 
напр. карго-велосипеди.  

СЦ.7. Община Варна ще подпомага създаването на по-
интегрирани, достъпни и взаимносвързани 
зелени пространства в целия град.  

ССЦ.7a: Увеличаване на пространственото съотношение и качество на зелените 
пространства в рамките на града  

ССЦ.7b: Увеличаване на зелената инфраструктура в рамките на града.  

СЦ.8: Община Варна ще насърчава многообразието, 
приобщаването и равенството. 

ССЦ.8a: Отразяване на многообразието на града при разработване на действия и 
политики 

Отговорно и 
устойчиво 
използване на 
ресурсите   

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на 
повърхностите и подпочвени води чрез 
изграждането на по-гъвкава система, която да 
обхваща целия град  

ССЦ.9a Намаляване на коефициента на загуба на вода от водоснабдителната 
инфраструктура  

ССЦ.9b Увеличаване на капацитета и обхвата на канализационната система и системата 
за дъждовна вода, за да станат по-устойчиви на промените в търсенето и 
изменението на климата.   

СЦ.10: Община Варна ще подобрява системата за 
управление и физическата инфраструктура за 
събиране и депониране на твърди отпадъци.  

ССЦ.10a. Пренасочване на твърдите отпадъци от сметищата чрез увеличаване на 
повторната употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.  

ССЦ.10b. Увеличаване степента на рециклиране от страна на домакинствата за хартия, 
картон, метали, пластмаса и стъкло.  

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще 
насърчава устойчивата употреба и 
възстановяване на естествената околна среда 
и ресурсите й  

ССЦ.11a. Поддържане и развиване на защитени местности като част от Националната 
екологична мрежа  

ССЦ.11b. Подобряване на качеството на почвите  

ССЦ.11c. Ограничаване на замърсяването на сладководните и морски водни басейни.  
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5.1. Въведение 
Заложените в следващите глави действия бяха разработени с цел справяне с 
Приоритетните екологични предизвикателства, идентифицирани от Общината и 
другите заинтересовани страни, и описани подробно в Глава 4. От първоначалния 
списък със 104 действия, заинтересованите страни в крайна сметка 
приоритизираха общо 31 действия.    

В следващите подглави на доклада са представени обобщения на действията по 
сектори – енергия, индустрия, воден цикъл, сгради, устройствено планиране, 
твърди отпадъци, транспорт и mеждусекторен теми.  Образецът за описание на 
действие е посочен по-долу, с пояснения за съдържащото се във всяко описание. 
Следва да се имат предвид следните дефиниции: 

 Източник на финансиране за първоначални разходи – за предварителни 
капиталови разходи на инвестицията; обикновено не са приложими за 
политики/стратегии, тъй като това би се финансирало от  

─ Общински бюджет – разходите се покриват пряко от годишния общински 
бюджет. 

─ Средства по национални и/или регионални програми и инициативи – 
разходите се покриват от средства от конкретни фондове, свързани с 
конкретен проект (напр., от фонд за управление на риска от бедствия) 

─ Заеми (напр. МФИ, търговски банки, облигационни емисии) – заеми или 
привилегировано финансиране от финансови институции.  

─ Безвъзмездни средства от донори – предоставени безвъзмездни 
средства или не-привилегировано финансиране.  

─ Частни инвестиции / Публично-частно партньорства (ПЧП) – 
капиталовите инвестиции са предоставени изцяло или частично от 
частния сектор.  

─ Публични / общински предприятия (собствени средства или заеми); 
Предприятия със специална инвестиционна цел – бизнес организация, 
която е частично или изцяло собственост на държавата. Обикновено 

това са дружествата за комунални услуги, като телекомуникационните, 
електроенергийните и т.н.  

─ Други – всичко, което не е обхванато от посочените по-горе 
възможности. 

 Източник на финансиране за  функциониране и поддръжка – на 
инвестициите или за предоставяне на бюджет и т.н. за служителите, които 
работят по разработване на политики или стратегии 

─ Данъци – всеки вид данък, наложен на гражданите, от който се 
формират бюджетите. 

─ Не-данъчни приходи (такси, плащания, глоби, и т.н.) – всеки вид 
средства, получени от потребител, който заплаща за услуга, като сметка 
за вода или ток, или билет за обществения транспорт.  

─ Средства от донори (възмездни и безвъзмездни)  – средства, 
предоставени на Общината от донорски организации.  

─ Трансфери от национални и други бюджети – плащане на доставчика 
на услуги от финансиращата организация въз основа на изпълнение на 
конкретни изисквания (напр. достъп до интернет 24 часа в денонощието 
7 дни в седмицата).  

Кутийките, свързани с финансиране са оцветени в зелено (голяма 
жизнеспособност) или в жълто (потенциална жизнеспособност), или са оставени 
без цвят, ако вариантът не е приложим за действието. 

До заглавието на всяко действие са поставени следните икони (1 или повече), с 
които се идентифицира видът действие, като: 

Инвестиции – инвестиции в строителство на нова или обновяване на 
съществуваща инфраструктура и други физически активи на града. Брой 
действия: 13 

Стандарти, насоки, наредби – ново или актуализирано законодателство, 
стандарти или политика, които да задействат по-екологосъобразни 
дейности в града. Брой действия: 7 
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Стратегии, планове и програми – документи с насоки, които да 
предоставят целенасочени пътни карти за подобряване на планирането 
и управлението на конкретните сектори и тематични области. Брой 
действия: 5 

Мониторинг, събиране на данни, анализ, оценка и проучвания – мерки 
за подобряване спазването на нормативните изисквания чрез 
усъвършенстван мониторинг и потенциални санкции. Брой действия: 5 

Повишаването на осведомеността, онагледяване, обучение и 
изграждане на капацитет не са третирани като специфичен вид 
действие, но са интегрирани във всички действия, където това е 
необходимо – общо в 7 действия. Могат да се дефинират като програми 
за обучение с цел увеличаване на местния капацитет посредством 
обмяна на знания и развитие на умения. Като алтернатива, има 
инициативи за промяна в поведението и изграждане на разбиране сред 
конкретни групи на заинтересовани страни, които да прилагат по-
устойчиви практики.  
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5.1.1. Образец на описание на действието  

Заглавие на действието (наименование и идентификационен код на действието) 
График4 

Стратегически 
цели 

Стратегическите цели, с които е свързано действието. 

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателства 

Приоритетните екологични предизвикателства, които това действие решава. 
Период на 

разработване 

Срок за 

изпълнение 

Описание Какво предлага действието и пояснение за важността му. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието  

Очертава набор от стъпки, които 

изпълнителите на действието ще предприемат 

за извършването му. 

Конкретен график за всяка стъпка 
Конкретен изпълнител на действието, свързан с всяка 

стъпка 

План за 
осъществяване на 
действието 

Изпълнител на действието Отнася се до отдел на Общината или публично предприятие, което ще поеме отговорността за изпълнение на действието и мониторинга. 

Заинтересовани страни Това се отнася до други заинтересовани страни, които са от ключово значение за успешното осъществяване на действието. 

Източник на първоначални 

разходи5, ако е приложимо  

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи6 

Заеми 

(вкл. МФИ, търговски 

банки, облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

донори 

Частни 

инвестиции  / 

ПЧП 

Публични / 

общински 

предприятия 

(собствени средства 

или заеми); 

Предприятия със 

специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

 
4 Тъмно синият цвят показва годините, през които ще се изпълнява действието; светло синият цвят показва годините, през които действието ще се разшири или преразгледа. 
5 Предварителни разходи = в зависимост от вида действие – напр. капиталови разходи за инвестиции, разходи за разработване на други инициативи и т.н.  
6 * включително инициативи и инструменти като Механизма за възстановяване и устойчивост. 
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Източник на финансиране 

за функциониране и 

поддръжка, ако е 

приложимо 

Данъци Неданъчни приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от донори – възмездни и безвъзмездни 

Трансфери от 

национални и др. 

бюджети 

Допълнителни коментари 

относно вариантите за 

финансиране  

Свободен текст, който дава допълнителни пояснения, ако са необходими  

Измерители на 
въздействието 

Това определя ключовите показатели на изпълнение (КПИ) за всяко действие, които са свързани с Плана за мониторинг и оценка, изложен в Глава 7. Тези КПИ се 

генерират от Базата данни на показателите, от която бе определено изходното екологично състояние на град Варна. 

Разходи и ползи  

Прогнозни разходи 

Финансовото измерение на капиталовите разходи и 

оперативните разходи за действията, както и други 

разходи за проектиране и разработване (напр., 

консултантски хонорари). Действията могат да изискват 

капиталови разходи и/или оперативни разходи, или могат 

изобщо да не изискват инвестиции. 

 

Това включва всяка екологична полза като 

намаляване на CO2, спестяване на вода и енергия, 

ако е приложимо или където има налични данни. 

Ползи за околната 

среда 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето Има ли екологичното състояние, решено с действието, което оказва ясно влияние върху здравето?  

Подобрява безопасността 

и/или сигурността 

Действието подобрява ли физическата безопасност и/или икономическата и социална сигурност?  

Подобрява публичното 

пространство 

Действието съхранява ли активите на културното наследството на града, насърчава ли придвижването пеша и 

подобрява ли непрекъснатостта на уличните пейзажи?  

Достъп до основни услуги Действието подобрява ли наличността и лесния достъп до публични услуги?  

Социално равенство Действието насърчава ли разнообразието, приобщаването и равенството? 

Икономически 
Дейности, които генерират 

приходи 

Действието създава ли възможност за генериране на приходи за инвеститора, общината, или в сравнение с 

други варианти за действие? 
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Насърчава икономическото 

приобщаване 

Действието създава ли работни места, насърчава ли достъп до капитал на социално-икономически групи с 

ниски доходи? 

Избегнати вреди Действието намалява ли вероятността от увреждане или нарушаване на инфраструктура, услуги 
или поминък?  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Действието изгражда ли капацитет на общинския персонал и отдели, или спомага за 
координацията помежду им, наред с външните заинтересовани страни? 

Подобрява законодателната 
среда 

Действието запълва ли някакъв пропуск в местното законодателство или решава някоя 
несигурност в управлението?  
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5.2. Чиста и устойчива енергия  
Енергийните системи са ключови компоненти на устойчивостта. Когато енергийните системи разчитат на изгаряне на изкопаеми горива, те не са устойчиви при недостиг или 
нарушен внос на тези горива. Изгарянето на изкопаемите горива допринася също за изменението на климата и лошото качество на въздуха. България, и по асоциация, Варна, 
внася много от енергийните си източници, което поставя в риск енергийната й сигурност. Освен това България е страна, подписала Парижкото споразумение, с което е поела 
ангажимент да намали въглеродните си емисии. Варна може да подкрепи тези усилия чрез разширяване на инвестициите си в чиста и устойчива енергия. 

5.2.1. Приоритетни екологични предизвикателства 
Енергийните доставки на Варна се доминират от изкопаеми горива за енергия и електричество. Това е не само въглеродноинтензивно, но и прави града зависим от вноса на 
енергоресурси. Като резултат едно от ключовите предизвикателства, идентифицирано от заинтересованите страни за справяне посредством ПДЗГ е, че градът разчита на 
производството на електроенергия от изкопаеми горива и има слабо усвояване на възобновяеми енергийни източници (П.11). 

Слабото усвояване на възобновяеми енергийни източници се дължи частично на намалената обществена осведоменост за възможностите и ползите от технологиите за 
възобновяема енергия (П.12). Тоест, националното правителство и общината носят отговорност за залагане на посоката и инвестиране във възобновяема енергия, но могат 
също и да подкрепят жителите на града и организациите да инвестират в тези технологии. Наред с липсата на обществена осведоменост, на лице е и липсата на стимули за 
разработки за използване на възобновяеми енергийни източници (П.13). 

5.2.2. Текущи действия във Варна 
Община Варна се присъедини към инициативата Споразумение на кметовете (СК) през 2008 г. , а през 2011 г. прие План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) за периода 
2012-2020 г. Като страна, подписала Споразумението, Община Варна доброволно е поела ангажимента да намали свързаните с енергията емисии на CO2 най-малко с 20%. 

Наред с това всеки нов общински план за енергийна ефективност, за системи за възобновяема енергия и биогорива за периода 2021 – 2030 г. трябва да е разработен в 
съответствие с указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, създадена във Варна през 2020 г. 

Накрая, съгласно Закона за енергийна ефективност, индивидуалната цел на Община Варна за енергоспестявания до 2016 г. е 5.43 GWh.  Съгласно издаденото удостоверение 
за енергийни спестявания, тази цел е изпълнена от Общината. 
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5.2.3. Действия 

Идент. код Действие Вид Стратегически цели 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

En1 Изготвяне на програма за енергийна 
ефективност на общността. 

 Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще 
развива по-голяма енергийна независимост. 

     

En2 Гарантиране бъдещите енергийни стратегии 
на Общината да включват констатациите и 
препоръките на този ПДЗГ. 

 
Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени 
инвестиции. 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще 
развива по-голяма енергийна независимост. 

     

En3 Предоставяне на стимули както на търговски, 
така и на битови потребители  за 
инсталиране на мощности за производство на 
електроенергия от ВЕИ (напр., 
освобождаване от данъци, субсидиране на 
разходи, фиксирани тарифи) за 
съществуващи и нови сгради 

 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще 
развива по-голяма енергийна независимост. 

     

En4 Мащабно интегриране на възобновяеми 
енергийни източници в града. 

 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще 
развива по-голяма енергийна независимост. 
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En1: Изготвяне на програма за енергийна ефективност на общността.  
График 

Стратегически 
цели СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 

20
23

 

20
2

4 

20
2

5 

20
26

 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.11: Разчитане на производството на електроенергия от твърди горива и слабо усвояване на възобновяеми източници 

П.12: Ниска обществена информираност относно възможностите и ползите от технологиите на възобновяемите енергийни източници я 

П.13: Липса на стимули за разработки относно употребата на възобновяеми енергийни източници 

     

Описание  

Община Варна ще изготви Програма за енергийна ефективност. Целта на тази програма е да се предостави финансиране за мерки за саниране на жилищни сгради и за 

интелигентни технологии за енергийна ефективност, с конкретен фокус върху най-уязвимите групи от населението на града, като същевременно се повишава осведомеността 

на широката общественост за ползите й и се подкрепят съществуващите програми за подпомагане, свързани с енергийната ефективност на жилищни сгради и се съдейства за 

увеличаване на капацитета за събиране на данни за енергийната ефективност във Варна посредством интелигентни технологии.  

Програмата ще предостави комбинация от безвъзмездни помощи и субсидии за домакинствата с ниски доходи, така че те да приложат мерки за енергийна ефективност при 

ниски или никакви разходи за тях. За да се определи допустимостта на домакинствата с ниски доходи във Варна, се предлага предприемането на оценка на допустимостта, 

основана на доходите и имущественото състояние. В програмата ще се заложи пакет от мерки, както и насоки за подходящите стъпки, които един потребител следва да 

предприеме, за да ги изпълни, както и списък с доставчици/изпълнители.  Това действие не е в подкрепа на самите технологии за възобновяема енергия (каквато е 

насочеността на Действие En3 от ПДЗГ), технологиите за употреба на изкопаеми или твърди горива (като въглища, дърва или биомаса).  

Съвместно с Програмата за енергийна ефективност ще се предприеме осведомителна кампания, за да се разяснят ползите от подобряване на енергийната ефективност, както 

от гледна точка на здравето, така и на разходите. Насочването на кампанията към по-малко уязвимите групи от населението, които няма да са допустими за безвъзмездна 

помощ и финансова подкрепа чрез самата програма, ще съдейства да се поясни как допълнителните разходи за някои мерки за енергийна ефективност (т.е. изолация) и 

интелигентни технологии (т.е. интелигентни измервателни уреди)  могат в дългосрочен план частично да бъдат компенсирани от спестяванията, реализирани чрез сметките за 

комунални услуги – отопление и охлаждане.  Наред с това, Общината ще насърчава начини за финансиране от не-публичния сектор, като заеми и „зелени“ ипотеки, 

сътрудничество с финансови институции, националното правителство и свързаните с начинанието заинтересовани страни, за да разбере как може да се получи достъп до 

такъв тип финансиране.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Общината ще проведе вътрешен преглед на политиките.  1во трим. 2023 

Дирекция ИИБ 

2. Предприемане обществено проучване, за да се разбере възприемането на съществуващите схеми, механизми за 

подкрепа и политики за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на град Варна.  

1во трим. 2023  

3. Идентифициране и партниране със заинтересованите страни от града, които могат да подкрепят изпълнението на 

програмата.  

1во трим. 2023  

4. Идентифициране на уязвимите групи от населението и домакинствата с ниски доходи в града, за да се дефинират 

изискванията за допустимост по програмата, като допустимостта се основава на доходите и имущественото състояние.  

1во трим. 2023  
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5. Установяване на график и дългосрочни бюджетни изисквания, за да се обхване функционирането и финансирането на 

програмата, като се идентифицират подходящи механизми за финансиране. 

1во трим. 2023  

6. Отпускане на безвъзмездна помощ за заинтересована страна-партньор, за да се осигури възможност за изпълнение на 

програмата.  
2ро трим. 2023  

7. Съвместно със заинтересованата страна-партньор, идентифициране и разработване на пакет от мерки за енергийната 

ефективност на жилищните сгради, които да са достъпни за жителите в рамките на Програмата за енергийна 

ефективност.  

2ро-4то трим 2023  

8. Идентифициране и проверка на списък с одобрени доставчици/изпълнители в съответствие с предварително 

определени оперативни и финансови стандарти.  

4то трим, 2023 – 1во 

трим. 2024  

9. Създаване на подходящ онлайн  потребителски интерфейс и платформа за жителите и изпълнителите, така че да имат 

достъп до Програмата за енергийна ефективност.  
1во трим. 2024  

10. Подкрепяне на ефективен маркетинг и популяризиране на програмата.  1во трим. 2024  

11. Във връзка с програмата, предприемане на кампания за повишаване на осведомеността, насочена конкретно към най-

малко уязвимите групи от населението (онези, които не са допустими по програмата).  
1во трим. 2024  

12. Проследяване изпълнението на програмата при използвалите я граждани, което е в рамките на аспекта за мониторинг и 

оценка на Плана за действие за зелен град, като резултатите и поуките се използват за подобряване на програмата за 

бъдещите й потребители.   

2024 - 2026 

План за 
осъществяване 
на действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ  

Заинтересовани страни 

Български съвет за устойчиво развитие, Камера на архитектите – Варна, Съюз на архитектите – Варна, граждани на град Варна, 

Центърът за енергийна ефективност EнЕФЕКТ, неправителствени организации с нестопанска цел представляващи особено уязвими 

групи, местния бизнес и изпълнители, които биха помогнали за изпълнението / предприемането на мерки за енергийна ефективност.  

Източник на първоначални разходи, 
ако е приложимо 

Общинск

и бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми (вкл. 

МФИ, търговски 

банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / 

Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, ако е 
приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи 

(такси, глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5, PM10, NOx и SOx 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението  

 Енергийна бедност  

Разходи и ползи 
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Прогнозни 
разходи 

Капиталови 
разходи:  

Не е приложимо  Спестявания на 
вода 

Не е приложимо 

Ползи за 
околната 
среда 

Оперативни 
разходи: 

1,365 лв. 

700 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Осветление: LED консумират по-малко електричество в сравнение с 

компактните флуоресцентните лампи, 9w за 4 крушки  

Двойно остъкляване: 11kWh/m2 на разгъната площ  на година 

Изолация: 11.9 Kwh/m2 покривна площ на година 

Проект/изгра
ждане: 

44,850 – 56,550 лв. 

23,000 – 29,000 евро 

Спестявания на 
CO2  

Осветление: 5 kg CO2e/година / средно домакинство 

Двойно остъкляване: 208 kg CO2 e/година / средно домакинство  

Изолация: 747 kgCO2e /година / средно домакинство 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 

Подобряването на енергийната ефективност на жилищните сгради има потенциала да подобри сърдечно-

съдовото и респираторно здраве на обитателите им. Мерките за енергийна ефективност могат също да намалят 

изгарянето на горива, което за града означава намаляване на замърсяването на въздуха и предоставяне на по-

голяма защита на жителите срещу екстремни температури. 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство 

В по-бедните райони обикновено има по-нискокачествени жилища с ниски стандарти за енергийна ефективност. 

То може конкретно да въздейства на жените, които нямат достъп до модерни енергийни източници и са 

принудени да използват неефективни енергийни източници, което от своя страна увеличава риска за здравето 

подари  замърсяване на въздуха вътре в дома.   

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Потенциално намаляване на енергийната бедност.  

Избегнати вреди 
Потенциално подобрените здравни резултати биха намалили натиска върху местното здравеопазване, а 

енергийната ефективност има потенциална да намали разходите за комунални услуги.  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Изпълнението на това действие ще изисква усилията на две отделни дирекции/комисии, както и ангажиране на 

участието на заинтересованите страни от съответните организации и обществото. Работата с най-уязвимите 

групи от населението на града ще също увеличи знанията на Общината за тези групи и ще укрепи работните 

взаимоотношения с тях, което може да бъде използвано при изпълнението и разработването на други действия.  

Подобрява законодателната 
среда 

Това действие ще подпомогне постигането на стандартите за качество на въздуха във Варна , в съответствие с 

граничните стойности, определени на ниво ЕС.  
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En2: Гарантиране включването на констатациите и препоръките на този ПДЗГ в бъдещите енергийни 
стратегии на Общината.  

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции.  

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 
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Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.11: Разчитане на електроенергия, произведена от изкопаеми горива и слабо усвояване на възобновяеми източници. 

П.12: Намалена обществена осведоменост за възможностите и ползите от технологиите за възобновяема енергия. 

П.13: Липса на стимули за разработки относно употребата на възобновяеми енергийни източници. 

     

Описание  

Въз основа на последната „Стратегия за устойчива енергия на Варна за периода 2012 – 2020 г.”, Община Варна ще осигури бъдещата Енергийна стратегия, разработвана от 

Общината за периода 2021 – 2030 г. и очаквана през ноември 2021 г., да включва констатациите и препоръките от настоящия План за действие за зелен град. Това включва както 

Визията за зелен град, така и свързаните с нея Стратегически цели (СЦ.1 и СЦ.6) в допълнение към свързаните действия в сектор „Енергия“ – En1 и En3, очертани в настоящия 

ПДЗГ.  

Това ще се приложи към целия диапазон от мрежи – от микро ниво (т.е. индивидуални сгради) до макро ниво (т.е. за целия град) с цел да се осигури бъдещите Общински 

енергийни стратегии да се фокусират върху следните аспекти: 

 Премахването на пречките пред политиките за възобновяеми технологии: Въвеждане на политики, които благоприятстват и стимулират развитието на технологии за 

възобновяема енергия за сметка на технологиите за не-възобновяема енергия. Предоставянето на ясни политики, процедури и финансиране / механизми за финансиране 

ще създаде по-стабилна и предсказуема среда както за разработващите, така и за инвеститорите.  

 Стимулиране на производството на възобновяема електроенергия: Заедно с Действие En3 от ПДЗГ и в комбинация с с ясни политики и процедури, създаване на 

финансови стимули за частите собственици на жилища, бизнесите и разработващите да внедряват технологии за възобновяема електроенергия, т.е. енергия от соларни 

панели, фотоволтаици или вятър.  

 Намаляване на енергийното търсене: Заедно с Действие En1 от ПДЗГ и заложените в Действие CC2 от ПДЗГ цели за намаляване на емисиите, идентифициране на 

възможностите за намаляване на енергийното търсене чрез увеличаване на енергийната ефективност и насърчаване на промяна в поведението посредством дейности за 

повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет.    

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Определяне на времевата рамка за разработване на следващата Общинска енергийна стратегия, определяйки подходящата  

енергийна стратегия на Общината.   
1во трим.2023 

Дирекция ИИБ 

2. Осигуряване включването на подходящите Стратегически цели и Действия от този ПДЗГ при разработването на Енергийната 

стратегия.  

2ро трим. 

2023 

3. Ангажиране на подходящите заинтересовани страни в разработването на стратегията.  
2ро до 3то 

трим. 2023 

4. Изработване и изпълнение на Енергийната стратегия 4то трим. 2023 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ   
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План за 
Осъществяван
е на 
действието 

Заинтересовани страни 

Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Регионален съвет за енергийна 

ефективност, Българска фотоволтаична асоциация, Български съвет за устойчиво развитие, ЕНЕФЕКТ, Български съвет за устойчиво 

развитие 

Възможности за финансиране, ако са 

приложими 
Бюджет на града 

Национални или 

регионални 

фондове 

Международни 

финансови 

институции - 

заеми 

Дарения 

Частен 

сектор / 

ПЧП 

Специфични организации 
Обществени/ 

Други 

Възможности за финансиране, ако са 

приложими 
Данъци Такси/(Неданъчни) Други 

приходи (такси, глоби, т.н.) 
Средства от дарения  Трансфери от национални и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5, PM10, NOx или SOx 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението  

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 

75,660 лв. 

38,800 евро 
Спестявания на CO2  Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Действието ще подобри 
здравето 

Подобряването на енергийната ефективност на жилищните сгради може да помогне за подобряване на  

сърдечносъдовото и респираторно здраве, допринасяйки за намаляване на нивата на замърсяване в целия град.  

Подобряване на безопасността 
и/или сигурността 

 

Подобряване на публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги 
През 21-ви век жилища с добро качество и енергийна ефективност следва да бъдат определени като базова 

услуга, с подобрен достъп до енергия на приемливи цени.  

Социално равенство 

Като се съсредоточава върху най-уязвимите групи от населението в рамките на град Варна, това Действие може 

да помогне за подобряване на качеството на живот на жителите, но и за разрешаване на проблемите с лошото 

качество на жилищата и енергийната бедност.  

Икономически  
Дейности, които генерират 
приходи 

Местното производство на възобновяема енергия има потенциала да предостави икономически ползи на 

общността вместо да се търсят доставки от други части на България.  
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Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
Подобрените здравни резултати могат да намалят натиска върху местното здравеопазване, а повишената 

енергийна ефективност ще намали разходите за сметки за комунални услуги.  

Институционални 

Подобряване на 
институционалния капацитет или 
ефективност 

Подобрена институционална ефективност – включване на информацията и действията, разработени в рамките на 

този ПДЗГ, предотвратява дублиране на работата, насърчава споделяне на знания и надгражда върху вече 

съществуващи дейности. Децентрализацията на производството на енергия подобрява устойчивостта спрямо 

бъдещи шокови и стресови ситуации, причинени от климата, бедствията и въздействията, причинени от човека.  

Подобрява законодателната 
среда 

Това действие може да подпомогне постигането на стандартите за качество на въздуха във Варна , което да 

съответства на граничните стойности, определени на ниво ЕС и да допринесе  за постигане на Европейските цели 

за енергийна ефективност . 

En3: Предоставяне на стимули както на търговски, така и на битови потребители  за инсталиране на 
мощности за производство на електроенергия от ВЕИ (напр., освобождаване от данъци, субсидиране 
на разходи, фиксирани тарифи) за съществуващи и нови сгради 

График 

Стратегическ
и цели СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост.  
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Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.11: Разчитане на електроенергия, произведена от изкопаеми горива и слабо усвояване на възобновяеми източници  

П.12: : Ниска обществена информираност относно възможностите и ползите от технологиите на възобновяемите енергийни източници. 

П.13: Липса на стимули за разработки относно употребата на възобновяеми енергийни източници  

     

Описание  

За да улесни усвояването на капацитет за производство на енергия от ВЕИ и свързаните с това интелигентни технологии (т.е. интелигентни измервателни уреди), Община Варна 

ще проучи и внедри интелигентни технологии на местно ниво, така че да стимулира разработчиците в областта на възобновяемата енергия за търговски и битови обекти, да 

предоставят инсталации за възобновяема енергия (напр. соларни панели, ветрогенератори или микро устройства за биогаз) и свързаните с това технологии (т.е. интелигентни 

измервателни уреди). Стимулите трябва да са в подкрепа на два ключови крайни пазара: 
 Съществуващи сгради (СС): Собственици на търговски или битови обекти, които разглеждат възможността за прилагане на системи за производство на енергия, подходящи 

за съществуващите сгради  (най-вече соларни панели, поставени  на покрива).   

 Ново строителство (НС) в рамките на Общината, жилищни или нови търговски площи (най-вече соларни панели, поставени на покривите) .  

 Има редица механизми, които Общината може да приложи, за да стимулира инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, а именно:  

 Освобождаване от данъци (СС и НС): Освобождаване от данъци или такси на граждани и собственици на имоти с инсталации за възобновяема енергия; или намаляване на 
строителните такси за нови сгради, които включват системи за производство на енергия от възобновяеми източници.  



Варна: План за действие за зелен град 
 

55 
 

 Субсидиране на разходите (СС): Изпълнено чрез схеми за безвъзмездна помощ, предлагани от Общината и предоставени на домакинствата с ниски доходи. Общината ще 
проучи дали има необходимост от прилагане на условие за имуществено състояние. 

 Заеми с нулева / ниска лихва (СС): Предоставени  от Общината, които да се погасят (потенциално чрез механизъм на местните данъци) за определен период от време.  

 Преференциални цени (СС): По които се заплаща на произвеждащите за производство на възобновяема енергия, която е с фиксирана цена на kWh и по дългосрочен 
договор за фиксиран период от време (често 15-25 години). Това следва да се разработи  така, че домакинствата с ниски доходи, които не могат да си позволят 
първоначалните капиталови разходи за системата,  да не бъдат изключени от схемата, вероятно чрез допълнителна или алтернативна безвъзмездна помощ, предоставена на 
домакинствата с ниски доходи (Общината ще проучи възможността за двойно субсидиране – или капиталови разходи чрез увеличените приходи от функционирането на 
системата за възобновяема енергия – ако е целесъобразно).   

 Схеми за групово закупуване (СС): При което Общината улеснява групирането на домакинства с интерес в системите за енергия от слънцето, така че заедно те да 
формират по-голям проект, който да се предложи на изпълнителите. За изпълнителя това води до икономии от мащаба (и намалява цените за потребителя) и подпомага 
потребителите да си осигурят надеждни изпълнители за инсталирането на системите.   

Стъпки за 
изпълнение 
на действието 

1. Анализиране и определяне на жизнеспособни / оптимални механизми за стимулиране, насочени към съществуващите 

сгради (търговски или жилищни), новото строителство и разработчиците в областта на възобновяемата енергия. 

Идентифициране на вероятния успех и въздействие на всеки вариант (конкретно върху местните данъци). 

1во –2ро трим. 

2024 

Дирекция АГУП /Дирекция 

ИИБ 

2. Разработване на схема за внедряване на жизнеспособен(ни) механизъм(ми), включително бъдещи планове за корекция на 

програмата и критерии за допустимост, изготвени съобразно домакинствата с ниски доходи.  
2ро трим. 2024  

3. Предприемане на кампания за повишаване на обществената осведоменост за ползите от възобновяемата енергия и 

политиката относно механизмите за стимулиране.  

2ро-3то трим. 

2024  

4. Приемане на свързаната с това политика 4то трим. 2024 

5. Наблюдение на изпълнението на свързаната с това политика  
1во трим. 2025 – 

4то трим. 2027  

Дирекция инженерна 

инфраструктура 

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП / Дирекция ИИБ c Дирекция инженерна инфраструктура 

Заинтересовани страни Общински служби за правно-нормативно обслужване, „Енерго-Про“ ЕАД, разработчици, частни собственици на жилища, Община. 

Източник на първоначални разходи, ако 
е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми (вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със 

специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

 

Източник на финансиране за 

функциониране и поддръжка, ако е 

приложимо 

Данъци 

(Неданъчни) Други 

приходи (такси, глоби, 

т.н.) 

Средства от дарения  Трансфери от национални и др. бюджети 
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Измерители на 
въздействие 

 Концентрация на PM 2.5, 10, NOx и SO2 

 Емисии на парникови газове на глава от населението 

 Частта на енергията, получена от възобновяеми източници 

 Нива на енергийна бедност 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо.  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: 
920,400 лв. 

472,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
19,500 лв. 

10,000 евро 
Спестявания на CO2 

1,376kgCO2e / 

годишно / средно за 

домакинство 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 

В идеалния случай увеличеното навлизане на възобновяема енергия би довело до намаляване на количеството 

природен газ и въглища, изгаряни  за производство на електроенергия от ТЕЦ Варна АД, като по този начин се 

намаляват замърсяващите общината емисии на PM10 и се подобрява качеството на въздуха. 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Това действие има потенциала да подобри устойчивостта на енергийната система на Варна, тъй като чрез него 

се създава излишък от произведена и разпределена енергия, а системата става по-малко чувствителна на 

въздействието на природни или причинени от човека бедствия, заради които се спира електроподаването или се 

повлияват доставките. 

Подобряване на публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство 

Програмата следва да е на разположение на всички жители и организации в града, а механизмите за подкрепа 

да бъдат разработени така, че да осигурят конкретно на жителите с ниски доходи възможност да участват и да 

се възползват от тях. 

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Потенциално генериране на приходи от отдаването под наем на общинска земя, подходяща за широкомащабни  

проекти за възобновяема енергия.   

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Програмата ще подпомогне реалните доходи на домакинствата посредством плащане по фиксирани тарифи, с 

възможност за намаляване на сметките за електроенергия  и така на домакинствата ще осигури по-голям буфер 

на доходите , въпреки че това се основава на потенциалното въздействие на подоходния данък върху местните 

данъци. 

Създаване на работни места, свързани с разгръщането на капацитета за възобновяема енергия.   

Избегнати вреди 
Децентрализиране на енергията би означавало, че цялостната система на Варна ще е по-устойчива на 

прекъсвания в инфраструктурата и по този начин ще се избегнат преките парични последствия от извършване 



Варна: План за действие за зелен град 
 

57 
 

на ремонти в централизираната система, но по-важното е, че така ще избегнат косвените вреди, които 

спирането на електроподаването може да има върху производителността и благосъстоянието. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Това действие има потенциала да помогне на Варна да синхронизира политиките си за енергийна ефективност и  

производство на възобновяема енергия, и приноса си към Планирания национално определен принос на 

страната. 

Подобрява законодателната 
среда 

Тази политика ще попълни съществуващ пропуск, свързан със стимулите за производство на възобновяема 

енергия. 

 

En4: Мащабно интегриране на възобновяеми енергийни източници в града 
График 

Стратегическ
и цели СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост.  
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Приоритетни 
екологични 
предизвикат
елства 

П.11: Разчитане на електроенергия, произведена от изкопаеми горива и слабо усвояване на възобновяеми източници  

П.12: : Ниска обществена информираност относно възможностите и ползите от технологиите на възобновяемите енергийни източници. 

П.13: Липса на стимули за разработки относно употребата на възобновяеми енергийни източници  

     

Описание  

За да улесни усвояването на капацитет за производство на енергия от ВЕИ и свързаните с това интелигентни технологии (т.е. интелигентни измервателни уреди), Община 

Варна ще проучи и внедри интелигентни технологии на местно ниво, така че да стимулира разработчиците в областта на възобновяемата енергия за търговски и битови 

обекти, да предоставят инсталации за възобновяема енергия (напр. соларни панели, ветрогенератори или микро устройства за биогаз) и свързаните с това технологии (т.е. 

интелигентни измервателни уреди). Стимулите трябва да са в подкрепа на следния ключов краен пазар:  

 Развитие на възобновяеми енергии (РВЕ), където земята се използва най-вече за производство на възобновяема енергия в голям мащаб. Това включва наземно 

монтирани соларни панели, проекти за вятърна енергия или проекти  за енергия от отпадъци. Специално внимание трябва да се обърне на гражданите на град Варна с 

ниски доходи, които трябва да имат достъп до схемата за стимулиране и да се възползват от производството на евтина и чиста енергия.  

Има редица механизми, които Общината може да приложи, за да стимулира инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, а именно:  

  Договори за разликата/Споразумения за изкупуване на енергия (РВЕ) –  дават възможност на разработчиците в областта на възобновяемата енергия да получат 

гаранции за цените на енергията, която се произвежда. Това може да се постигне като Общината купува енергията, произведена от собствените съоръжения на 

разработчиците (Споразумение за изкупуване на енергия) или като фиксира цената, което получава един проект за производство на електроенергия (Договор за 

разликата), а Общината поема риска (или дори ползата) в дългосрочен план от промяна в цената на пазарите на едро. Допълнителните ползи за разработчиците в 

областта на възобновяемата енергия, които произтичат от по-предсказуем бъдещ поток на приходите, включват потенциален достъп до евтини  финансови продукти в 

подкрепа на капиталовата им инвестиция. 

 Предоставяне на общинска земя (РВЕ): На разработчиците в областта на възобновяемата енергия може да се предложи подходяща общинска земя при благоприятни 

наемни тарифи, за да развиват нови проекти за възобновяема енергия. Това не бива да намалява обществения достъп до зелени пространства 
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Стъпки за 
изпълнение 
на 
действието 

1. Анализиране и определяне на жизнеспособни / оптимални механизми за стимулиране, насочени към съществуващите 

сгради (търговски или жилищни), новото строителство и разработчиците в областта на възобновяемата енергия. 

Идентифициране на вероятния успех и въздействие на всеки вариант (конкретно върху местните данъци). 

1во –2ро 

трим. 

2023 

Дирекция АГУП /Дирекция ИИБ 

2. Разработване на схема за внедряване на жизнеспособен(ни) механизъм(ми), включително бъдещи планове за корекция на 

програмата и критерии за допустимост, изготвени съобразно домакинствата с ниски доходи.  

2ро трим. 

2023  

3. Предприемане на кампания за повишаване на обществената осведоменост за ползите от възобновяемата енергия и 

политиката относно механизмите за стимулиране.  

2ро-3то 

трим. 2023  

4. Приемане на свързаната с това политика 
4то трим. 

2024 

5. Наблюдение на изпълнението на свързаната с това политика  

1во трим. 

2024 – 4то 

трим. 2027  

Дирекция инженерна 

инфраструктура 

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП / Дирекция ИИБ c Дирекция инженерна инфраструктура 

Заинтересовани страни Общински служби за правно-нормативно обслужване, „Енерго-Про“ ЕАД, разработчици, частни собственици на жилища, Община. 

Източник на първоначални разходи, 
ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални 

и/или регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми (вкл. 

МФИ, 

търговски 

банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със 

специална инвестиционна 

цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, ако е 
приложимо 

Данъци 

(Неданъчни) Други 

приходи (такси, глоби, 

т.н.) 

Средства от дарения  Трансфери от национални и др. бюджети 

Измерители 
на 
въздействие 

 Концентрация на PM 2.5, 10, NOx и SO2 

 Емисии на парникови газове на глава от населението 

 Частта на енергията, получена от възобновяеми източници 

 Нива на енергийна бедност 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо.  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: 
920,400 лв. 

472,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
19,500 лв. 

10,000 евро 
Спестявания на CO2  

1,376kgCO2e / 
годишно / средно на 
едно домакинство  
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Прогнозни 
допълнителн
и ползи 

Социални 

Подобрява здравето 

В идеалния случай увеличеното навлизане на възобновяема енергия би довело до намаляване на количеството 

природен газ и въглища, изгаряни  за производство на електроенергия от ТЕЦ Варна АД, като по този начин се 

намаляват замърсяващите общината емисии на PM10 и се подобрява качеството на въздуха. 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Това действие има потенциала да подобри устойчивостта на енергийната система на Варна, тъй като чрез него 

се създава излишък от произведена и разпределена енергия, а системата става по-малко чувствителна на 

въздействието на природни или причинени от човека бедствия, заради които се спира електроподаването или 

се повлияват доставките. 

Подобряване на публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство 

Програмата следва да е на разположение на всички жители и организации в града, а механизмите за подкрепа 

да бъдат разработени така, че да осигурят конкретно на жителите с ниски доходи възможност да участват и да 

се възползват от тях. 

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Потенциално генериране на приходи от отдаването под наем на общинска земя, подходяща за широкомащабни  

проекти за възобновяема енергия.   

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Програмата ще подпомогне реалните доходи на домакинствата посредством плащане по фиксирани тарифи, с 

възможност за намаляване на сметките за електроенергия  и така на домакинствата ще осигури по-голям буфер 

на доходите , въпреки че това се основава на потенциалното въздействие на подоходния данък върху местните 

данъци. 

Създаване на работни места, свързани с разгръщането на капацитета за възобновяема енергия.   

Избегнати вреди 

Децентрализиране на енергията би означавало, че цялостната система на Варна ще е по-устойчива на 

прекъсвания в инфраструктурата и по този начин ще се избегнат преките парични последствия от извършване 

на ремонти в централизираната система, но по-важното е, че така ще избегнат косвените вреди, които 

спирането на електроподаването може да има върху производителността и благосъстоянието. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Това действие има потенциала да помогне на Варна да синхронизира политиките си за енергийна ефективност 

и  производство на възобновяема енергия, и приноса си към Планирания национално определен принос на 

страната. 

Подобрява законодателната 
среда 

Тази политика ще запълни съществуващ пропуск, свързан със стимулите за производство на възобновяема 

енергия. 
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5.3. Основани на данни индустриални практики  
Индустрията е от ключово значение за динамиката на варненската икономика. За да се гарантира устойчивостта й, в своите дейности и практики промишлените организации 
във Варна трябва да спазват международните стандарти за добро екологично и социално състояние.  

5.3.1. Приоритетни екологични предизвикателства  
Ненадеждни и липсващи данни и механизмите за мониторинг бяха специално изведени като всеобхватни предизвикателства за Варна, конкретно приложими за промишления 
сектор. 

Едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Варна е липсата на достатъчно данни за качеството на въздуха, за да се разбере пространствената степен и 
тежест на проблема, свързан с лошото качество на въздуха (П.1). Заинтересованите страни изведоха като предизвикателство също и липсата на редовен мониторинг и 
докладва на потоците отпадъци от промишлеността и тяхното въздействие върху околната среда (П.2). Малкото данни не позволяват на взимащите решения лица да работят 
по обосновани политики и инвестиции. Ето защо тези предизвикателства бяха приоритизирани в ПДЗГ.  

Друга тема беше ограничените услуги, свързани с отпадъчните води. Това включва липсата на канализационна и отводнителна инфраструктура в части от  Общината (П.3) 
и остарелите и/или с недостатъчен капацитет пречиствателни станции за отпадъчни води (П.4). 

5.3.2. Текущи действия във Варна 
Липсват текущи действия относно събирането на такива данни за промишлеността и мониторинга им, което е отразено посредством следните действия по ПДЗГ.  

5.3.3. Действия 

Идент. 
код 

Действие  Вид Стратегически цели 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Ind1 Общината да създаде допълнителна програма за докладване 
относно всички съществуващи и нови индустрии да развиват и 
споделят политика за мониторинг, отчитане и публикуване на 
ключови екологични данни (напр. за въздух, вода, въглеродни 
емисии, шумозамърсяване и депониране на отпадъци)   в подкрепа 
на усилията за намаляване на замърсяването съгласно  граничните 
стойности, определени на ниво ЕС 

 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще 

развива по-голяма енергийна независимост 

Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество 
на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване 
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Ind1: Общината да създаде допълнителна програма за докладване относно всички съществуващи и 
нови индустрии да развиват и споделят политика за мониторинг, отчитане и публикуване на 
ключови екологични данни (напр. за въздух, вода, въглеродни емисии, шумозамърсяване и 
депониране на отпадъци) в подкрепа на усилията за намаляване на замърсяването съгласно  
граничните стойности, определени на ниво ЕС 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост 
СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.2: Липса на достатъчно данни за качеството на въздуха, за да се дефинира пространствената степен и тежест на проблема 

П.3: Липса на редовен мониторинг и докладване на потоците отпадъци от промишлеността и тяхното въздействие върху околната среда 

П.4: Липса на процес за събиране и анализ на данните за емисиите на парникови газове 

     

Описание  

Програма за мониторинг, отчитане и публикуване 
В отсъствието на всеобхватни данни за качеството на въздуха и на редовен мониторинг и отчитане на замърсяването с въглеродните емисии и отпадъци сред промишлени 

предприятия, не могат да се взимат  ефективни решения за намаляване на емисиите и замърсяването.  За да се справи  с това, Община Варна ще стартира цифрова програма 

за доброволно докладване, насочена както към вече съществуващата, така и към нова промишленост, което ще се наблюдава от Дирекция „Екология и опазване на околната 

среда“.  Подобреното докладване на ключови екологични показатели ще насочва бъдещи инвестиции и инициативи за намаляване на замърсяването от промишлеността с цел 

достигане на граничите стойности, определени на ниво ЕС. В програмата ще се заложат стандарти за отчитане и мониторинг на данни за ключови екологични показатели 

относно: i) въздух, ii) вода, iii) въглеродни емисии, iv) шумозамърсяване и v) отпадъци, в партньорство с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Това 

действие ще допълни  изпълнението на Действие CC4 на ПДЗГ. 

 
Изграждане на капацитет 
Програмата ще съдържа и компонент за изграждане на капацитет, чиято цел е по-доброто осведомяване на заинтересованите страни относно преминаване към възобновяеми 

енергийни системи (ВЕС) в рамките на промишленият сектор. Със съдействието на Общината, предприятията във Варна ще бъдат насърчаван да ускори усвояването на 

възобновяема енергия и да подобрят енергийната ефективност в индустриалните процеси. Енергийните странични продукти, като топлина, могат да бъдат превърнати в 

енергия за повторна употреба, което спестява разходи и подобрява ефективността. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Партниране с РИОСВ и заинтересованите страни от индустрията за изработване на програмата. 1во трим. 2023  

Дирекция „Екология и опазване 

на околната среда“ 

2. Оценка на настоящите европейски стандарти за отчитане и мониторинг на екологични данни, за да се 

идентифицират предизвикателствата пред настоящата форма на докладване и съобразяването им в 

програмата. 

1во трим. 2023  

3. Разработване на базов стандарт за докладване относно замърсяването на въздуха  и водата, въглеродните 

емисии и депонирането на отпадъци в съответствие с настоящите стандарти на РИОСВ и тези на ниво ЕС. 

2ро трим. 2023 – 

4то трим 2023  
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4. Използване на преработени и разработени национални и европейски стандарти за дефиниране на цели за 

екологични характеристики и отчитане, които да се съобразят в последващи планове за действие и пряко 

изграждане на капацитет, така че да се постигнат тези цели.  

4то трим. 2023  

5. Разработване на цифрова програма за мониторинг, отчитане и публикуване на екологични данни. 
1во трим. 2024-

2ро трим. 2024  

6. Разработване на съдържанието за инициативата за изграждане на капацитет и определяне на целевата 

аудитория.  

1во трим. 2024 –

2ро трим. 2024  

7. Одобряване на програмата. 3то трим. 2024  

8. Стартиране на програмата за мониторинг, отчитане и публикуване на екологични данни, включително 

определяне на подходящи цели и разработване на планове за действие, при необходимост. 

1во трим. 2025. 

9. Стартиране на инициативи за изграждане на капацитет успоредно с програмата, за да се стимулира 

преминаването към ВЕС. 

1во трим. 2025  

План за 
осъществяван
е на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция „Екология и опазване на околната среда“, Отдел „Опазване на околната среда“.  

Заинтересовани страни Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), всички индустриални предприятия във Варна, индустриалните съоръжения в 

Девня, Енерго-Про АД, ВиК Варна ООД, Екобулпак АД. 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието  

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

 Средногодишна концентрация на PM10 

 Годишен еквивалент на CO2 емисии на глава от населението  

 Концентрация на живак в почвата 

 Биологична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата  

 Концентрация на NH3 в реките и езерата  

 % водни проби на година, които отговарят на националните стандарти за качество на питейната вода 

 Качество на водите за къпане  

 Нива на шумозамърсяване.  

Разходи и ползи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 
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Прогнозни 
разходи 

Оперативни разходи: 3,120 лв. 

1,600 евро 

 Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо и 
Ползи за околната 
среда 

Проект/изграждане: 230,100 лв. 

118,000 евро 
Спестявания на CO2 Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето Намаляване на замърсяването на въздуха, водата  и почвата може да доведе до положително въздействие върху 

общественото здраве, включително да намали респираторните и сърдечно-съдовите заболявания. 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Намаляване на замърсяването и отпадъците може да доведе до подобряване на обществените пространства. 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
Намаляване на замърсяването може да доведе до положително въздействие върху здравето, като намали 

натиска върху местната здравна система. Подобряването на свързаните с отпадъците процеси, в резултат на 

ефективен мониторинг, би намалило понесените поради незаконните сметища разходи. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Изпълнение на действието изисква координация между секторите и различните общински комисии, и ангажиране 

на заинтересованите страни, а това би подобрило институционалния капацитет и взаимоотношенията със 

заинтересованите страни. 

Подобрява законодателната 
среда 

Действието може да подпомогне осведомеността и да укрепи капацитета на Общината за постигане на 

граничните стойности, определени на ниво ЕС за намаляване на замърсяването.  
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5.4. Ефективни и устойчиви сгради 
Сградите предоставят домовете, офисите и общностните пространства, от които се нуждаем, за да се радваме на добро качество на живот. Сградите са също и най-големият 
източник на въглеродни емисии поради използването на отопление и електричество, така че внедряването на ефективни практики може да има огромно въздействие върху 
общите емисии. Наред с това проектирането на сградите може да помогне за подобряване на благосъстоянието на човека и екосистемите чрез интегриране на зелена 
инфраструктура и проектиране на пасивни сгради.  

5.4.1. Приоритетни екологични предизвикателства  
Сградите във Варна са неразделна част от културното й наследство. В същото време голяма част от сградния фонд, строен преди десетилетия, е енергийно неефективен. Ето 
защо лошите енергийни характеристики на сградите (П.9) имат огромно въздействие върху цялостното енергийно потребление и удобство на жителите.  

Понастоящем сградите на Варна могат да се устроят така, че да интегрират по-добре техниките на устойчив дизайн, тъй като в съществуващите сгради липсва възможност за 
рециклиране на дъждовната вода (П.10). Действията по ПДЗГ целят постигането на холистичен подход за интегриране на сградния фонд в по-широката градската екосистема. 

5.4.2. Текущи действия във Варна 
В Общината се изпълнява Националната програма за обновяване на сградния фонд, въпреки че се осъзнава ограничения й мащаб. Прогнозните спестявания на CO2 за 2020 
г. са 630 tCO2 / 1,595,751 kWh и общо за четиригодишен период – 6,351 tCO2 / 12,505,563 kWh. Понастоящем обаче това се основа на местни стимули за енергийна 
ефективност.  

Община Варна е инвестирала в мерки за енергийна ефективност на 27 общински сгради и 30 многофамилни сгради (блокове).  
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5.4.3. Действия 
 Идент. 

код 
Действие Вид Стратегически цели  

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Bu1 Възприемане и стимулиране 
прилагането на стандартите LEVEL(S)/ 
EDGE или разработване на местни 
стандарти за зелени сгради за всички 
общински сгради в съответствие с най-
добрите международни практики, 
обичайно използвани в инструментите 
за сертификация на зелени сгради  

 Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма 
енергийна независимост.  
Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване 
на нивата на шумозамърсяване.  
Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез 
изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град 

     

Bu2 Укрепване на съществуващата система 
на планиране, която да гарантира, че 
частните строителни предприемачи 
изготвят и подават в Общината доклад 
за оценка на вариантите относно 
избора на енергийна система (за 
отопление и охлаждане) за новите 
строежи.  

 Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението 
на климата град. 
Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма 
енергийна независимост.  

Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване 
на нивата на шумозамърсяване. 

Община Варна ще насърчава многообразието, приобщаването и равенството. 

     

Bu3 Стимулиране и насърчаване на 
включването на мерки / технологии за 
смекчаване на последствията от и 
адаптиране към изменението на 
климата при проектиране на ново 
строителство, за да се ограничат 
лошите практики и свързаните с тях 
въздействия 

 Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението 
на климата град. 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма 
енергийна независимост. 

Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез 
изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град. 
Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й 

     

Bu4 Насърчаване и стимулиране 
изграждането на зелени покриви (или 
стени) върху частни сгради чрез 
преработване на планирани за 
одобрение проекти за ново 
строителство или за обновяване на 
съществуващи сгради 

 

Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции. 
Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване 
на нивата на шумозамърсяване.  

Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез 
изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град 

Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й 
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Bu1: Възприемане и стимулиране прилагането на стандартите LEVEL(S)/ EDGE или разработване на 
местни стандарти за зелени сгради за всички общински сгради в съответствие с най-добрите 
международни практики, обичайно използвани в инструментите за сертификация на зелени сгради  

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост.. 
СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване 
СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностните и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 
обхваща целия град 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.9: Лоши енергийни характеристики на сградите  
П.10: Липса на рециклиране на дъждовната вода при съществуващия подход за проектиране на сгради  
П.6: Липса на планирана устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктури 
П.13: Липса на стимули за разработване на използването на енергия от възобновяеми източници 
П.15: Ефектът на високите температури в градска среда (топлинен остров)  

     

Описание  

За всички общински сгради Община Варна ще разработи стандарт за зелени сгради, основан на най-добрите практики и на платформи, създадени за използване от свободния 

пазар и ЕС, или ще използва съществуващите инструменти:  
 LEVEL(s): Нов европейски подход за оценка и отчитане на сградните характеристики относно устойчивостта и с фокус върху: използване на ресурси и екологични 

характеристики; здраве и удобство; и разходи, стойност и риск15.  

 EDGE: Приложим за редица видове сгради като жилищни домове, хотели, офиси, търговски обекти, учебни заведения и болници, EDGE (Съвършенство в проектирането 
за по-голяма ефективност) е иновация на Международната Финансова Корпорация (МФК), при който фокусът е върху мерките за енергийна, материална и водна 
ефективност.16   

Община Варна ще стимулира доброволното приемане на международните стандарти за зелени сгради при частното строителство в рамките на града, като стандартите се 

подбират от приложимите на местно ниво и обусловени от пазара международни инструменти. Видът на приетото сертифициране на зелени сгради следва да се оценява от 

проектантския екип в зависимост от спецификата на проекта и вариантите за сертификация, включително EDGE, BREEAM, LEED и DGNB, или подобни. Общината ще 

предоставя стимули чрез намаляване на таксите за разрешителни за строеж, ускоряване на издаването им и/или данъчен кредит на местно ниво, а степента на стимулите 

следва да зависи от „целевото“ (на етап проектиране) и след това „постигнатото“ (на етап строеж) сертификационно ниво, т.е. за LEED това е „Сребърен“, „Златен“ и 

„Платинен“ сертификат. Това действие следва да се разглежда съвместно с Националния план на България17 за увеличаване броя на сградите с близко до нулево енергийно 

потребление в съответствие с член 9 на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и свързаните с това изисквания, въведени в рамките на 

географската юрисдикция на Община Варна.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип с представители на съответните дирекции и включване на подходящите заинтересовани страни.  1во трим. 2024 

Дирекция АГУП 2. Ангажиране на външни експерти да работят с екипа по проекта, за да определи дали за Общината ще се разработи местен 

стандарт за зелени сгради или кой от наличните инструменти (LEVELS и/или EDGE) ще бъде подходящ за възприемане; 

превеждане и адаптиране на избраната стратегия, за да стане валидна и готова за използване. 

1во трим. 2024 

 
15 Европейска комисия (2021). Обща рамка „Левел(с)“] ОНЛАЙН. Достъп на 3.06.2021 г. Наличен на: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents 
16 Сгради EDGE (2021)]. ОНЛАЙН. Достъп на 3.06.2021 г. Наличен на: https://edgebuildings.com 
17 Европейска комисия (2015) Национален план на България]. ОНЛАЙН. Достъп до 3.06.2021 г. Наличен на: https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/bulgaria_en_version.pdf 
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3. Разработване на политика и определяне на ясна схема за стимулиране спрямо различните нива на класификация при 

сертифициране на сгради. 
2ро трим. 2024 

4. Включване на приноса на заинтересованите страни и, ако е необходимо, преработване.  3то трим.  2024 

5. Въвеждане на възможност за подаване на заявления за разрешения онлайн и писмено, както и съответните процеси за 

освобождаване от местни данъци и определяне на екип за редовна оценка на заявленията.  

4то трим. 2024  

6. Получаване на одобрение за политиката. 1во трим. 2025  

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП 

Заинтересовани страни Български съвет за устойчиво развитие, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите – Варна, Камара на строителите в 

България, експерти по сертифициране на зелени сгради 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални програми 

и инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзме

здни 

средства 

от 

дарения 

Частни инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални 

и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Намаляване на употребата на изкопаеми горива като източник на енергия  

 Намаляване на цялостната употреба на енергия в сградите чрез намаляване на потреблението на енергия за отопление / охлаждане  

 Намаляване на потреблението на питейна вода 

 Оценка на жизнения цикъл на сгради („животът“ на сградите ще се увеличи) 

 Намаляване на енергийната бедност 

 Подобрено здраве и благосъстояние на живущите въз основа на подобреното качество на средата вътре в сградите (по-малко проблеми с влага и мухъл, по-добра 
вентилация, по-високи нива на топлинен комфорт и осветяване, по-малко вредни химични емисии от строителните материали 

 Подобрено качество на въздуха 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови 
разходи:  

Не е приложимо 
 
 

Спестявания на 
вода 

Средно, при сертифицираните за устойчивост сгради се 

използва 30% по -малко вода от конвенционалните сгради18 Ползи за 

околната среда Оперативни 
разходи: 

Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Сравнение с газови котли:  
Централно отопление: 13.14 kWh / година  

 
18 8Ememinejad, N & Kalhor, K. 2019. How grey water reuse in buildings can enhance sustainable water resources management? Conference: 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and 
Urban Management. [Как използване на пречистени битови отпадъчни води може да подобри устойчивото управление на водните ресурси? Конференция: 2-ра Международна конференция по 
гражданско строителство, архитектура и градско управление ] 
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Термопомпи: 11.32 kwh/m2 

Проект/изгражд
ане: 

45,240 – 56,550 лв. 

23,200 – 29,000 евро 
Спестявания на CO2 

Соларна с-ма: 10-35 gCO2e/kW 

Термопомпа със земен източник: 50-125 gCO2e/kW 

Въздушна термопомпа: 60-170 gCO2e/kW 

Централно отопление на електричество: ~250 gCO2e/kW 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Покриването на стандартите за енергийна ефективност и ефективно използване на водата може да повиши 

комфорта на живущите в сградите, особено в случаи на прекомерно високи или ниски температури. Може също да 

смекчи риска от поява на влага и мухъл. 

Подобрява безопасността 
и/или сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Сертификатите на зелени сгради ще подпомогнат подобряването на публичното пространство чрез увеличаване на 

зелените площи, контрол на дъждовната вода на място, възстановяване на екосистемите и местните 

местообитания, подобряване на качеството и продължителността на живот на изградената среда, запазване на 

водните басейни и достъпа до транспортни услуги.  

Достъп до основни услуги 
Сертификатите на зелени сгради спомагат за ефективността на ресурсите – вода, енергия и материали, 

включително за подобряване на достъпа до местни услуги, като транспортни възли и местата за отдих и култура, и 

по този начин стимулират развитието на икономиката на местната общност.  

Социално равенство 
Покриването на стандартите за енергийна ефективност и ефективно използване на водата може да намали 

сметките за комунални услуги и да подобри стандарта на живот както във финансово достъпните, така и в 

социалните жилища.. Енергийната бедност, която е голям проблем в България, може да се намали.  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

По-мащабното възприемане на тези сертификати може да увеличи ръста на специализирани услуги, свързани с 

изграждане на устойчивост и увеличаване на „зелени“ работни места във Варна.   

Избегнати вреди  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Това действие ще изисква координация между дирекциите на Общината, националното правителство и местните 

заинтересовани страни, за да се разработи ефективна политика в съответствие с поетите ангажименти в рамките 

на ЕС. По-интензивната комуникация подпомага знанията на всички нива и изгражда устойчивост в страната и в 

град Варна.  

Подобрява законодателната 
среда 

Тази политика създава по-голяма насоченост на ангажимента на общините да подобрят ефективността на сградния 

фонд.  
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Bu2: Укрепване на съществуващата система на планиране, която да гарантира, че частните строителни 
предприемачи изготвят и подават в Общината доклад за оценка на вариантите относно избора на 
енергийна система (за отопление и охлаждане) за новите строежи 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.3: Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението на климата град. 

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост.  

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване. 

СЦ.8: Община Варна ще насърчава многообразието, приобщаването и равенството. 

20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.6: Лоши енергийни характеристики на сградите 
П.11: Разчитане на производството на електроенергия от изкопаеми горива и слабо усвояване на възобновяеми източници 
П.13: Липса на стимули за разработки относно използването на енергия от възобновяеми източници 

     

Описание  

Изборът на сградни енергийни системи за отопление и охлаждане може да има голямо въздействие върху свързаните с тях емисии на парникови газове, в зависимост от 

източника на гориво и ефективността на избраната система. За да се насърчи информиран избор на алтернатива, а именно нисковъглеродни и икономически ефективни 

енергийни системи в частните строителни обекти, Община Варна ще актуализира съществуващата политика за планиране, за да въведе изискване частните предприемачи да 

изготвят и подават в Общината „оценка на вариантите“, когато искат одобрение на строителните планове.  

Предвид мрежата на централното отопление и газификация, с действието се цели да се стимулира взимането на информирано решение за свързване на новите строежи с тези 

източници като потенциална нисковъглеродна алтернатива за отопление вместо отопление на електричество 

 

Оценката на вариантите следва да съдържа, като минимум: 1 нисковъглеродна енергийна система от общо 3 системи. Следва да се включи сравнение между енергийните 

системи, което да показва очакваното производство на енергия спрямо прогнозното търсене на топлинна енергия и топла вода (kW), прогнозните разходи за инсталиране, 

прогнозните оперативни разходи на година (за бъдещите живеещи) и свързаните емисии на парникови газове (CO2e) на година по време на функциониране. Енергийните 

системи могат да включват, но не само, свързване към местната мрежа за централно отопление, термопомпи (въздух, подпочвени води), соларни панели и цилиндри. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип по проекта с представители от съответните дирекции на Общинската администрация и 

заинтересовани страни  
1во трим. 2024 

Дирекция АГУП 

2. Избор на външен експерт, който да разработи рамката за оценка на вариантите, включително изискваната 

информация и наръчник за съответствието, предназначен за предприемачите. 
1во трим. 2024  

3. Разработване на политика и определяне на източниците на финансиране.  
1во –2ро трим. 

2024  

4. Включване на приноса на заинтересованите страни.  3то трим. 2024 

5. Създаване на платформа за онлайн и писмено подаване на оценката на вариантите и определяне на екип за 

редовното им оценяване. 

2ро – 3то трим. 

2024  

6. Приемане на политиката  4то трим. 2024 
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7. Прилагане на политиката От 2025 нататък 

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП  

Заинтересовани страни 
Български съвет за устойчиво развитие, Камара на архитектите – Варна, частни предприемачи, доставчици на енергийни услуги, Експерти в 

областта на енергийната ефективност и възобновяема енергия 

Източник на първоначални 

разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 

функциониране и поддръжка, 

ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални 

и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Потребление на енергия за отопление и охлаждане на жилищни сгради, използващи изкопаеми горива  

 Потребление на енергия за отопление и охлаждане в не-жилищни сгради, използващи изкопаеми горива  

 Дял на ново строителство с нисковъглеродна енергийна система за отопление и охлаждане 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:   Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 

електроенергия Не е приложимо 

Проект/изграждане: 36,270 – 52,065 лв. 

18,600 – 26,700 евро 
Спестявания на CO2  

gCO2e/kWh Топлинна енергия 

за различните варианти: 
 Соларна с-ма: 10-35  

 Термопомпа със земен източник: 50-
125  

 Въздушна термопомпа: 60-170  

 Централно отопление на 
електричество: ~250 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 

Очаква се насърчаването на избор на алтернативи, при които се използват нисковъглеродни енергийни системи, да намали 

нивата на емисии и замърсяване, което от своя страна би намалило риска от свързаните със замърсяването респираторни 

заболявания. Може също така да се подобри комфорта и благосъстоянието на обитателите на сградите, осигурявайки им 

достъп до финансово приемливо отопление през зимата и охлаждане или вентилация през лятото.  

Подобрява 
безопасността и/или 
сигурността 
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Подобрява публичното 
пространство  

Достъп до основни 
услуги 

Тази политика подкрепя разглеждането на икономически и екологично по-ефективни енергийни системи в сгради, строени 

от частни предприемачи.  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които 
генерират приходи  

Насърчава 
икономическото 
приобщаване 

Това действие насърчава разглеждане и рекламиране на отражението на новите енергийни системи върху разходните 

параметри на бъдещите обитатели на сградите, с потенциал за подпомагане на борбата с енергийната бедност.  

Избегнати вреди  

Институционални 

Подобрява 
институционалния 
капацитет или 
ефективност 

Подаването на оценка на вариантите към Общината ще съдейства за повишаване на знанията и капацитета на Общината 

относно тези енергийни системи, наред с подобряване на информацията за това кои системи се прилагат в кои нови 

строителни обекти.  

Подобрява 
законодателната  
среда 

С тази политика ще се осигури повече информация в помощ на законодателството и същевременно ще се предложат 

повече насоки относно ангажимента на Общината, свързан със смекчаване на последствията от изменението на климата и 

енергийната ефективност на сградите.  

Bu3: Стимулиране и насърчаване на включването на мерки / технологии за смекчаване на 
последствията от и адаптиране към изменението на климата при проектиране на ново строителство, 
за да се ограничат лошите практики и свързаните с тях въздействия 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.2: Община Варна ще подпомага изграждането на устойчивост на града спрямо бъдещи рискове, свързани с изменението на климата. 
СЦ.3: Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението на климата град. 

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 
СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 
ресурсите й. 20

23
 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.11: Разчитане на производството на електроенергия от изкопаеми горива и слабо усвояване на възобновяеми източници 

П.12: Ниска обществена информираност относно възможностите и ползите от технологиите на възобновяемите енергийни източници. 

П.13: Липса на стимули за разработки относно употребата на възобновяеми енергийни източници 

П.6: Липса на планиране на  устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктури 

П.15: Ефектът на високите температури в градска среда (топлинен остров) 
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Описание  

Община Варна ще приеме политика, която да предлага експедитивна обработка и намалени такси за разрешения за строеж, за които има изготвен план за смекчаване на 

последствията от и адаптиране към изменението на климата, съдържащ конкретни мерки в съответствие с Националния план за действие на Р. България. Мерките ще бъдат 

прилагани в хода на строителството и при завършването му, предприемачите ще представят документация в потвърждение на изпълнението им, за получаване на Акт 16. Като 

минимум, тези мерки в плана за смекчаване на последствията от и адаптиране към изменението на климата ще включват: 

 Оценка на съществуващата и ценна растителност (предимно дървета), присъстващи на обекта, включително идентификация на съществуващите местообитания от 

квалифициран еколог,  лесовъд или друг специалист с подобна квалификация  

 Поетапен строителен план, който да демонстрира мерките за опазване на определените като ценни дървета и местообитания и който показва пътя на достъп на 

строителната техника (превозни средства), така че да се опазят кореновите системи на избраните дървета, както и зоните, податливи на ерозия и зоните, станали 

местообитания на установените като защитени видове.  

 Оценка на възможните енергийни източници, включително анализ на разходите с изчисления за възвръщаемост на инвестициите, свързани с възобновяемата енергия за 

конкретния обект и извън него, и вариантите за нисковъглероден енергиен микс.  

 Оценка на жизнения цикъл на строителните материали, като изчисленията включват съставките на материалите, източника на суровини, вложената в материалите енергия 

и въздействието на разрушаването и депонирането на строителните отпадъци.   

 План за управление на дъждовната вода, където тя се улавя, третирането й и/или повторното й използване на място.  

За улеснение на предприемачите, политиката и свързаният наръчник за съответствие може да включват насоки, като например, европейски стандарти за проектиране на 

инфраструктурни обекти, европейска таксономия на адаптирането и принципи на устойчивост спрямо климата, които са свързани със зелени облигации и други обусловени от 

пазара финансови механизми. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип по проекта с представители на съответните дирекции. 1во трим. 2024  

Дирекция АГУП 

2. Избор на външен експерт, който да разработи рамка на плана за адаптиране към изменението на климата и 

смекчаване на последствията от него, включително изискваната информация и наръчник за съответствието, 

предназначен за предприемачите. 

1во –3то трим. 

2024 

3. Разработване на политика и определяне на източниците на финансиране 
1во –2ро трим. 

2024  

4. Включване на приноса на заинтересованите страни и преработване при необходимост. 3ро трим. 2024 г. 

5. Създаване на възможност за онлайн и писмено подаване на заявления за разрешение и определяне на екип за 

редовното им оценяване. 

2ро – 3то трим. 

2024 

6. Приемане на политиката 4то трим. 2024  

7. Прилагане на политиката От 2025 нататък  

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП 

Заинтересовани страни 
Български съвет за устойчиво развитие, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите – Варна, Българска строителна камара, 

предприемачи 
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Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци Неданъчни приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Намалена ерозия по протежението на черноморския бряг, причинена от обезлесяването в резултат на строителство  

 Намален ефект на „топлинния остров“, причинен от презастрояване  

 Намалена дъждовната вода във вече претоварената и неадекватна канализационна мрежа  

 Опазени естествени водни басейни и природни екосистеми 

 Дял на предприятията в града със сертификат ISO50001/EMAS или подобен 

 Обща стойност на обектите със сертификат за зелена сграда като дял от общата стойност на обектите с получено разрешение за строеж на година  

 Показател за използване на водите 

 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо 

 

Спестявания на вода 

До 11% от общото 

потребление на питейна 

вода могат да бъдат 

спестени чрез събиране на 

дъждовна вода11  Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
89,700 – 113,100 лв. 

46,000 – 58,000 евро 
Спестявания на CO2  Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални  

Подобрява здравето 
Включването на свързани с адаптиране към изменението на климата проектни спецификации (напр. енергийна 

ефективност, пасивност, зелени стени) може да съдейства за комфорта на обитателите на сградите, особено в 

случаи на прекомерно високи  температури или студове  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Намаляване на ерозията, управлението на дъждовните води и опазване на старата растителност и 

съществуващите естествени местообитания може да доведе до намаляване на крайбрежната ерозия при 

 
11 Belmeziti, A et al., (2014). How much drinking water can be saved by using rainwater harvesting on a large urban area? Application to Paris Agglomeration. [Колко питейна вода може да се спести чрез 
използване на дъждовна вода, събрана в голям градски район? Приложение в градската агломерация на Париж ] Water Science & Technology. 70.11. 
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екстремно време, което може да защити новото строителство и обитателите на тези сгради от буквално потъване 

в земята или в морето.  

Подобрява публичното 
пространство 

Проектните спецификации, свързани със смекчаване на последствията от и адаптиране към изменението на 

климата обикновено включват увеличени зелени пространства и подобрена архитектура, която имитира 

природните пространства и в резултат, подобрява публичното пространство. 

Достъп до основни услуги 
Проектните спецификации, свързани със смекчаване на последствията от и адаптиране към изменението на 

климата са в подкрепа също на управлението на ресурсите чрез мерки, като повторна употреба на вода, 

подобрена енергийна ефективност и увеличен жизнен цикъл на сградите.  

Социално равенство Проектните спецификации, като енергийна ефективност, могат да намалят сметките за енергия. 

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Новите проектни спецификации могат да насърчат ръста на специализирани услуги, свързани със смекчаване на 

последствията от и адаптиране към изменението на климата и по този начин да доведат до нови работни места в 

града. 

Избегнати вреди 

В проектите, свързани със смекчаване на последствията от климатичните промени и адаптиране към изменението 

на климата, се залага избягването на вреди, като: въглеродни емисии, намалена производителност поради 

свързани с климата стресови ситуации (горещи климатични вълни, спиране на електроподаването, добив на 

материали, емисии от производството и веригите за доставка и др.) 

 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Действието ще изисква координация между общинското ръководство и правителството, за да се разработи тази 

политика в съответствие с Национално определените приноси и Националния план за адаптация, както и с 

ангажиментите към ЕС. Това увеличава възможностите за комуникация на всички нива и изгражда знания, 

свързани с програмата на страната относно климата. 

Подобрява законодателната 
среда 

Тази политика дава насоки относно ангажимента на Общината за смекчаване на последствията от и адаптиране 

към изменението на климата. 
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Bu4: Насърчаване и стимулиране изграждането на зелени покриви (или стени) върху частни 
сгради чрез преработване на планирани за одобрение проекти за ново строителство или за 
обновяване на съществуващи сгради. 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции. 

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване. 

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град. 

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й. 20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.14: Липса на цялостна стратегия за устройствено планиране. 

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл. 

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктура. 

П.9: Лоши енергийни характеристики на сградите. 

П.10: Липса на системи за рециклиране на дъждовна вода в съществуващите сгради. 

П.15: Ефект на по-високите температури в градска среда („топлинен остров“). 

     

Описание  

Изграждането на зелени покриви (или стени) в съществуващи или нови сгради е ефективен начин да се интегрира зелено пространство, да се увеличи биоразнообразието, да 

се подобри енергийната ефективност, да се преодолее проблема с оттичането на дъждовна вода и да се намали ефекта на градския „топлинен остров“  като се използва иначе 

неоползотворено пространство.  Освен това, когато зелените покриви се изграждат правилно, това увеличава „живота“ на покривите, защото защитава покривните мембрани 

от екстремни температури и климатични условия. Със зелените покриви ще се пести енергия, защото осигуряват по-голяма изолация и намаляват температурните 

натоварвания, било то от топлина или студ. Зелените покриви служат за улавяне на дъждовната вода на място и по този начин облекчават общинската инфраструктура за 

дъждовна вода и свързаното с нея замърсяване.  

Община Варна ще се стреми до 2026 г. да удвои  броя на сградите със зелен покрив/стени при новото строителство. Общината може да го постигне чрез предоставяне на 

данъчни стимули и ускорено издаване на разрешения за строеж на сгради със зелен покрив, в съответствие с изискванията за зелени сгради съгласно Действия  Bu1 и Bu2 на 

ПДЗГ. Общината ще разгледа възможността за създаване на публично-частно партньорство (ПЧП), за да подпомогне финансирането на зелените покриви.  

Община Варна ще търси начин да увеличи изграждането на зелени покриви/стени посредством данъчни облекчения, като използва механизма на финансиране чрез 

увеличение на данъка, посочен в Действие Lu1 на ПДЗГ – „Въвеждане на политика и данъчни стимули за приоритизиране използването на изоставени терени за сметка 

на застрояване на нови терени“. Размерът на данъчното облекчение ще зависи от дела на площта на зелени покриви и/или стени в общата площ на покриви и/или стени.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип по проекта.  1во трим. 2023 

Дирекция АГУП 
2. Ангажиране на външни експерти, които да дефинират проектните и конструкционни параметри на зелените 

покриви. 
2ро – 4то трим. 2023 

3. Определяне на необходимите средства и подходящите механизми за финансиране и прилагането им, където е 

уместно.  
3то – 4то трим. 2023 
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4. Преглед на най-добрите практики, прилагани в програми за данъчни облекчения, които са свързани с 

изграждане на зелени покриви. 

4то трим. 2023 –1во 

трим. 2024 

5. Предприемане на икономически анализ за определяне размера на данъчно облекчение на квадратен метър 

зелено пространство. 

1во трим. 2024 

6. Разработване на стандарти за проектиране и поддръжка. 1во трим. 2024 

7. Получаване на одобрение за приемане на политиката като нормативен документ на Общината. 2ро трим. 2024 Общински съвет 

8. Стартиране на програмата заедно с кампания за ангажиране. 3то трим. 2024 Дирекция АГУП 

9. Мониторинг на ефективността. 
От 4то трим. 2024 

нататък 

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП; Дирекция „Местни данъци“ 

Заинтересовани страни 
Камара на Инженерите в Инвестиционно Проектиране, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите – Варна, Камара на 

строителите в България, експерти по сертифициране на зелени сгради, Български съвет за устойчиво развитие, предприемачи. 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални програми 

и инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски 

банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от  

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални 

и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Съотношение на площта на открити зелени пространства 

 Дял на площта на зелени пространства в рамките на града  

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

 Средногодишна концентрация на PM10 

 Среднодневна концентрация на SO2 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  
Зелени покриви на m2:  

- 165.75 лв. 

- 85 евро 

 
Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 
Оперативни разходи: 

918,450 лв. 

471,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 33,735 лв. Спестявания на CO2  Не е приложимо 
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17,300 евро 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 

Зелените покриви/стени се свързват с подобрено качество на въздуха, намаляване на  ефекта на градските 

„топлинни острови“ и свързаното с тях влияние върху здравето. Зелените покриви подобряват енергийната 

ефективност и осигуряват топлинен комфорт на живеещите в такива сгради. Освен това с тях се свързва и 

подобрено психическо състояние на жителите.  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Зелените покриви/стени съживяват публичното пространство като увеличават възможностите за използването им 

за отдих и/или възстановяване на естествената среда.  

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Зелените покриви/стени увеличават стойността на сградите. 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
Зелените покриви/стени могат да намалят енергийните разходи, да подобрят качеството на въздуха и да смекчат 

последствията от екстремни температури.  Могат също да предпазят покривните мембрани и по този начин да 

намалят необходимостта от големи ремонти след тежки климатични събития. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

 

Подобрява законодателната 
среда 

Зелените покриви имат потенциала да се превърнат в „белия дроб“ на града. Подпомагат Междусекторен 

сътрудничество за справяне с екологичните предизвикателства, като намаляване на емисиите от парников газове, 

подобряване качеството на въздуха, възстановяване на естествената среда и екосистемите, осигуряват 

възможност за управление на дъждовната вода на място и подобряват енергийната ефективност на сградите.  
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5.5. Интегрирано управление на водния цикъл  
Качеството на водата и наличността й са от решаващо значение за здравето както на хората, така и на екосистемите. Във Варна има разнообразни сладководни и морски 
басейни, които се използват в подкрепа на местния живот и поминък. С изменението на климата, особено важно е тези източници да се стопанисват внимателно, така че да 
продължат да осигуряват живот и поминък на града.  

5.5.1. Приоритетни екологични предизвикателства  
Понастоящем почти всички жители на Варна имат достъп до питейна вода и канализация. В същото време градът се бори със загубите на вода, които достигат до 54% поради 
течове.  Това е отразено в приоритетното предизвикателство, което касае амортизираната водоснабдителна инфраструктура, влияеща върху качеството на водата (П.7). Освен 
това според Годишния доклад на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна качеството на водата за къпане в исторически план е било лошо, но през последните години 
се забелязва подобрение. Това е частично свързано с липсата на мониторинг и управление на замърсяването на сладководните и морски басейни (П.8). 

Като цяло заинтересованите страни отбелязаха, че във Варна липсва цялостно управление на водния цикъл (П.5), че водоснабдителната и канализационна системи са 
затлачени, а данните за качеството на водата във водните басейни са малко. Ето защо съществува желание да се направи повече за справяне с липсата на планиране за 
устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктури (П.6), за да вземат предвид настоящите и бъдещи рискове от изменението на климата.  

5.5.2. Текущи действия във Варна 
Община Варна има редица завършени и продължаващи проекти, свързани с качеството на водата и водоснабдителната инфраструктура. Те включват „Програма за опазване 
на околната среда на Община Варна 2019-2023“, в която са заложени мерки за намаляване на потенциалните източници на замърсяване на водата.  

В допълнение планирана е и/или е в ход модернизация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура, включително ПСОВ Варна и ПСОВ „Златни пясъци“.   

5.5.3. Действия 

Идент. 
код 

Действие Вид Стратегически цели  

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

WCM1 Да се работи с ВиК Варна за въвеждане на интелигентни 
технологии във водоснабдителната мрежа, т.е. интелигентни 
измервателни устройства при използване на интернет на 
нещата  

Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени 
води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град. 
Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба 
и възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й. 

WCM2 Идентифициране и разделяне на части от канализацията, 
които едновременно обслужват отпадъчни води и оттичане на 
дъждовни води , както и на отделните мрежи за отпадъчни 

 Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени 
води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град. 
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води и за дъждовни води, за да се намали обема на 
отпадъчни води, постъпващи в ПСОВ 

WCM3 Въвеждане на управление на утайките от отпадъчни води 
(напр. за повторна употреба в горски и земеделски дейности, 
тръстикови лехи и производство на електроенергия) 

 Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива 
по-голяма енергийна независимост.  

Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба 
и възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й. 

WCM4 Интегриране на принципите на Водочувствителен градски 
дизайн (ВЧГД) и Устойчива градска дренажна система (УгДС) 
в устройственото планиране, транспорта и индустрията, и в 
правилата за разрешителни за строеж  

Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени 

води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град. 

 

WCM5 Разработване и внедряване на структурирана програма за 
поддръжка, за да се намалят течовете във 
водоснабдителната мрежа, с дългосрочна цел за ефективност 
от 60-90%   

Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени 

води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град. 

Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба 
и възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й. 

WCM6 Разработване на Генерален план за намаляване на 
наводненията.  

 Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени 

води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град. 
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WCM1: Да се работи с ВиК Варна за въвеждане на интелигентни технологии във водоснабдителната 
мрежа, т.е. интелигентни измервателни устройства при използване на интернет на нещата 

График 

Стратегически 
цели  

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град 

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й 20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.7: Амортизирана инфраструктура за питейна вода, която влияе върху качеството й (и стандарта на предоставяната услуга) 

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл  
     

Описание  

Като действие, предхождащо внедряването на Действие WCM5 от ПДЗГ, с WCM1 ще се въведат интелигентите технологии в мрежата за питейна вода, така че да може в 

реално време да се засичат течове и да се проследява моделът на потребление в град Варна. Има редица фактори, които допринасят за заниженото качество на водата, 

включително  течове в самата мрежа, свързани с остарялата инфраструктура и повредените от студеното време или натовареното улично движение тръби. На течовете 

може да се дължи също и водоподаване с качество под стандартните норми и  не ефективна дезинфекция на водата. С това действие стремежът е да се даде възможност 

на Община Варна и ВиК Варна ООД да се справят мащабно с проблема, свързан със загубите на вода и предизвикателствата с качеството на водата, като сведат до 

минимум нарушенията във водоподаването, подобрят качеството и намалят разходите от загуби. 

 

Интелигентните технологии, които ще се въведат с това действие, ще се използват за идентифицирането на течове на редица места – по водопроводната мрежа, при 

потребителите, при уплътненията, вентилите и интелигентните хидранти. Технологиите включват: 1. Откриване на течове чрез сателит (наслагване на изображения от 

сензори към ГИС сателит за откриване на течове), 2. Интелигентни измерителни устройства от типа „Интернет на нещата“ LPWAN (широкообхватна мрежа с ниска мощност),   

инсталирани на ключови точки в мрежата, за да образуват пакет на интернет на нещата; могат да помогнат за определяне на недостиг и модели  на потребление, както и 

загуби на вода, и 3. Акустични инструментални методи (като корелатори, регистратори на шум и микрофони за улавяне на подземни звуци). Продуктът от тази дейност може 

в крайна сметка да доведе до програми за рехабилитация, ремонт и подмяна, и това следва да се има предвид, ако се подходи към изработване на цялостна програма. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип в сътрудничество с ВиК Варна ООД за разработване и управление на структурирана програма за 

поддръжка в съответствие с повишената цел за ефективност. 
1во трим. 2023 

Дирекция ИИБ в 

партньорство с ВиК 

Варна ООД 

2. Идентифициране на най-подходящите и кост-ефективни интелигентни технологии, които да се въведат в цялата мрежа 

за питейна вода.  
2ро трим. 2023  

3. Разработване на технически изисквания, механизми за финансиране и тръжни документи за предоставяне на услуги, 

свързани с подходящите интелигентни технологии.  
3то трим. 2023  

4. Осигуряване и контрол на работата на подходящите интелигентни технологии.  
4то трим. 2023 – 

2ро трим. 2024 

5. Използване на резултатите от работата в подкрепа на Действие WCM5 от ПДЗГ.  2ро трим. 2024  

6. Предприемане на редовен / постоянен мониторинг на течове и модели на потребление за цялата мрежа на Варна.  
От 2ро трим. 2024  

нататък  

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ в партньорство с ВиК Варна ООД 



Варна: План за действие за зелен град 

81 

План за 
осъществяване 
на действието 

Заинтересовани страни 
ТПО Варна, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Регионална инспекция по околната среда и водите, 

ЕкоВарна, производители на съответните технологии, Български ВиК Холдинг, Комисия за енергийно и водно регулиране   

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални програми 

и инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, търговски 

банки, облигационни 

емисии) 

Безвъзмезд

ни средства 

от  дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със 

специална инвестиционна 

цел 

Публични 

средства / 

Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието 

Загуби на вода 

Средногодишен брой часове на ден с непрекъснато водоподаване на домакинство 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  
16,575,000 лв. 

8,500,000 евро 

 

Спестявания на вода 

Чрез интелигентните 

измервателни устройства може да 

се наблюдава намаляване на 

потреблението  на вода с до 10%12 
Ползи за околната 

среда Оперативни разходи: 
Не е приложимо Спестявания на 

електроенергия 
Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
Не е приложимо 

Спестявания на CO2  
279 kg CO2 e/ година (при 

допускане от 10% намаление на 

потреблението на вода) 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността 
и/или сигурността 

Помага за подобряване на водоподаването и стандартите за качество посредством намаляване на загубите на 

вода и повишаване качеството на питейната вода.  

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги Дава възможност за подобряване на нивото на предоставените на потребителите услуги. 

Социално равенство  

Икономически 
Дейности, които генерират 
приходи 

 

 
12 9 Доклад за интелигентно измерване на вода и извънредна ситуация във връзка с климата: http://wwwwaterwise.org.uk/knowledge-base/smart-metering-and-the-climate-
emergency-2021/ 
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Насърчава икономическото 
приобщаване 

Икономиите на разходите във фазата на функциониране и поддръжка могат да намалят натиска върху 

доставчиците и впоследствие - върху потребителите.  

Избегнати вреди 
Ще бъдат намалени разходите, свързани със загуби на вода,  и/или тези, свързани с предоставянето на по-

скъпата алтернатива, напр. бутилирана вода. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Предприето заедно с Действие WCM5 от ПДЗГ, настоящото действие изисква сътрудничество между Общината и 

ВиК Варна ООД, което да укрепи взаимоотношенията им, а също и основаните на знания и умения практики, 

свързани с намаляване на загубите на вода/качеството на водата. Това действие подпомага напредъка на Варна 

в посока на използване на цифрови комунални услуги.  

Подобрява законодателната 
среда 

 

 

WCM2. Идентифициране и саниране на части от канализацията, които едновременно 
обслужват отпадъчни води и оттичане на дъждовни води , както и на отделните мрежи за 
отпадъчни води и на дъждовни води, за да се намали обема на отпадъчни води, постъпващи в 
ПСОВ 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностните и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.4: Остарели и/или с ограничен капацитет пречиствателни станции за отпадъчни води 

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл 

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктури  

П.7: Амортизирана инфраструктура за питейна вода, която влияе върху качеството й  

     

Описание  

С това действие се цели да се идентифицират и разгледат местата,  където една канализационна система обслужва две функции паралелно – за отвеждане на отпадъчни 

води заедно с отвеждане на дъждовни води, поради които може да се получи прекомерен поток в подземните системи, до пет пъти повече в сравнение с нивата при сухо 

време, и това да доведе до изпускания на канализационни води, които не са били изцяло третирани в морето или околните водни басейни. Това може да се случи в градската 

канализационна система или при пречиствателните станции (ПСОВ).  

Собствениците на имоти (както търговски, така и жилищни) са отговорни за това системите за отвеждане на води да са разделени на частните имоти. За всички други, 

отговорността за проследяване и разрешаване на проблема със свързаността на тези системи е на Община Варна чрез ВиК Варна ООД. Пример за това е ексфилтрация или 

инфилтрация на канализационната мрежа, при които настъпва преминаване към други мрежи.  

Община Варна ще наблюдава и идентифицира местата на свързаност като използва комбинация от следните методи: (1) мониторинг на потока санитарни отпадъчни води; (2) 

инспекции на ревизионни шахти и използване на 3D технология; (3) тестване с дим; (4) тестване с багрило; (5) инспектиране на тръбите / инспекции с видеокамери и/или (6) 

инспекции на частна собственост, (7) моделиране на инфилтрация и входящи потоци от дъждовни води (RDII)13, (8) Биологичен мониторинг / мониторинг на замърсители при 

 
13 Water Environment Federation (2017). Sanitary Sewer Systems: Rainfall Derived Infiltration and Inflow (RDII) Modelling. [Федерация по водна околна среда (2017). Санитарни канализационни системи: 
Моделиране на инфилтрация и входящи потоци от дъждовни води (RDII).] ОНЛАЙН. Ползвано на 14.07.2021. Налично на: https://www.wef.org/globalassets/assets-wef/direct-download-library/public/03--
-resources/wsec-2017-fs-001-rdii-modeling-fact-sheet---final.pdf 
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заустването / по обходния маршрут на преминаване към водни пътища. Акцентът ще се постави там, където съществуват проблеми в системата и източника (постъпващ 

поток, свързаност и инфилтрация, и др.).  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Оценка на готовността на града да прилага цифрови технологии и решения, като фокусът е върху събиране, съхранение и 

анализ на данните. 
1во трим. 2023 

Дирекция ИИБ в 

партньорство с ВиК Варна 

ООД. 

2. Въз основа на тази оценка, сформиране на екип в сътрудничество с ВиК Варна ООД, за целите на мониторинга и 

идентификацията на местата на свързаност 
1во трим. 2023  

3. Получаване на данни от ВиК Варна ООД за дебитите при ПСОВ и определяне на предпочитания метод за установяване на 

местата на свързаност, както е описано по-горе.  
2ро трим. 2023  

4. Предприемане на подходящия метод за идентификация и залагане на график за мониторинг и изпълнение; предприемане 

на мониторинг.  

2ро трим. 2023 – 

2ро трим. 2024  

5. Въз основа на резултатите от мониторинга на местата на свързаност, взимане на решение дали осъвременяването ще се 

извърши от ВиК Варна ООД или в комбинация с изпълнител. Препоръчително е да се съчетае с Действие WCM5 от ПДЗГ 

– „Разработване на структурирана програма за поддръжка, за да се намалят течовете във водоснабдителната мрежа“. 

Освен това, ако се окаже, че проблем може да са местата на свързаност в частна собственост, Община Варна ще прецени 

необходимостта от въвеждане на допълнителна политика или кампания за повишаване на осведомеността, за да се 

справи с този проблем. 

3то–4то трим. 

2024 

6. Определяне на спецификациите за дизайна и изготвяне на договори, ако е необходим частен изпълнител. Съдействие за 

тръжния процес. Като алтернатива, извършване на дейността чрез ВиК Варна ООД или чрез програма за отстраняване на 

такива точки на свързване, финансирана от града. 

1во трим. 2025 – 

1во трим. 2026  

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ, ВиК Варна ООД.  

Заинтересовани страни 
Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, Комисия за енергийно и водно регулиране, Министерство на околната среда и 

водите, Регионална инспекция по околната среда и водите, местните собственици на имоти, Български ВиК Холдинг 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от  дарения 

Частни 

инвестиции 

/ ПЧП 

Публични / общински 

предприятия 

(собствени средства 

или заеми); 

Предприятия със 

специална 

инвестиционна цел 

Публични средства 

/ Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, ако 
е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Биологична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Качество на водата за къпане, екологично състояние на крайбрежните райони  

 Загуби на вода 

Разходи и ползи 
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Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: 
Не е приложимо Спестявания на 

електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
454,155 лв. 

232,900 евро 
Спестявания на CO2  

272 kg CO2e/ 

милиони литри вода 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Разделянето на местата на свързаност може да намали случаите на замърсяване на водните басейни с отпадъчни 

води, като по този начин ще се подобри здравето на жителите и на къпещите се в морето. 

Подобрява безопасността 
и/или сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

С тази програма ще се постигне намаляване на случаите на изпускане на отпадъчни води по време на силни 

валежи, както от подземната мрежа и ПСОВ, така и от мрежите за повърхностни води. Наред с това, към нея може 

да се включи и програма за мониторинг на преливанията, за да се оцени функционирането на мрежите. 

Достъп до основни услуги 
Разделянето на връзката между отпадъчни води и дъждовни води има потенциала да намали натиска върху 

ПСОВ, като се увеличи способността им да предоставят присъщите им услуги.  

Социално равенство 

Има тенденция уязвимите или с ниски доходи жители да населяват районите в близост до ПСОВ, поради цените 

на имотите и по други причини. Намаляване на вероятността от изпускане на отпадъчни води от тези станции има 

потенциала да подобри благосъстоянието в живеещите в непосредствена близост до станциите.  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 

Това действие дава възможност за избягване на вреди чрез намаляване на натиска върху съществуващите ПСОВ, 

което означава, че с времето ще се изразходват по-малко средства за тяхното модернизиране или подмяна. Наред 

с това, косвените щети върху ПСОВ от претоварването им (напр. изпускане на отпадни води във водни басейни) 

ще са по-малко и ще се избегнат свързаните с това въздействия.  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Това действие може да бъде предприето съвместно с Действие WCM5 от ПДЗГ и ще изисква сътрудничество 

между различни отдели, което пък ще укрепи комуникацията и споделянето на знания помежду им. 

Подобрява законодателната 
среда 
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WCM3. Въвеждане на управление на утайките от отпадъчни води (напр. за повторна употреба в горски и 
земеделски дейности, тръстикови лехи и производство на електроенергия) 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.4: Община Варна ще намали емисиите от парникови газове на града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й.  

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.11: Разчитане на електроенергия, произведена от изкопаеми горива и слабо усвояване на възобновяеми източници       

Описание  

Утайките от отпадъчни води са органичен страничен продукт от процеса на пречистване на такива води. Високото съдържание на органични вещества в тези утайки 

означава, че  има възможност за многофункционална употреба, от която Община Варна да се възползва, за да подобри кръговото управление на своите ресурси. Това 

включва повторна употреба на утайките за компост/тор в дейности в земеделието и горите, и за възобновяема енергия (напр. биогаз). Община Варна ще подкрепи местните 

ПСОВ в разработването на пазар за повторна употреба на утайките като оцени дали има политики в подкрепа на този пазар и също така може да разгледа разработването 

на такъв проект под формата на публично-частно партньорство (ПЧП), ако е приложимо.   

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Създаване на екип от експерти по проекта съвместно с ВиК Варна ООД и съответните оператори на ПСОВ  1во трим. 2024 

Дирекция ИИБ в 

сътрудничество с ВиК Варна 

ООД 

2. Извършване на анализ, за да се  определи обема на потенциалния местен пазар на твърди утайки от отпадъчни 

води, съдържащи органични вещества (твърди органични отпадъци). 

2ро –4то трим. 

2024 

3. Идентифициране на политики, които трябва да бъдат приети или променени, за да се стимулира този пазар. 
2ро – 4то трим. 

2024  

4. Сключване на договор с изпълнител, който да опакова и прави дистрибуция на твърдите утайки от отпадъчни води, 

съдържащи органични вещества. 

3то трим. 2024 – 

2во трим. 2025 

План за 
осъществяване 
на действието  

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ; ВиК Варна ООД  

Заинтересовани страни 
Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите, доставчици на стоки за земеделието, 

Български ВиК Холдинг. 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездн

и средства от  

дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със 

специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи 

(такси, глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и др. 

бюджети 



Варна: План за действие за зелен град 

86 

Измерители на 
въздействието  Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението  

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: 
Не е приложимо Спестявания на 

електроенергия 
Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
167,700 лв. 

86,000 евро 
Спестявания на CO2  

578 kg CO2 e/тонове 

утайки 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Използването на съдържащите органични вещества твърди утайки от отпадъчните води за производство на 

енергия има потенциала да допринесе за намаляване на свързаните с ПСОВ емисии на парникови газове, и така 

да подобри качеството на местния въздух и произтичащото от това въздействие върху здравето.  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Правилната потреба на тези утайки за сметка на синтетични торове предоставя цял спектър от ползи, 

включително намаляване на оттичането и свързаната с него еутрофикация на водните басейни, като по този 

начин подобрява публичното пространство.  

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Това действие ще създаде пазар за съдържащите органични вещества твърди утайки от отпадъчни води и може 

да генерира приходи от продажбата им, конкретно за производителите на биопродукти или продукти на 

регенеративното земеделие.  

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Действието предоставя възможност на хората да вземат участие в пазара на тези утайки, което насърчава 

заетостта и предоставя други възможности.  

Избегнати вреди 
Употребата на органичен материал под формата на такива твърди утайки в земеделието намалява зависимостта 

от синтетични торове и свързаните с тях предизвикателства при производството на храни или по-общо, за 

екосистемите. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Това действие залага основата на сътрудничество между Общината и частно или публично финансирани 

организации да работят за изграждане на пазари за ресурси, така че да се осигури по-доброто им използване в 

рамките на жизнения им цикъл.  

Подобрява законодателната 
среда 
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WCM4: Интегриране на принципите на Водочувствителен градски дизайн (ВЧГД) и Устойчива 
градска дренажна система (УгДС) в устройственото планиране, транспорта и индустрията, и в 
правилата за разрешителни за строеж 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностните и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град  

2
02

3 

2
02

4 

2
02

5 

2
02

6 

2
02

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл 

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктури  
     

Описание 

Община Варна ще внедри принципите на Устойчива градска дренажна система (УГДС) и Водочувствителен градски дизайн (ВЧГД), за да се справи с оттичането на 

повърхностните води и дължащите се на него замърсяване на околната среда и наводнения. С това действие се цели включването на ефективното управление на водния 

цикъл в градското планиране и дизайн на града.  

 

Холистичният подход на устройственото планиране при ВЧГД ще постави акцент върху градския воден цикъл, при който дъждовните и подземни води, и водоснабдяването да 

бъдат включени в градското развитие. УГДС представлява серия от процеси за управление на водите, с които се цели да се използват процесите на естествения воден цикъл 

посредством съчетаването им с традиционните дренажни системи, като стремежът е да се забави водния цикъл и естествено извлечените замърсители. Примери за 

проектиране на интервенции, които биха могли да се въведат в резултат на ефективно планиране на ВЧГД, могат да включват комбинация от системи за биофилтрация, 

събиране на дъждовни води и рециклирането им. УГДС може също да бъде компонент на ВЧГД, а примерите тук включват пропускливи повърхности, биодренажни канали, 

зелени покриви и изградени влажни зони като например дъждовни градини.  

 

След изготвяне на Генералния план за намаляване на наводненията (Действие WCM6 от ПДЗГ) през 4-тото тримесечие на 2022 г., ВЧГД и УГДС ще бъдат интегрирани в 

градския дизайн, където е приложимо, за да се увеличи устойчивостта на системите навсякъде в града. В този Генерален план ще се използва картографиране с ГИС и 

техниките за оценка на риска и заплахата от наводнения, за да се определят зоните, податливи на отичане на повърхностни води и наводнения, и да се насочи прилагането на 

ВЧГД и УГДС в комбинация с традиционните строго инженерни решения, където е подходящо.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Изготвяне на Генералния план за намаляване на наводненията (Действие WCM6 от ПДЗГ), синхронизиран с други градски 

планове. 

1во – 4то трим. 

2024 

Дирекция ИИБ 

2. Сформиране на междусекторен екип (устройствено планиране, транспорт, индустрия, сгради), който да консултира 

подходящото прилагане на принципите на УГДС и ВЧГД, като се гарантира съвместен подход.  
1во трим. 2025  

3. Актуализиране на наредбите за планиране и строителство в следващия цикъл на преразглеждането им, така че да 

включват принципите на ВЧГД и УГДС.  

2ро – 4то трим. 

2025 

4. Получаване на одобрение от Общинския съвет на новите документи, свързани с планирането.  1во трим. 2026  

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ  

Заинтересовани страни 
Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, Регионална инспекция по околната среда и водите, Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Здравеопазване“, ВиК Варна ООД, ТПО Варна, ЕкоВарна, Дунавско-

Карпатската програма на WWF, „За Земята“, Български ВиК Холдинг.  
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Източник на първоначални разходи, 
ако е приложимо 

Общински бюджет 

Средства по 
национални и/или 
регионални 
програми и 
инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски 

банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 
средства от  
дарения 

Частни 
инвестиции / 
ПЧП 

Публични / общински 
предприятия 
(собствени средства 
или заеми); 
Предприятия със 
специална 
инвестиционна цел 

Публични 
средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, ако е 
приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и др. 
бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Биологична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата 

 Концентрация на амониев азот (NH4) в реките и езерата 

 Концентрация на азот в реките и езерата (допълнителен показател) 

 Оценка на икономически вреди от природни бедствия, суши, земетресения, и т.н. като дял от БВП. 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: 
Не е приложимо Спестявания на 

електроенергия 
Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
67,275 лв. 

34,500 евро 
Спестявания на CO2  

Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Замърсителите на въздуха и водата ще бъдат филтрирани чрез системата на УГДС, като по този начин се намали 

честотата на заболявания, дихателни инфекции и т.н., причинени от водно- или векторно-предавани зарази 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Действието намалява риска от наводнения, причинени от повърхностни води, а също и увеличава сигурността на 

водоснабдяването. 

Подобрява публичното 
пространство 

Намаляването на наводненията ще намали щетите върху публичните пространства, ще увеличи използваемостта 

им, ще подобри естетическия им вид и ще намали неприятните миризми. 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
УГДС ще намали въздействието от наводненията, като по този начин намали щетите върху сградите и 

инфраструктурата. 

Институционални 
Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 
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Подобрява законодателната 
среда 

 

 

WCM5: Разработване и внедряване на структурирана програма за поддръжка, за да се намалят 
течовете във водоснабдителната мрежа, с дългосрочна цел за ефективност от 60-90%  

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град 

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й  20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.7: Амортизирана инфраструктура за питейна вода, която влияе върху качеството й  

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл 
     

Описание  

На глобално ниво през 2019 г. загубите на вода възлизат на 30% от общия обем вода, подаден във водоснабдителната система14. Варна не прави изключение относно 

загубите на вода и през 2019 г. в „Програмата за опазване на околната среда на Община Варна за периода 2019 – 2023 г.“ е заложена цел за намаляване на течовете до 

57.3% през 2021 г. и индекс за течовете в инфраструктурата (ИТИ) до 1.5. От ВиК Варна вече са направени значителни инвестиции за модернизирането на съществуващата 

водоснабдителна мрежа. С настоящото действие се цели да се надградят усилията за по-нататъшно намаляване на течовете в мрежата и да се постигне ефективност между 

60 до 90% до 2031 г. (в съответствие със Средносрочната цел СЦ.9a в ПДЗГ, т.е. за период от 5 до 10 години). Последните публично достъпни данни на ВиК Варна ООД 

показват, че през 2019 г. ефективността на водоснабдителната система на Варна е била 54%.  

 

Ефективното управление е важна част от целта за намаляване на загубите във водоразпределителната мрежа15. Общината в партньорство с ВиК Варна ще използва 

интелигентните измервателни технологии, които предстои да се въведат във връзка с Действие WCM1 от ПДЗГ, за да се определят зоните на водоснабдителната мрежа, 

които са с ниска ефективност и висока степен на течове. Като се използва тази информация, ще се разгърне целенасочена и структурирана програма за поддръжка, съгласно 

която ще се приемат една или повече от следните практики за контрол на загубите на вода: 1. Моделиране на износването на подземната инфраструктура; 2. Управление на 

налягането; 3. Управление на инфраструктурата; 4. Контрол на корозията на тръбите; 5. Контрол на течовете; 6. Контрол за грешки в измерванията16 и 7. Изграждане на 

капацитет за служителите (напр. мениджъри на активи) относно загубите на вода. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието  

1. Оценка на готовността на града да прилага цифрови технологии и решения, като фокусът е върху събиране, 

съхранение и анализ на данните.  
1во трим. 2023  

Дирекция ИИБ в 

партньорство с ВиК Варна 

ООД 
2. Сформиране на екип в сътрудничество с ВиК Варна ООД за разработване и управление на структурирана програма 

за поддръжка в съответствие с повишената цел за ефективност. 
1во-2ро трим. 2023  

 
14 Liemberger, R & Wyatt, A. (2019). Quantifying the global non-revenue water problem. [Количествено определяне на глобалния проблем със загубите на вода.] Water Supply 19 (3): 831 – 837. ОНЛАЙН. 
ДОСТЪП на: 27.05.2021 г. Налично на: https://doi.org/10.2166/ws.2018.129 
15 Rogers, D. (2014). Leaking water networks; an economic and environmental disaster. [Водоснабдителни мрежи с течове; икономическо и екологично бедствие] Procedia Engineering 70. 1421-1429. 
ОНЛАЙН. ДОСТЪП НА: 27.05.2021 Налично на: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.157 
16 Doria de Santi, A. et al., (2021). Water loss control practices in developing countries: a case study of a Brazilian region.[Практики за контрол на загубите на вода в развиващите се страни: работа по 
казус в един бразилски регион.] Water Supply 21 (2): 848-858. ОНЛАЙН. ДОСТЪП НА: 27.05.2021. Наличен на: https://doi.org/10.2166/ws.2020.351 
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3. Идентифициране на възможностите за финансиране и подходящи финансиращи организации, за да се ускорят 

инвестициите във водоснабдителната инфраструктура. 

3то трим.  

2023  

4. Разработване на пакет от практики за контрол на загубите на вода / поддръжка, които могат да се прилагат в 

нискоефективните зони на мрежата, за да се намалят загубите на вода. 

4то трим. 2023 – 3то 

трим. 2024  

5. Надграждане на предложената по Действие WCM1 от ПДЗГ интелигентна измервателна система, определяне на 

нискоефективните зони в мрежата и поддържане на редовен мониторинг.  
3то трим. 2024 

6. Изготвяне на постоянно действаща стратегия за справяне с течовете.  
4то трим. 2024 – 1во 

трим. 2025  

7. Изпълнение на програмата за поддръжка.  
От 2ро трим. 2026 

нататък  

8. Извършване на редовни прегледи и заседания за проследяване на съотношението “загуби-течове“ спрямо 

поставените цели до 2031 г., като се осигури прилагането на най-добрите практики за поддръжка.  

От 3то трим. 2024 

нататък 

План за 
осъществяване 
на действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ в партньорство с ВиК Варна ООД.  

Заинтересовани страни 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Регионална инспекция по околната среда и водите, Еко Варна, Комисия 

за енергийно и водно регулиране. 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, търговски 

банки, облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от  

дарения 

Частни 

инвестици

и / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със 

специална инвестиционна 

цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, ако 
е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Загуби на вода 

 Средногодишен брой часове на ден с непрекъснато водоподаване на домакинство 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  
77,610,000 лв. 

39,800,000 евро 

 

Спестявания на вода 

За периода на това действие, 

намаляване на течовете във 

водоснабдителната система с 10-

40%. 
Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 
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Проект/изграждане: 
224,250 лв.  

115,000 евро 
Спестявания на CO2  

1,415 tCO2e / година (при 

допускането за 14% намаление на 

течовете) 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Ще се намали натискът при водоподаването и ще се подобри качеството на питейната водата, което ще има 

положително въздействие върху здравето на гражданите, които консумират чешмяна вода.  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Подобрява сигурността на водоподаването чрез намаляване на загубите на вода. 

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги Осигурява възможност за подобрено ниво на обслужване на потребителите.  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
Ще се намалят разходите, свързани със загубите на вода, като се намали натискът върху доставчиците и като 

следствие -  разходите на потребителите. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Предприето заедно с Действие WCM1 от ПДЗГ, настоящото действие изисква сътрудничество между Общината и 

ВиК Варна ООД, което да укрепи взаимоотношенията им, а също и практиките, основани на знания и умения, 

свързани с намаляване на загубите на вода.   

Подобрява законодателната 
среда 
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WCM6: Разработване на Генерален план за намаляване на наводненията  График 

Стратегически 
цели 

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град  

20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктури  

П.7: Липса на цялостно управление на водния цикъл 
     

Описание  

В Генералният план на Варна за намаляване на наводненията ще се очертае  концепция за планиране и проектиране на инфраструктурата за дъждовни води за периода 

2023-2038 г. Планът ще е валиден за 15 години и ще даде стратегията за опазване на естествената и изградената околна среда на Варна от настоящи и бъдещи природни 

опасности.   

За изготвянето на Генералния план ще се привлекат съответните заинтересовани страни, за да идентифицират заедно предизвикателствата и да подготвят действия по 

плана. За да се определи настоящото изходно състояние на Варна, ще се използва ГИС. С помощта на цифрови инструменти, като ГИС, и подходи, като Картографиране на 

опасностите и рисковете от наводнения, ще се направи оценка на риска, така че да се идентифицират точките с висок риск от наводнение и да се  определят ключовите 

действия, насочени към изграждане на устойчивост спрямо изменението на климата и намаляване на въздействието на бури и прекомерни валежи. Картографирането  ще 

служи за помощно средство  по време на планиране, както и по време на тестване на препоръките в плана. Ще се разгледат също събирането, прехвърлянето, съхранението 

и тълкуването на цифровите данни и използването им за моделиране, планиране и визуализация на събраната информация за наводнения.  

 

Препоръките в плана ще включват „меки“ и „твърди“ интервенции. „Меките“ мерки могат да включват Устойчиви градски дренажни системи (УГДС) и Водочувствителен 

градски дизайн (ВГД), в съответствие с Действие WCM4 от ПДЗГ и изграждане на система за ранно предупреждение. По „твърдите“ интервенции се предвижда да  развиват и 

надграждат традиционните решения за отделяне на дъждовна вода, изпомпване/отвеждане . В Генералния план следва да се разгледа взаимодействието между високи 

подпочвени води, способността на земята да поема дъждовна вода, въздействието на навлизаща солена вода и повишаване на морското равнище върху подпочвените води. 

Наред с това относно УГДС и ВЧГД трябва да се прецени как бъдещи промени в климатичните условия (по подходящите сценарии за Представителния път на 

концентрацията – RCP6.0 и RCP8.5) биха могли да въздействат на избраните решения, като увеличено количество валежи, покачване на нивото на реки, потоци и морското 

равнище, и как това може да се отрази на преливането от системите за дъждовна вода  и да причини наводнения през мрежите за повърхностни води. 

 

Следва да се отчетат и потребностите на най-уязвимото население на Варна, като хората в напреднала възраст, с увреждания, в неравностойно положение, жените и 

бежанците, тъй като събития като наводнения могат да имат непропорционално въздействие върху тези общности.  

 

Генералният план следва да бъде разработен паралелно в Действие WCM2 на ПДЗГ, като се идентифицират местата на свързаност в канализационната система и се 

разделят мрежите за отпадъчни води и оттичане на дъждовни води, така че да се намалят обемите отпадъчни води, постъпващи в ПСОВ. Планът следва също да се 

използва заедно с други вече съществуващи планове и програми, както на Общината, така и на ВиК Варна ООД, като: Закона за опазване на околната среда, Плана за 

управление на речните басейни на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Програмата за опазване на околната среда на Община Варна и Стратегията за развитие и 

управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 – 2023 г. 

1. Привличане на съответните заинтересовани страни да участват в изготвянето на Генералния план. 
1во трим.  

2024 
Дирекция ИИБ 
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Стъпки за 
изпълнение на 
действието  

2. Използване на вътрешни ресурси или ангажиране на външни услуги за ГИС за изготвянето на основните карти и 

подготовката на Генералния план. 

2ро трим.  

2024  

3. Използване на софтуер на ГИС и приемане на официална оценка на управлението на риска от наводнения, 

картографиране и идентифициране на зоните с висок риск от наводнения (както от повърхностни, така и от речни 

води) в Общината, сравняване на информацията с тази от мрежите за отпадъчни води и повърхностни води 

(съгласно Действие WCM2 от ПДЗГ).  Картографиране на потенциала за промяна при използване на проекциите за 

изменението на климата съгласно сценариите RCP6.0 и RCP8.5.  

3то-4то трим. 2024  
Дирекция ИИБ в 

партньорство с ТПО Варна 

4. Разработване на Генералния план за намаляване на наводненията въз основа на направените анализи. В плана 

следва да се разгледат въздействието на наводненията върху уязвимата и критична инфраструктура и имоти, и да 

служи за основа на други стратегически градски планове (където е необходимо). 

1во-3то трим. 2024  
Дирекция ИИБ 

5. Получаване на одобрение от Общинския съвет на Генералния план за намаляване на наводненията. 4то трим. 2024  

План за 
осъществяване 
на действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ.  

Заинтересовани страни 

Комисия по транспорт, Комисия по градско развитие и комунални дейности, Комисия по опазване и възстановяване на околната среда, 

Регионална инспекция по околната среда и водите, ВиК Варна, Еко Варна, Дунавско-Карпатска програма на WWF, „За земята“, Комисия за 

енергийно и водно регулиране, ТПО Варна  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални програми 

и инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, търговски 

банки, облигационни 

емисии) 

Безвъзмездн

и средства от  

дарения 

Частни 

инвестиции 

/ ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени средства 

или заеми); Предприятия със 

специална инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, 

т.н.) 
Средства от дарения  Трансфери от национални и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието  Оценка на икономически загуби от природни бедствия, наводнения, суши, земетресения и др. като дял от БВП. 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо 

 

 

Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: 
Не е приложимо Спестявания на 

електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
741,780 лв. 

380, 400 евро 
Спестявания на CO2 

Не е приложимо 

Социални Подобрява здравето 

Разработването на плана и последвалите от него действия ще намалят честотата и тежестта на наводненията, 

както и пораженията от повърхностни води, като намалят излагането на вода, която носи болести, причинени от 

водно- предавани зарази.  



Варна: План за действие за зелен град 

94 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Подобрява 
безопасността и/или 
сигурността 

Подобряване на управлението на дъждовните води във Варна има потенциала да доведе до по-редки и  по-малко 

поражения от бури и наводнения, което би намалило щетите върху инфраструктурата и активите и понижило 

риска от наранявания.  

Подобрява публичното 
пространство 

Подобряване на управлението на дъждовните води във Варна има потенциала да доведе до по-редки и  по-малко 

поражения от бури и наводнения, което би намалило увреждането на хора, частна собственост, обществена 

инфраструктура, включително публични пространства, което пък би подобрило естетиката й и би намалило 

неприятните миризми.  

Достъп до основни 
услуги 

 

Социално равенство 

Най-уязвимото население в обществото обикновено е  непропорционално засегнато в случай на наводнение – 

съобразяването с тези групи от населението при изготвяне на Генералния план би помогнало да се намали рискът 

и да се смекчи въздействието върху тях. 

Икономически 

Дейности, които 
генерират приходи 

 

Насърчава 
икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
При по-малко наводнения и повишена устойчивост на бури, щетите ще бъдат избегнати, а въздействието върху 

активите ще бъде по-малко и така ще се намалят разходите.  

Институционални 

Подобрява 
институционалния 
капацитет или 
ефективност 

Разработването на всеобхватен Генерален план за намаляване на наводненията ще подобри институционалната 

ефективност чрез разграничаване на отговорностите и определяне на приоритетните действия относно 

управлението на дъждовните води.  

Подобрява 
законодателната среда 
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5.6. Устойчиво устройствено планиране  
Устройственото планиране представлява фундамента, върху който лежат моделите на градския живот. От него зависи достъпа до възможности и услуги, определя колко лесно 
хората могат да се придвижват от място на място и когато е направено подходящо, допринася за здравето на екосистемите. Ето защо то е решаващо за благосъстоянието на 
гражданите. 

5.6.1. Приоритетни екологични предизвикателства 
Като урбанизиращ се град, понастоящем на Варна й липсва цялостна стратегия за устройствено планиране (П.14). Близостта на промишлените и пристанищни дейности до 
местностите със значително биоразнообразие е особено предизвикателна. Разширяването на града (включително незаконно строителство в южната част на Общината) засяга 
неблагоприятно местообитанията. По тази причина чрез ПДЗГ се търси възможност за справяне с разширяването на града по начин, който опазва екосистемите.  

Наред с това, във Варна съществува ефектът на по-високите температури в градска среда (така наречения „топлинен остров“) (П.15), което означава, че в града е по-топло от 
заобикалящите го крайградски или извънградски райони, защото застроените зони абсорбират топлина. Много е вероятно изменението на климата да увеличи този ефект. Ето 
защо е важно устройственото планиране да се извършва така, че този ефект да се намали възможно най-много.  

5.6.2. Текущи действия във Варна 
Има редица продължаващи действия, свързани с устройственото планиране на Варна. От Общината се изисква да се разработи подробен Градоустройствен план на местно 
ниво, в който да се заложат устройствено планиране, плътност на застрояването и други приоритети. Съгласно (националния) Закона за устройство на територията от 2001 г., 
от кметовете на общини (и кметства)  се изисква да назначат експертен съвет по устройство на територията. 

Общинският съвет на Варна е приел наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината, в която се дефинират правата и задълженията на 
Общината, на организациите и гражданите в управлението и използването на зоните с оформен ландшафт и растителност от декоративни дървета и храсти.  

Отдела по архитектура и градоустройство на Общината отговаря за устройственото планиране и решенията за статуса. Решенията относно устройственото планиране трябва 
да бъдат одобрени от Кмета на Общината, Комисията по опазване и възстановяване на околната среда и Общинския съвет.  

Предвижда се създаването на обществен регистър на зелените площи, включително паркове и градини, който да служи като информационна система за мониторинг на 
условията в тези зони и използването им.17 Целта му е да обосновава мерки за подобряване на условията в зелените пространства.  

И накрая съгласно „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Оперативна програма „Региони в растеж 2013 – 2020”, Община 
Варна е внедрила проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, целта на който е да се подобри качеството на живот, социалното приобщаване и 

 
17 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г., стр. 279 
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околната среда чрез усъвършенстване на физическата среда в градските пространства. По този проект са поправени и реконструирани  7 обекта с обща площ от 500m2 в 
междублоковите пространства.18  

5.6.3. Действия 

Идент. код Действие Вид Стратегически цели 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Lu1 Въвеждане на политика и данъчни стимули за 
приоритизиране използването на изоставени 
терени за сметка на застрояване на нови терени   

 

Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции 
Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й 

     

Lu2 Осигуряване интегрирането на съображенията и 
анализа относно смекчаване на последствията 
от изменението на климата и адаптацията към 
тях в Общинския план за развитие на Община 
Варна  

Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции 
Община Варна ще повишава осведомеността относно екологичните предизвикателства и 
изменението на климата 
Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението 
на климата град 

Община Варна ще подпомага създаването на по-интегрирани, достъпни и взаимносвързани 
зелени пространства в целия град 

     

Lu3 Поставяне на пропусклива настилка в 
определени участъци на паркингите и 
изграждане на „дъждовни градини“, където е 
необходимо  

Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението 
на климата град  
Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез 
изграждането на по-гъвкава система, която да обхваща целия град.  

     

 
18 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ https://www.Varna.bg/bg/349 
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Lu1: Въвеждане на политика и данъчни стимули за приоритизиране използването на изоставени 
терени за сметка на застрояване на нови терени.   

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции. 

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.14: Липса на цялостна стратегия за устройствено планиране 

П.3: Липса на канализационна инфраструктура и инфраструктура за дъждовна вода в някои части на Общината  

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктура  
     

Описание  

Рехабилитация и преустройството на изоставени терени (изоставен терен е всяка земя, която преди е била застроена и може да бъде индустриално замърсена)  е важно за 

устойчивото развитие. Така се ограничава разрастването на града и превръщането на зелени пространства в застроени зони, постига се рехабилитация на потенциално 

замърсени и вече неизползвани терени, възстановява се естествената среда и се осигурява свързване на такива изоставени обекти със заобикалящата ги среда. За тази цел 

Община Варна ще разгледа следните стимули: 

Финансиране чрез увеличаване на данъка, при което Община Варна или подходяща заинтересована страна издава облигации за финансиране на преустройството на тези 

обекти. Изплащането на облигациите се извършва  като се използват данъчните приходи от бизнес дейността, генерирани от новото строителство/инфраструктура. 

Данък върху незавършено разработване на изоставен терен, при което Община Варна облага с данък незавършено строителство, за което е било получено разрешение за 

разработване. Понякога предприемачите използват като тактика да не работят по терена, а да се възползват от промяна в цената на земята вместо да финансират пълното му 

разработване. Общината може да противодейства на това неефективно използване на земята чрез облагане с данъци. За да го направи, Общината ще се нуждае от рамков 

план за саниране и развитие на изоставени терени, включително разумна дата за завършване на работата. Така на принципа „случай по случай“ ще може да се оценяват 

проектите, които изпадат в неизпълнение.  

Предоставяне на техническа помощ за саниране на изоставени терени, което включва изготвяне на план за саниране и развитие на изоставения терен, с ясни стъпки и 

включване на най-добрите практики.  Като минимум планът следва да съдържа анализ на почвата и оценка на околната среда и въз основа на резултатите от анализа – 

съответните стратегии за саниране. Този план следва също да демонстрира, че за изоставения обект се предлага подходящо предназначение (напр. финансово достъпни 

жилища, построени съобразно изискванията за енергийна ефективност, осигуряване на заетост), че ще послужи за облагородяване на района и възстановяване на 

естествената среда и ще допринесе за подобряване на социално-икономическото състояние на общността.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип по проекта за проучване и разработване на механизми за политиките.  1во трим. 2024 

Дирекция АГУП 

2. Ангажиране на външен (защо непременно външен, не може ли само експерт?) експерт да разработи рамката за 

саниране на изоставени терени, която следва да се използва от предприемачите да кандидатстват за данъчни 

стимули и финансиране. 

1во – 2ро трим. 

2024 

3. Идентифициране на съществуващите изоставени обекти във Варна и предприемане на икономически анализ за 

количествена оценка на потенциалната им стойност. 

1во – 2ро трим. 

2024  

4. Въз основа на икономическия анализ, определяне на изисквания размер на финансиране, необходим за 

разработването на тези терени.  

3то трим. 2024  
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5. Определяне на звено от Дирекция АГУП, което да подпомага програмата. 3то трим. 2024  

6. Получаване на одобрение за приемане на политиката като нормативен документ на Общината. 4то трим. 2024  Общински съвет 

7. Стартиране на програмата, придружено с  кампания за ангажиране. 1во трим. 2025  

Дирекция АГУП 
8. Мониторинг на ефективността й. 

От 2ро трим. 

2025 нататък 

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП 

Заинтересовани страни Дирекция „Местни данъци“, местни предприемачи, РИОСВ Варна  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Концентрация на живак в почвата 

 Концентрация на кадмий в почвата 

 Концентрация на цинк в почвата 

 Концентрация на минерални масла в  почвата като се използва инфрачервена спектроскопия  

 Съотношение на площта на открито зелено пространство  

 Дял на площта със зелени пространства в рамките на града 

 Гъстота на населението върху земя в градските райони  

 Средногодишен ръст на застроени площи 

 Използване на съществуващата водоснабдителна и канализационна инфраструктура  

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: 
Не е приложимо Спестявания на 

електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
11,310 лв. 

5,800 евро 
Спестявания на CO2 

Не е приложимо 

Социални Подобрява здравето 
Санирането на изоставени терени може да намали вероятността от въздействие на химични и биологични агенти 

върху здравето. 
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Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Изоставените терени може да са обект на вандализъм, поради което живеещите в близост до тях да не се 

чувстват в безопасност.  Това може да се избегне с разработването на терена, вместо да стои изоставен или 

неизползван. 

Подобрява публичното 
пространство 

Санирането на изоставени терени може да подобри публичното пространство чрез реинтеграцията на такива 

терени в общността. Подходящото им разработване може да подпомогне социално-икономическото 

благоденствие на района. 

Достъп до основни услуги 

Разработването на изоставени терени може да подобри достъпа до услуги посредством правилно проектиране, 

включително на финансово достъпни жилища, развитие на бизнес дейности или услуги, необходими за района. В 

град с недостатъчна инфраструктура, преустройството на застроени, но запуснати обекти ще подобри достъпа до 

вече съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа.  

Социално равенство 
Виж „Достъп до основни услуги“ и също, с подходящото проектиране, преустройството на изоставени терени може 

да бъде от полза на маргинализираните групи или на хората с увреждания. 

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

В идеалния случай преустройството на изоставени терени ще генерира приходи чрез нова икономическа 

активност. 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Тази програма може да осигури заетост извън първоначалните дейности, свързани със саниране и строителство 

на терена. 

Избегнати вреди 
Избегнати са вредите от замърсяване на околната среда, причинено от несанирани терени и от влошаване на 

околната среда или градски „топлинен остров“, причинено от навлизане в зелените пространства. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Това действие подкрепя сътрудничеството между отделите, а също и връзките на Общината с местните 

предприемачи и съответните заинтересовани страни. 

Подобрява законодателната 
среда 

Това действие ще подпомогне бюджета на Община Варна и ще стимулира прилагането на най-добрите практики. 
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Lu2: Осигуряване интегрирането на съображенията и анализа относно смекчаване на последствията 
от изменението на климата и адаптацията към тях в Общинския план за развитие на Община Варна  График 

Стратегически 
цели 

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции. 

СЦ.2: Община Варна ще повишава осведомеността относно екологичните предизвикателства и изменението на климата. 

СЦ.3: Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението на климата град.  

СЦ.7: Община Варна ще подпомага създаването на по-интегрирани, достъпни и взаимносвързани зелени пространства в целия град. 20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.14: Липса на цялостна стратегия за устройствено планиране 

П.20: Липса на стратегия / план за адаптация към изменението на климата и необходимата институционална структура 
     

Описание  

С това действие се цели да се насърчи по-цялостен и устойчив подход към устройственото планиране във Варна. Чрез включването на най-добрите практики, касаещи 

смекчаване на последствията от изменението на климата и адаптацията към тях в политиката в рамките на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 ще 

осигури по-голяма устойчивост на бъдещите политики и дейности – планирани, проектирани и внедрени по начин, който спомага както за намаляване на потенциалните 

бъдещи въздействия, така и за увеличаване на възможностите. За да се осъществи цялостният подход, това действие следва да се съгласува със следните Действия от ПДЗГ, 

Междусекторен теми: CC1, CC2 и CC3.  

Смекчаване на последствията от изменението на климата:  

Прогнозите за изменението на климата, които следва да бъдат включени в бъдещи документи относно политиката на Общината ще са в съответствие с Националната 

стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за действие (2019)19 и с научните изследвания на Отдела по метеорология на Националния институт по 

метеорология и хидрология и на Българската академия на науките. Това включва времеви рамки за 2050 и 2080 г., като се имат предвид прогнозните сценарии на 

Представителните пътища за концентрация RCP 6.0 и RCP8.5. Всички политики във връзка с Общинския план следва да се актуализират, така че да се привеждат в 

съответствие с бъдещи преработки и публикации на прогнозни данни за изменението на климата.  

Адаптация към последствията от изменението на климата: 

В Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за действие (2019) са разгледани основните опасности и уязвимости за България, свързани с 

климата. Община Варна ще предприеме оценка на риска от изменението на климата за географската си юрисдикция като надгражда върху националната оценка и отчита 

вероятните въздействия от изменението на климата според прогнозните сценарии RCP6.0 и RC8.5, които са включени в това действие в аспекта за смекчаване на 

последствията от изменението на климата. В съответствие с Действие CC1 от ПДЗГ, оценката на риска ще следва най-добрите практики, с приети ясни дефиниции за риск и 

уязвимост, като тези въведени в Петия доклад за оценка (AR5) на Работна група II, публикуван от Междуправителствения комитет по изменение на климата  (IPCC).  

Ангажиране на широко участие на заинтересовани страни ще постави предприетия анализ на реална основа, а събирането и публикуването на данни за многообразието и 

приобщаването, ще осигури представителство на всички уязвими общностни групи. 

 
19 MOEW (2019). National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan. [МОСВ (2019). Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие]. ОНЛАЙН. Достъп 
на18.06.2021. Наличен на: https://www.moew.government.bg/en/climate/international-negotiations-and-adaptation/adaptation/ 
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Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

Адаптация  

1.Определяне и финансиране на междуведомствен екип по проекта, който да ръководи / води оценката на риска 
1во-2ро трим. 

2024 

Дирекция АГУП 
2.Възлагане предприемането на оценка на риска на подходящи специалисти  2то трим. 2024  

3.Завършване на оценката на риска, която да обхваща съответната пространствена зона и времеви рамки (напр.  2030, 2050, 

2080) 

2ро трим. 2024 – 

1во трим. 2025  

4.Включване на констатациите от оценката на риска в ПИРО 2021-2027  1во трим. 2025  

Смекчаване  

1. Заделяне на средства от общинския бюджет и финансиране на междуведомствен екип по проекта, за да ръководи 

работата.  

1во-2ро трим. 

2024 

Дирекция АГУП 

2. Възлагане на работата на подходящ специалист, ако е необходимо.  2ро трим. 2024  

3. Разработване на окончателните документи за общия градоустройствен план.  
2ро трим. 2024 –

1во трим. 2025  

4. Определяне на необходимите бюджетни и човешки ресурси за цялостно изпълнение и интегриране в прогнозното 

планиране.  

2ро трим. 2025  

План за 
Осъществяване 
на действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП 

Заинтересовани страни 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“, РИОСВ, 

специалисти-консултанти 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни инвестиции 

/ ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени средства 

или заеми); Предприятия със 

специална инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  Трансфери от национални и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието Включени в политиките за развитие съображения относно смекчаване на последствията от изменението на климата и адаптация към тях  

Разходи и ползи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 
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Прогнозни 
разходи 

Оперативни разходи: 
Не е приложимо  Спестявания на 

електроенергия 

Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 
Проект/изграждане: 

79,170 – 89,700 лв. 

40,600 – 46,000 евро 
Спестявания на CO2  

Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство 
Това действие ще подпомогне по-доброто разбиране на въздействията от изменението на климата върху най-

уязвимите групи от населението на Варна. 

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 

Установяване на потенциалното бъдещо въздействие на изменението на климата би обосновало по-нататъшни  

усилия за смекчаване на последствията, така че да се намалят тежестта и честотата на евентуални опасни 

събития.   

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Увеличен капацитет и знания за най-добрите практики в градоустройството във връзка със смекчаване на 

последствията от изменението на климата и адаптация към тях..  

Подобрява законодателната 
среда 

Нормативната уредба и стандартите в областта на градоустройството биха станали най-добрата практика и биха 

създали по-гъвкава и устойчива среда.  
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Lu3: Поставяне на пропусклива настилка в определени участъци на паркингите и изграждане на 
„дъждовни градини“, където е необходимо 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.3: Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението на климата град.  

СЦ.9: Община Варна ще оптимизира управлението на повърхностите и подпочвени води чрез изграждането на по-гъвкава система, която да 

обхваща целия град. 20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.5: Липса на цялостно управление на водния цикъл 

П.6: Липса на планиране за устойчивост на водоснабдителната и канализационна инфраструктура 

П.15: Ефект на по-високите температури в градска среда („топлинен остров“) 

     

Описание  

След разработването на Генералния план за намаляване на наводненията съгласно Действие WCM6 от ПДЗГ и внедряване на принципите за Водочувствителен градски 

дизайн (ВЧГД) и Устойчиви градски дренажни системи (УГДС) съгласно Действие WCW4 от ПДЗГ в прилаганoто от Общината планиране, с настоящото действие ще се 

извърши поставянето на пропусклива настилка и изграждане на „дъждовни градини“ на външните паркинги навсякъде в града.  

 

Използването на системи с пропускливи настилки е практика,  прилагана за дренажа на дъждовна вода, за да се управлява количеството и качеството на оттичащата се вода. 

Тези системи са алтернатива на павираната повърхност и позволяват дъждовната вода да преминава през кухините на настилката и да се събира временно в прилежащ 

каменен резервоар. За това действие следва да се разгледат четири типични категории пропускливи настилки: порьозен асфалт,  пропусклив бетон, пропускливи свързани 

една с друга бетонни плочи и решетъчни системи.  „Дъждовните градини“ могат да се дефинират като плитка, хлътнала повърхност, покрита с абсорбираща почва, през която 

обаче водата може да преминава свободно и в която са засадени растения, издържащи на епизодични и временни наводнения. Проектирани да симулират естественото 

задържане на вода от неусвоена земя, предназначението на тези градини е да намалят обема на постъпващата вода в системите за дъждовна вода, като същевременно 

подпомагат  за понижаване на нивата замърсяване.  

 

Ще се проведе проучване на осъществимостта, за да се оценят техническите, икономическите и социални аспекти на предложения проект, базирано на оценката на риска от 

наводнения (ОРН), така че да се идентифицират районите  в града с висок риск от наводнения, причинени от повърхностни води. Изпълнението на действието ще бъде 

съпътствано от кампания за повишаване на осведомеността, с която да се стимулира ангажираността към новата мярка, както и от стратегия за поддръжка на съоръженията, 

за да се осигури качественото им функциониране.   

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип по проекта, който да го управлява и внедрява .  
4то трим. 2023 

– 1во трим. 

2024 

 Дирекция АГУП 
2. Провеждане на оценка на риска от наводнения (ОРН), за да се картографират районите в града с висок риск от 

наводнения, причинени от повърхностни води.  

1во трим. 2024 

– 3то трим. 

2024  

3. Въз основа на резултатите от ОРН, провеждане на проучване на осъществимостта, за да се идентифицират 
местата и съответните технически, икономически и социални аспекти, свързани с поставянето на пропускливи 
настилки и изграждането на „дъждовни градини“ навсякъде в града.  

4то трим. 2024 

– 1во трим. 

2025  
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4. Ангажиране на частния сектор и/или международните финансови институции в разработване на инвестиционен 
план. 

1во трим. 2025  

5. Изграждане на „дъждовни градини“ и поставяне на пропускливи настилки.  3то трим. 2025  

6. Стартиране на стратегия за поддръжка на „дъждовните градини“ и зелените пространства наред с кампанията за 
повишаване на осведомеността.  

4то трим. 2025  

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция АГУП  

Заинтересовани страни 
Постоянни комисии „Архитектура, строителство, организация и развитие“ и „Благоустройство и комунални дейности“,  Дирекция „Управление 

на собствеността“, Българска строителна камара, ВиК Варна, Камара на архитектите - Варна 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални програми 

и инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, търговски 

банки, облигационни 

емисии) 

Безвъзмездн

и средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени средства 

или заеми); Предприятия със 

специална инвестиционна цел 

Публични 

средства / 

Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и 
поддръжка, ако е приложимо 

Данъци (Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  Трансфери от национални и др. бюджети 

Измерители на 
въздействието % пропусклива повърхност като част от общата мрежа на настилки във Варна 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  
253.5 лв  за 1m2 

130 евро за 1m2 

 
Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: Не е приложимо Спестявания на CO2 Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

С това действие вероятността за настъпване на наводнения е по-малка и следователно рискът от нараняване е 

намален, което подобрява безопасността на жителите на Варна. Има потенциала да повиши сигурността на 

водоподаването и да намали ефекта на „топлинен остров“. 

Подобрява публичното 
пространство 

Това действие може да увеличи количеството естествени зелени пространства в градската среда, да възстанови 

естествените местообитания и да предостави зелени пространства за отдих на жителите.  

Достъп до основни услуги Увеличен достъп до зелени пространства в рамките на града.  

Социално равенство 
Наводненията засягат непропорционално уязвимите групи, а като се понижи вероятността за наводнения и 

тежестта им, с това действие се намаляват щетите, нараняванията и загубата на живот сред тези групи. 
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Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди 
С това действие могат да се намалят наводненията и оттичането на повърхностни води и така се намаляват 

щетите върху активите, инфраструктурата и общностите, и съответно свързаните с това разходи.  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

 

Подобрява законодателната 
среда 
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5.7. Практики за кръговрата на отпадъците 
Програмата на Варна за твърдите отпадъци обхваща общинските твърди отпадъци (ОТО), индустриалните отпадъци, отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) и 
опасни отпадъци. Общината има отделна система за събиране на отпадъци от опаковки, включително хартия, картон, стъкло, метал и пластмаса. В същото време желанието е 
да се разшири и институционализира прилагането на принципите на кръговрата на отпадъците в съответствие с йерархията им, за да се намали увеличаващото се количество 
твърди отпадъци в Общината.    

5.7.1. Приоритетни екологични предизвикателства  
Заинтересованите страни във Варна отбелязаха, че както изгарянето на твърди отпадъци (П.16) , така и незаконното изхвърляне на твърди отпадъци (П.17) са ключови 
предизвикателства за града. Например, през 2018 г. са почистени осем обекти с незаконно изхвърлени отпадъци. При разговорите със служителите на Общината бе 
констатирано, че незаконното изхвърляне е проблем с всички видове потоци от отпадъци, включително опасните (напр. от болници) и промишлените отпадъци. 

5.7.2. Текущи действия във Варна 
Общината прилага инициатива за компостиране на зелените отпадъци от общинските паркове и зелени площи като част от проект, финансиран от ЕС.20 Има 493 места за 
събиране на отпадъци от опаковки и се предвижда (както е отбелязано през 2019 г.) те да се увеличат до 642 в съответствие с промените в националното законодателство.21 

От 2017 г. услугата се предоставя от „Еко Партньори България“ АД по споразумение за сътрудничество с Общината. 

В Плана за управление на отпадъци на Община Варна (2015-2020 г.) са заложени ангажиментите на Общината относно намаляване на отпадъците посредством комбинация 
от правни инструменти и кампании. За 2020 г. е планирана инвестиция от 394,000 лв. за изграждане на места с контейнери за отпадъци и 72,000 лв. за контрол на дейностите 
по събиране на отпадъците.  

 

 

 

 

 
20 Двустранни срещи със служители на Общината, юни 2019 г. 
21 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г., стр. 162 
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5.7.3. Действия 

Идент. 
код 

Действие Вид Стратегически цели  

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

SW1 Ускоряване на инвестициите в съоръжения за 
рециклиране, които да са подкрепени от 
стратегическо планиране, осигуряващо 
производство на продаваеми продукти, както и 
от целенасочени програми за разделно 
събиране на отпадъци 

 

Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени 
инвестиции. 
Община Варна ще подобрява системата за управление и физическата инфраструктура за 
събиране и депониране на твърди отпадъци.  
Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяването на естествената околна среда и ресурсите й. 

     

SW2 Разработване и внедряване на интегрирана 
програма за рециклиране, която да насърчи 
употребата на рециклирани строителни 
материали и да създаде „зелени“ работни места 
(т.е. вторични инертни материали от отпадъци от 
строителство и разрушаване).  

Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени 
инвестиции. 
Община Варна ще подобрява системата за управление и физическата инфраструктура за 
събиране и депониране на твърди отпадъци. 

Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяването на естествената околна среда и ресурсите й. 
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SW1: Ускоряване на инвестициите в съоръжения за рециклиране, които да са подкрепени от 
стратегическо планиране, осигуряващо производство на продаваеми продукти, както и от 
целенасочени програми за разделно събиране на отпадъци 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции. 

СЦ.10: Община Варна ще подобрява системата за управление и физическата инфраструктура за събиране и депониране на твърди отпадъци.  

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяването на естествената околна среда и 

ресурсите й. 20
2

3 

20
2

4 

20
2

5 

20
2

6 

20
2

7+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикател
ства 

П.16: Изгаряне на твърди отпадъци.      

Описание  

Стратегическо  планиране 

Община Варна ще разработи стратегически план, който да дава насоките за гарантиране на производството на продаваеми продукти от съоръженията за рециклиране и 

инфраструктурата в рамките на града относно хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло. В съответствие с „Програмата за опазване на околната среда на Община Варна 

за периода 2019-2023 г.”, която очертава целите за повторна употреба и рециклиране, разделяне на битови отпадъци и оползотворяване на отпадъци от строителството и 

разрушителни работи, успоредно с действие SW2 от ПДЗГ, тази стратегия ще изисква ефективна комуникация и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, 

включително местните производители, и ще подпомага взимането на информирани инвестиционни решения в рамките на това действие.   

Ускоряване на инвестициите  

Община Варна ще ускори инвестициите в съоръжения за рециклиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло, за да подобри повторната употреба и рециклирането на 

материали в рамките на град Варна. Понастоящем на територията на Общината има 24 места за събиране и съхранение на рециклируеми отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, метал и стъкло (където гражданите могат да донесат и оставят рециклируемите си отпадъци) и само едно съоръжение за рециклиране на пластмасови 

отпадъци. Има също и система от контейнери, разпределени на 471 места на територията на Общината, които са за събиране на отпадъци от опаковки22 (за всякакъв вид 

опаковки или опаковъчен материал). Наред с разработването на стратегическия план съгласно това действие, Общината ще си партнира пряко със заинтересованите 

страни от индустрията, за да установи настоящите и бъдещи възможности  за инвестиции, които могат да бъдат одобрени и / или разширени като се определят 

подходящи финансиращи организации. Първоначално Общината ще проучи и идентифицира потенциалните възможности за публично-частно партньорство (ПЧП), чрез 

което да се финансират съоръженията за рециклиране, като същевременно се разрешат регулаторни пречки за инвестициите.  Инвестиционните възможности могат да 

обхващат изграждане или обновяване на съоръжения за рециклиране, като се инвестира в инфраструктурата и активите, необходими за събирането на отпадъци. Където 

е възможно, следва да се търси запазване на стойността в рамките на град Варна като се насърчава устойчива местна търговия, гарантира се подкрепа на местните 

пазари чрез идентифицираните финансови възможности и се приоритизират дългосрочните договори за насърчаване на икономическия растеж. 

Стратегическо планиране  

1. Изготвяне на проучване на пазара за идентифицирането на продаваеми продукти . 1во трим. 2023 

 
22 Община Варна. 2019. Отпадъци от опаковки. ОНЛАЙН. Достъп до документа на 22.07. 2021. Наличен на: https://www.varna.bg/bg/1333 
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Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

2. Оценка на съществуващата инфраструктура, материали, процеси и разпоредби за рециклиране във Варна, като се 

установи наличността на допълнителен материал от съществуващите остатъчни отпадъци.  
1во трим. 2023 

Дирекция “Екология и 

опазване на околната 

среда” 

3. Оценка и преглед на местните и международни пазари за рециклиран материал, които да включват оценка на бизнес 

риска. 
2ро трим. 2023  

4. Разработване на стратегически план съвместно със заинтересованите страни от индустрията и в координация с 

действие SW2 от ПДЗГ за разделяне на отпадъци. По-конкретно, в плана следва да се предвиди i) разделяне на 

източниците,  ii)  събиране, превозване и обработване и iii) пазари за рециклираните материали. 

2ро – 4-то трим. 
2023 

5. Изпълнение на актуализираните програми за разделяне на отпадъци и рециклиране. 
От 1во трим. 
2024  нататък 

Ускоряване на инвестициите 

1. Идентифициране на ключовите заинтересовани страни и партньори за инвестиране в съоръжения и програми. 2ро трим. 2023  

Дирекция “Екология и 

опазване на околната 

среда” 

2. В партньорство със заинтересованите страни от индустрията да се установят настоящите възможности за инвестиране 

в съоръжения за рециклиране и да се допълнят с идентифицирането на нови такива. 

3то трим. 2023 

3. В съответствие със стратегическия план, предприемане на независимо проучване на осъществимостта на наличните 

възможности за инвестиции, за да се разбере икономическата приложимост, ключовите материали и потенциала за 

рециклиране. 

1во – 2ро трим. 
2023  

4. Идентифициране на финансовите възможности и подходящите финансиращи организации, за да се ускори 

инвестирането в зависимост от резултата от проучването на осъществимостта му.  

3то трим. 2024  

5. Предприемане на инвестиране.  4то трим. 2024  

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция “Екология и опазване на околната среда” 

Заинтересовани страни 
РИОСВ Варна, Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Екобулпак АД; Екомакс Управление на отпадъци; Сметище 

„Въглен“; ЕкоВарна, Екоинвест Асетс, оператори на обекти за рециклиране. Еко Партнърс България АД и Евро Импекс-Варна ООД.  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми (вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от  

дарения 

Частни 

инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи 

(такси, глоби, т.н.) 
Средства от  дарения 

Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействие Частта отпадъци, изхвърлени в сметище. 

Разходи и ползи  
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Прогнозни 
разходи  

Капиталови разходи:  
570,180,000 лв. 

292,400,000 евро 

 Спестявания на 
вода 

Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: 
43,953,000 лв. 

22,540,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
181,350 – 226,200 лв. 

93,000 – 116,000 евро 

Спестявания на 
CO2  

До 425 kgCO2e / тона 

битови отпадъци 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността 
и/или сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Продаваемите продукти ще генерират доходи, а инвестирането в съоръжения за рециклиране ще доведе до 

създаване на заетост. 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Процесите на рециклиране ще предоставят икономически възможности за групите в неравностойно положение 

и с ниска квалификация.  

Избегнати вреди Ускореното рециклиране намалява разходите, свързани с незаконното изхвърляне и събиране на отпадъците. 

Институционални 

Подобряване на 
институционалния капацитет 
или ефективност  

 

Подобрява законодателната 
среда 

Ще се осъвремени поднационалната политика, за да отговаря на по-добрия процес на разделяне на отпадъци 

и икономически изгодни рециклирани отпадъци.  
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SW2. Разработване и внедряване на интегрирана програма за рециклиране, която да насърчи 
употребата на рециклирани строителни материали и да създаде „зелени“ работни места (т.е. 
вторични инертни материали от отпадъци от строителство и разрушаване). 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.1: Община Варна ще подпомага създаването на възможности за бъдещи зелени инвестиции. 

СЦ.10: Община Варна ще подобрява системата за управление и физическата инфраструктура за събиране и депониране на твърди отпадъци.  

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяването на естествената околна среда и 

ресурсите й. 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.17: Незаконно изхвърляне на отпадъци      

Описание  

Община Варна ще разработи програма за рециклиране, чрез която да се създаде кръгов процес за отпадъците от строителството и разрушителните работи като по този 

начин се намали нуждата от нови вредни и инертни материали и се насочи вниманието към рециклиране и повторна употреба на тези продукти. Това едновременно ще 

генерира доходи и същевременно ще намали обема на сметищата  за отпадъци.  С това действие се цели да се подпомогне постигането на целите, залегнали в „Програмата 

за опазване на околната среда на Община Варна за 2019-2023 г.” относно повторната употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и същевременно, 

да се отговори на стремежа за справяне с  предизвикателството, свързано с незаконно изхвърляне на твърди отпадъци, с което се сблъсква Общината.  

Интегрираната програма за рециклиране ще даде задълбочена представа за състоянието на съществуващите инфраструктура за рециклиране и стратегии за отпадъци от 

сгради и строителство, опирайки се на вече наличната или в процес на разработване регионална система за депониране на отпадъци и рециклиране, като по този начин се 

изяснява потенциала на тези проекти за бъдещо инвестиране. Пример за това е планираното изграждане на съоръжения за рециклиране на „Клисе Баир“.  Тази 

инвестиционна възможност, очертаната в „Общинския план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 г.“ , но все още нереализирана, би била разширение на 

регионалното сметище за  неопасни отпадъци, намиращо се в с. Въглен под юрисдикцията на Община Аксаково и обслужващо Община Варна и Община Белослав.  

Ключов елемент за успеха на това действие е търсенето на рециклирани материали, което може да се запази голямо, ако качеството на продуктите е високо. За да се 

осигури успешното възприемане и изпълнение на програмата, Общината ще предприеме следното:  

Задължителна повторна употреба на рециклирани материали от строителни и от разрушителни работи в благоустройствени дейности, финансирани от Общината, за да се 

създаде пазар за продуктите от програмата за рециклиране.  

Въвеждане на междуведомствен подход (с правоприлагане) за разрешаване на проблема с незаконно изхвърлените отпадъци от строителство и разрушителни работи и 

насочването им към официалния сектор по рециклиране.  

Провеждане на информационни сесии за изграждане  на капацитет и повишаване на осведомеността на съответните заинтересовани страни, които ще играят ключова роля 

при изпълнението на програмата. 

1. Оценка на състоянието на съществуващата инфраструктура за събиране и рециклиране на отпадъци, протоколи за 

управление, политики и стимули, използвани понастоящем за управление на отпадъците от строителство и 

разрушителни работи. 

1во трим.  

2024 

Дирекция “Екология и опазване 

на околната среда” 
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Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

2. Провеждане на проучване на осъществимостта, за да се определят най-добрите варианти на интегрираната програма за 

рециклиране, включително идентифициране на допълнителни изисквания към съоръженията и ако е необходимо, 

разработване на инвестиционни проекти. 

2во- 3то 

трим. 2024  

3. Разработване на стратегия съвместно със заинтересованите страни от индустрията, като се предвидят финансови и 

регулаторни мерки в подкрепа на програмата.  

3то трим. 

2024 

4. Съвместно със съответните заинтересовани страни да се насърчават устойчиви местни практики чрез програми за 

изграждане на капацитет и обучение, за да се поощри отговорното боравене с отпадъци от строителството и 

разрушителните работи.  

3то трим. 

2024-2026  

5. Изпълнение на програмата за рециклиране. 

4-то трим. 

2026  

Според изпълнителя на 

действието / РИОСВ  – Отдел по 

инженерни дейности и 

разработки  

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция “Екология и опазване на околната среда” 

Заинтересовани страни 
Сметище „Въглен“, РИОСВ Варна; Община Аксаково, Община Белослав, Еко Партнърс България АД, Екобулпак АД; Екомакс 

Управление на отпадъци; Еко Варна;  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмез

дни 

средства 

от дарения 

Частни инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, ако 
е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи 

(такси, глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействие % строителни отпадъци, изхвърлени в сметището. 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи: Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия Не е приложимо 

Проект/изграждане: 216,450 – 273,000 лв. 

111,000 – 140,000 евро 
Спестявания на CO2 Не е приложимо 



Варна: План за действие за зелен град 

113 
 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Една интегрирана програма за рециклиране ще има положително въздействие върху човешкото здраве, защото 

чрез нея ще се намали незаконното изхвърляне на отпадъци и така ще се понижи замърсяването на въздуха, 

водата и почвата, което причинява заразни болести, дихателни болести и др.  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Намаляването на незаконното изхвърляне на отпадъци ще има положителен ефект върху публичните 

пространства, защото ще се ограничи замърсяването и грозната гледка на сметищата. 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Висококачествените продукти в резултат на програмата за рециклиране ще генерират доходи. 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Създаване на заетост и „зелени“ работни места чрез програма, която подкрепя икономическото приобщаване. 

Избегнати вреди Намаляването на незаконното изхвърляне на отпадъци понижава разходите, свързани със събиране и 

депониране на отпадъци и произтичащите от това вреди от замърсяване. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

 

Подобрява законодателната 
среда 

Ще се осъвремени поднационалната политика, за да отговаря на по-добрия процес на разделяне на отпадъци и 

икономически изгодни рециклирани отпадъци. 
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5.8. Нисковъглероден и активен транспорт  
Транспортът във Варна е комбинация от частни автомобили, обществен транспорт – най-вече автобуси, и в по-малка степен активен транспорт. Комбинацията от различните 
видове транспорт има съществено въздействие върху въглеродните емисии и качеството на въздуха. Целта на града е да се оптимизират начините на придвижване, за да се 
намали въглеродният интензитет на транспорта и да се подобри здравословното състояние на жителите както чрез повишаване качеството на въздуха, така и чрез 
разширяване на активния начин на транспорт.  

5.8.1. Приоритетни екологични предизвикателства  
Във Варна има висок процент на частни превозни средства и остаряващ автопарк (П.18), които допринасят както за въглеродните емисии, така и за концентрацията на фини 
прахови частици, която около пътищата е по-висока от допустимите норми.  

Използването на частни превозни средства е частично обусловено от липсата на  възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна 
мобилност (П.19). Ето защо Общината ще работи за създаване на интегрирана транспортна система, която обединява множество различни видове транспорт. 

5.8.2. Текущи действия във Варна 
Община Варна вече е завършила или понастоящем напредва с изпълнението на множество инициативи относно транспорта. През 2019 г. е започнало разработването на План 
за устойчива градска мобилност. Продължава се с инвестирането в модернизацията на парка на обществения транспорт, за който през последните пет години са закупени 30 
електрически тролейбуси.23 За периода 2019-2023 г. предстои закупуването на 60 електрически автобуси с частично финансиране с европейски средства. Общината разглежда 
възможността да се използва потенциалът на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември всяка година) за популяризиране на ползите за хората и околната 
среда от придвижването с велосипеди.  
Наред с това по пилотна (европейска) схема по програма „Хоризонт 2020“ Общината проучва възможностите за увеличаване използването на електрически товарни 
велосипеди. Предлагат се по-дълги и тесни велосипеди с намерението да се популяризират за използване в централната градска част от фирмите за доставка на храна и за 
куриерски услуги. През 2019 г. Общината започна работа по доставяне на зарядни станции за електромобили, за да насърчи използването на електрически превозни средства. 

5.8.3. Действия 

Идент. код Действие Вид Стратегически цели 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Tr1 Въвеждане в центъра на града на нискоемисионна 
зона и зона  с такса за задръствания, обвързана с 
времето за ползване 

 

Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха 
и намаляване на нивата на шумозамърсяване 

Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

     

 
23 http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=99158 
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Tr2 Осъвременяване на интелигентните транспортни 
системи (ИТС) за укрепване на съществуващия 
център за регулиране / контролиране на уличното 
движение  

Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

     

Tr3 Разработване на транспортна стратегия за 
„Център за мобилност“ като част от текущия План 
за устойчива градска мобилност (ПУГМ), за да се 
увеличат възможностите за използване на градски 
транспорт или ходене пеша. Измерване и 
проследяване на търсенето на транспортната 
мрежа, за да се вземе предвид при 
разработването на стратегията 

 

Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха 
и намаляване на нивата на шумозамърсяване 
Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

     

Tr4 Инвестиране в публично достъпни и удобни 
станции за експресно зареждане на 
електромобили в града. Това следва да включва 
както централната част на града, така и 
жилищните квартали. 

 Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-
голяма енергийна независимост.  
Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

     

Tr5 Продължаване на инвестирането в нови 
електрически превозни средства за парка на 
обществения транспорт. 

 Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха 
и намаляване на нивата на шумозамърсяване 
Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво 

     

Tr6 Подобряване на съществуващия план за 
паркиране, като се разработи стратегия и се 
наложат свързаните с нея политики за 
предоставяне на алтернатива на уличното 
паркиране на подходящи места в централните 
части на града.  

Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха 
и намаляване на нивата на шумозамърсяване 

Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво 

     

Tr7 Проучване и създаване на бързи фериботни 
връзки само пътнически морски транспорт между 
пристанище Варна и кв. Аспарухово, както и до 
други по-малки места по периферията на 
Варненското езеро  

Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна 
транспортна система, която насърчава възможностите за устойчив обществен 
транспорт и активна мобилност на местно ниво. 
Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й 
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Tr1: Въвеждане в центъра на града на нискоемисионна зона и зона  с такса за задръствания, 
обвързана с времето за ползване  График 

Стратегически 
цели 

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване. 

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите 

за устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикателс
тва 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк 

П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна мобилност 

П.22: Увеличено шумозамърсяване   
     

Описание  

Община Варна ще въведе нискоемисионни зони (НЕЗ), както и обвързани с времето за ползване такси за задръствания (ТЗ) в градския център. С това действие се цели 

подобряване на качеството на въздуха във Варна и преминаването към варианти, при които в града се използват градски транспорт и немоторизиран транспорт. С НЕЗ се 

ограничава количеството на някои преминаващи през посочените зони видове превозни средства, за да се намали  вредното замърсяване на въздуха. С ТЗ стремежът също 

е да се намали замърсяването на въздуха, както и да се освободи пътното пространство за градския транспорт и немоторизирания транспорт. НЕЗ ще са в сила 24 часа на 

ден, 7 дни в седмицата. Таксата за НЕЗ ще е валидна за превозните средства, които не отговарят на следните стандарти:  

 За тежкотоварни превозни средства (ТТПС), частни автобуси, частни минибуси и автобуси тип „туристически“ ще се изисква да отговарят на стандарта „Евро 4“ за фини 

прахови частици.  

 За всички останали автомобили и ванове ще се изисква да отговарят на стандарта „Евро 3“ за емисии на фини прахови частици. 

 Собствениците на неотговарящи на стандартите за емисии превозни средства могат да потърсят възможност за подобряването им посредством следните варианти: да 

поставят филтър, да подменят превозното средство, да реорганизират автопарка си (приложимо за логистични/транспортни компании), да заплатят НЕЗ таксата. 

Таксата за задръстване ще важи за часовете между 7:00 ч. и 22:00 ч. в натоварената зона на града, определена от анализ на данните за транспортно планиране. Таксата ще 

е приложима за всички превозни средства, с изключение на следните: двуколесни мотоциклети и мотопеди, превозни средства за спешни услуги (напр. линейки и пожарни 

коли), превозни средства, използвани от лица с увреждания, за които е подадено заявление и е получено разрешение, превозни средства за повече от едно лице с 

увреждане, за които е подадено заявление и е получено разрешение.  Всички плащани такси за НЕЗ и ТЗ ще постъпват в общинския бюджет. Обърнете внимание, че НЕЗ и 

ТЗ важат в еднаква степен. Дори нискоемисионните превозни средства подлежат на ТЗ, ако влязат в тази зона в посочените по-горе часове. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Използване на данните за транспортно планиране, за да се определят моделите на придвижване на пътуващите и 

ключовите зони на задръстване в рамките на градски център на Варна. Въз основа на този анализ, идентифициране 

на обхвата както на НЕЗ, така и на ТЗ.  

1во трим. 2023 

Дирекция на ОП 

„Общински паркинги и 

синя зона“ 

2. Разработване и изпълнение на план за ангажиране на заинтересованите страни, чрез който да се осигури 

приобщаващ процес на планиране, най-вече за хората с ниски доходи, за да им се осигури достъп до  

преоборудвани превозни средства или обществен транспорт, а онези, които не могат да си позволят осъвременени 

автомобили да не се чувстват непропорционални наказани.  

2ро трим. 2023 – 2ро 

трим. 2024  

3. Разработване план за поетапно въвеждане. 3то – 4то трим. 2024 

4. Получаване на одобрение за приемане на политиката от Общинския съвет. 1во трим. 2025  

5. Разработване и инсталиране на ИТ инфраструктура, необходима за заплащане и налагане на НЕЗ и ТЗ, включително 

осигуряване на свързаните с това експертни знания.   

1во трим. 2025 – 4то 

трим. 2026  
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6. Поетапно инсталиране на сигнализация за НЕЗ и ТЗ зоните в съответните райони. Осигуряване на функциониращи 

камери за видео наблюдение за налагане на програмата.  

1во трим. 2025 до 4то 

трим. 2026  

7. Внедряване и налагане на политиката. 

От 4то трим. 2026 

нататък (в съответствие 

с плана за поетапно 

въвеждане) 

План за 
осъществяване 
на действието 

Изпълнител на действието Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“; Общински съвет на Варна; Дирекция на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 

Заинтересовани страни „Градски транспорт“,  Представители на проект City Walk, Еко Варна 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Концентрации на PM10, PM2.5, NOx, SO2  

 Брой на частните превозни средства, които отговарят на стандарта „Евро 3“ за емисии на фини прахови частици  

 Брой на тежкотоварните превозни средства, частни автобуси, частни минибуси и автобуси тип „туристически“, които отговарят на стандарта „Евро 4“ за емисии на фини 

прахови частици 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови 
разходи:  

На кръстовище: 

- 31,200 лв. 

- 16,000 евро 

 
Спестявания на 
вода 

Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни 
разходи: 

На кръстовище: 

- 56,5500 лв. 

- 29,000 евро 

Софтуер плюс лицензионни такси:  

- 559,650 лв. 

- 287,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изгражда
не: 

Не е приложимо 
Спестявания на 
CO2  

Спестените емисии при ел. 

автомобили и автобуси са 

съответно 56% и 45% от тези 

на бензиново гориво  

Социални Подобрява здравето НЕЗ и ТЗ имат положително въздействие върху респираторното здраве поради намаляване на замърсяването. 
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Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Намаляването на задръстванията ще подобри безопасността в пешеходците в зоните, обхванати от ТЗ.  

Подобрява публичното 
пространство 

Намаляване на обема на трафика ще намали шумозамърсяването и ще подобри достъпа на пешеходците до 

публичното пространство. 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират приходи Действието генерира приходи чрез таксите, свързани както с НЕЗ, така и с ТЗ. 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди Подобряване на здравето ще намали натиска върху местното здравеопазване. 

Институционалн

и 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Внедряване на действието ще изисква усилията на два отделни отдела/комисии, но също и ангажирането на 

заинтересованите страни  и обществото със съответните организации. Работата по интегриране на онлайн 

системата за таксуване ще подобри също способността на Общината да прилага този подход и за бъдещи 

политики. 

Подобрява законодателната среда 
Това действие ще съдейства за постигането на стандартите за чист въздух във Варна в съответствие с 

граничните стойности, определени на ниво ЕС.  

 
Tr2. Осъвременяване на интелигентните транспортни системи (ИТС) за укрепване на 
съществуващия център за регулиране / контролиране на уличното движение  

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите за 

устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк  
П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна мобилност. 
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Описание  

В Общинското предприятие „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“ функционира ИТС, която обхваща: (i)  функционирането на светофари 

(84 кръстовища, част от които са синхронизирани), (ii) система за управление на движението на обществения транспорт и информация в реално време и (iii) електронна 

система за билети за обществения транспорт. Съществуващата ИТС включва: 
  Приоритетна сигнализация за автобуси на 27 кръстовища 

 Информационни табла по автобусните спирки в реално време на 84 спирки  

 Отчитане на трафика и управление на светофарите в реално време по четири основни маршрута  

 25 интелигентни пешеходни пътеки  

Съществуващият център за регулиране на уличното движение и ползваната ИТС ще се подсили с нови функционалности и след завършване на изпълнявания План за 

устойчива градска мобилност (ПУГМ) ще осигури оптимално използване на данните за уличното движение и пътуванията, и непрекъснатост на движението и услугите на ИТС. 

Това действие ще се фокусира както върху функционалността на софтуера, така и върху физическото увеличаване на услугите, предоставяни понастоящем от ИТС. В 

допълнение към технологията за проследяване на номерата на превозните средства при кръстовищата в различни периоди на деня, усъвършенстваната система ще 

предостави на потребителите по-добра информация преди и по време на пътуването. Актуализацията й ще позволи адаптивно регулиране и контрол на уличното движение , 

включително динамичното му и координирано регулиране и упътване за пътуване с използването на знаци с променливо съдържание.  Наред с информация в реално време и 

регулиране на уличното движение, усъвършенстваната ИТС ще улесни планирането и прогнозирането на пътната обстановка, и ще спомогне за по-доброто регулиране на 

потока превозни средства и намаляване на автомобилното движение в полза на превозните средства на обществения транспорт. Промяната на маршрута на движение на 

превозните средства по време на увеличен пешеходен трафик ще спомогне за подобряване на преживяването на пешеходците в града (както на жителите му, така и на 

посетителите / туристите). Освен това, ИТС ще увеличи данните, събирани за движението и ще подпомогне бъдещо планиране и взимане на решения относно транспорта. ИТС 

също ще осигури възможност за правото на преминаване на обществения транспорт и велосипедите, както за оптимизиране на уличното паркиране. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Община Варна и съответните експерти ще приоритизират най-критичните за Варна аспектите на 

ИТС (напр. задръствания, движения на пешеходци, безопасност, паркиране, движение на 

обществения транспорта в реално време и т.н.) и ще осигури съобщаването им към националните 

органи, така че да се гарантира правилната им интеграция в съществуващите системи. 

3то трим. – 4 

трим. 2024 

ОП „Транспорт и автоматизирани системи за 

регулиране на уличното движение“, ОП 

„Общински паркинги и синя зона“, „Градски 

транспорт“ 

2. Община Варна да разработи механизъм, нормативна уредба и политики, чрез които да се добавят 

стимули за различните потребители и съответни агенции да използват, генерират и управляват 

данните в ИТС.  

1во трим. 2025 Дирекция „Управление на сигурността и контрол 

на обществения ред“  и ОП „Транспорт и 

автоматизирани системи за регулиране на 

уличното движение“, Правна дирекция 

3. Община Варна да наеме допълнителен квалифициран персонал за ОП „Транспорт и 

автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“, който да работи с актуализираната 

ИТС, да я управлява и поддържа. 

1во трим. 2025 

ОП „Транспорт и автоматизирани системи за 

регулиране на уличното движение“ 

4. Експертите в областта на транспорта и специализираната информационна технология да 

определят  свързаните с технологиите въпроси, включително рамката на системната архитектура, 

дигиталните хардуерни и софтуерни елементи на платформата за мобилност заедно с 

интеграцията на технологиите за геопространствен анализ. 

2ро трим. 2025 

5. Възлагане на актуализация на ИТС. 3то трим. 2025 

– 3то трим. 

2026 

6. Въвеждане в действие на актуализираната система и наблюдаване на работата и ефективността й 

за начален период от 3-6 месеца. 

4то трим. 2026 
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7. В зависимост от оценката, съответно разширяване на действието. От 1во трим. 

2027 нататък 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“ 

Заинтересовани страни Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“; Дирекция „Правно-нормативно обслужване“; Постоянна комисия по 

транспорта; Общински съвет; „Градски транспорт“; ЕкоВарна.  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени средства 

или заеми); Предприятия със 

специална инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

 Средногодишна концентрация на PM10 

 Годишни еквивалентни емисии от CO2 на глава от населението 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи: 
На кръстовище 

- 156,000 лв. 

- 80,000 евро 

 

Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда Оперативни разходи: 37,050 лв. 

19,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: Не е приложимо Спестявания на CO2 Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето ИТС работи в полза на намаляване на задръстванията и съответно, на точкови източници на замърсяване на 

въздуха. Подобреното качество на въздуха ще въздейства благоприятно върху здравето. 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Чрез ИТС може да се пренасочи маршрутът на движение, за да се подобри безопасността,  включително и на 

пешеходците благодарение на събирането на данни и установяване на моделите на пресичане на пешеходците. 

Като цяло, ИТС притежава потенциал за намаляване на смъртността от пътно-транспортни произшествия. 

Подобрява публичното 
пространство Намаляването на задръстванията би подобрило публичното пространство. 

Достъп до основни услуги Подобреният поток на уличното движение би осигурил на жителите по-добър достъп до услуги. 

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи  

Насърчава икономическото 
приобщаване  
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Избегнати вреди 
С подобряване на потока на улично движение може да се подобри качеството на въздуха и по този начин да се 

намалят заболяванията, свързани с  лошото качество на въздуха. Освен това при спешни ситуации, евакуацията 

на жителите може да се осъществи по маршрут, оптимизиран чрез ИРС.  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Необходимото за ИТС събиране на данни и постоянен мониторинг ще изисква участието на различни агенции и 

организации, което води до подобряване на сътрудничеството помежду им, както и споделянето на знания в 

рамките на Общината и с различните заинтересовани страни.  

Подобрява законодателната 
среда 

Като част от ИТС, Общината ще приеме наредби, съгласно които събирането на данни ще стане задължително, а 

това от своя страна ще насърчи създаването на други разработки и/или планове. 

 
 
Tr3. Разработване на транспортна стратегия за „Център за мобилност“ като част от текущия План 
за устойчива градска мобилност (ПУГМ), за да се увеличат възможностите за използване на 
градски транспорт и ходене пеша. Измерване и проследяване на търсенето на транспортната мрежа, за да 
се вземе предвид при разработването на стратегията. 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване.  

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите за 

устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

 20
2 3

 

20
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20
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20
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20
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Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк 

П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна мобилност. 
     

Описание  

В града ще се обособят Центрове за мобилност на критични кръстовища, които са свързани с ключови начини на придвижване (напр. автобусни спирки, ж.п. гари и др.). Тези 

центрове (основани на холандския модел „mobipunt“ , което е интегрирана услуга за интелигентна, колективна, споделена мобилност) са на ниво квартал и осигуряват 

устойчиви и споделени начини на транспорт, които включват споделено  паркомясто,  съхранение на велосипеди, споделени велосипеди, споделени скутери, както и 

пешеходни алеи през зелени пространства, така че хората да могат лесно да достигнат до местата с концентрация на обществения транспорт. Често тези центрове включват 

услуги като обществени тоалетни, малки кафенета и пощенски кутии/ шкафчета за доставки наред с други удобства и са пряко свързани с онлайн системи, като приложения за 

пътувания и установени  интелигентни транспортни системи (ИТС). Те могат да бъдат адаптирани към условията на Варна и потребностите на жителите на града, взимайки 

предвид потребностите за достъпност и безопасност, като напр. подобрен достъп за детски и инвалидни колички и подобрено осветление и видимост на автобусните спирки. 

Конкретен пример за Център за мобилност във Варна може да бъде ж.п. гарата и/или плажа на Варна. Работата относно тези центрове ще бъде отразена в текущия ПУГМ и 

ще се извърши съвместно с Действия Tr4 и Tr7 от ПДЗГ.  Освен това, действието ще се свърже с Tr2 (осъвременяване на Интелигентните транспортни системи  (ИТС), за да се 

проследи търсенето.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Използване на информацията в ПУГМ, идентифициране на критични кръстовища в града, които ще имат полза от 

създаване на център за мобилност.  
3то трим. 2023 Дирекция на ОП 

„Общински паркинги и 

синя зона“ 2. Стартиране на кампания за ангажиране на обществеността, за да се получи обратна връзка относно това какво 

биха искали гражданите да има в един център за мобилност. 
3то трим. 2023  
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3. Провеждане на дискусии с обществеността от типа „фокус-групи“, за да се идентифицират потребностите на 

гражданите и начините, по които биха използвали мобилността, или какво би трябва да има в центровете, за да 

пожелаят да ги използват.   

4то трим. 2023 –1во трим. 

2024  

4. Възлагане осъществяване на идентифицираните центрове за мобилност. 2ро трим. 2024 – 2ро 

трим. 2025  

5. Стартиране на системата за центрове за мобилност и проследяване на функционирането им. 3то трим. 2025 

6. Оценяване и актуализиране на услугите при необходимост. От 4то трим. 2025 нататък 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция на ОП „Общински паркинги и синя зона“ 

Заинтересовани страни 
„Градски транспорт“; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Оператори на приложения за пътувания (т.е. 

City Mapper), местен бизнес, местните оператори на E-Scooter и наемане на велосипеди (т.е. Hop Scooter);  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от 

национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

 Средногодишна концентрация на PM10 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 

 Споделен транспорт в общия брой  пътувания 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  
Не е приложимо  Спестявания на 

вода 
Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 
Оперативни разходи: 

Не е приложимо Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
122,850 - 148,200 лв. 

63,000 – 76,000 евро 
Спестявания на CO2 

Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 

С центровете за мобилност се цели преминаване към активни форми на придвижване, като по този начин се 

подобрява здравето. Освен това в идеалния случай те карат хората да не използват личните си автомобили, 

което теоретично подобрява качеството на въздуха и свързаното с това въздействие върху здравето.  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

В центровете за мобилност могат да се включат проектни решения, които да подобрят преживяванията на жените 

и уязвимите общности, използващи обществен транспорт (напр. ярки светлини вечер, бутони за спешни случаи, 

съоръжения за хора със специални потребности, които да им помагат да ползват градски транспорт).  
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Подобрява публичното 
пространство 

Центровете за мобилност могат да действат като общностно пространство, дори за онези, които не използват 

услугите на обществения транспорт, в зависимост от проектирането им (напр. да има малки отворени 

пространства, кафенета и др.)  

Достъп до основни услуги 
Целта на центровете за мобилност е да увеличат лесното използване на услугите на обществения транспорт във 

Варна. 

Социално равенство 

Съгласно „Подобрява безопасността и/или сигурността“  това действие е насочено към преодоляване на 

предизвикателствата при използване на обществения транспорт от уязвимите групи, като жени и хора с 

увреждания, като подобрява достъпността и безопасността на услугите.  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Центровете за мобилност могат да генерират приходи чрез съоръжения, като например, за съхранение на 

велосипеди или чрез допълнителни услуги, като кафенета или услуги, например, шкафчета на (Amazon) за 

доставки, от където хората могат да си взимат поръчките и др.  

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди  

Институционални  

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

 

Подобрява законодателната 
среда 

 

 

Tr4: Инвестиране в публично достъпни и удобни станции за експресно зареждане на електромобили 
в града. Това следва да включва както централната част на града, така и жилищните квартали. График 

Стратегически 
цели 

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите за 

устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк      
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Описание  

Дейностите по това действие ще включват преглед, изпълнение и в крайна сметка, разширяване на мрежата от зарядни станции за електромобили в град Варна, в 

съответствие с политиката за интелигентно паркиране по Плана за устойчиво градско развитие от 2019 г. (ПУГР). Това действие ще надгражда предходните инвестиции, 

договорени за града през 2018 г. (заем от ЕБВР на стойност 10 мил. евро и безвъзмездна помощ от ЕС на стойност 28 мил. евро), част от които са предназначени за 

инсталирането на 31 зарядни станции за електромобили. До момента в град Варна са поставени 22 свободни зарядни станции, като оперативните разходи се поемат от 

Общината.  

 

За да се отговори на по-интензивно усвояване на електрически  и хибридни превозни средства, действието ще улесни разширяването на инфраструктурата на зарядни станции 

в централната част на Варна и околните жилищни квартали, както за улично, така и извънулично паркиране, следвайки съществуващия бизнес модел, установен за вече 

инсталираните от Общината 22 станции. Препоръчва се инсталирането или на станции за експресно зареждане (с мощност на прав ток от ~50kW, променлив ток от ~43kW) 

или на станции за бързо зареждане (в интервала от 7kW до 22kW), в зависимост от капацитета на мрежата. С цел облекчаване на допълнителното натоварване на 

електропреносната мрежа поради увеличаване броя на зарядни станции, следва да се разгледат варианти за изграждане на зарядни станции, които се основават на микро 

възобновяеми енергийни източници (напр. компактни соларни панели, вятърни турбини и т.н.).  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на междуведомствена работна група, която да организира и ръководи изпълнението на това 
действие. 3то трим. 2023 

ОП „Общински паркинги и синя 

зона“ и заинтересовани страни 

2. Предприемане на картографиране на определените паркинги и местна за улично паркиране, което да включва 
съществуващите зарядни станции в централната част на град Варна и подходящите жилищни квартали. 

3то – 4то трим. 

2023 

ОП „Общински паркинги и синя 

зона“ 

3. Разработване на временни стандарти за обектите за зареждане на електромобили (включително гъстота в зоната 
на обслужване / разпределение, капацитет (скорост) на зареждане, вид връзки) 

3то трим. 2023 –

2ро трим. 2024  
Енерго-Про Варна и работна група 4. Да се работи с местния доставчик на електроенергия за изготвяне на проучване на осъществимостта, за да се 

оцени капацитета на мрежата във връзка с инсталирането на инфраструктурата на зарядни станции с различна 
скорост на зареждане.   

3то трим. 2023 – 

2ро трим. 2024 

5. Да се работи с операторите на частните паркинги за насърчаване на подкрепата им относно приоритетното 
паркиране на електромобили и инсталиране на инфраструктура на зарядни станции.  

3то трим. 2023 –

2ро трим. 2024  

Дирекция „Инженерна 

инфраструктура и благоустрояване“  

6. Да се работи с операторите на зарядни станции относно финансирането, инсталирането и функционирането им. 
Станциите могат да бъдат свързани със съществуващата инфраструктура, като например, към стълбове за 
осветление или да използват микро възобновяеми енергийни източници, така че да се намали натоварването на 
преносната мрежа, където това е възможно.  

3то трим. 2024 – 

4то трим. 2025  

7. Предприемане на консултации със заинтересованите страни, както и кампании за повишаване на обществената 
осведоменост относно използването на зарядни станции за електромобили и свързаните с тях детайли.  

4то трим. 2023 – 

4то трим. 2025 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието ОП „Общински паркинги и синя зона“ 

Заинтересовани страни Енерго-Про Варна, Национална електрическа компания, доставчици на зарядни станции за електромобили, оператори на частни паркинги  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 
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Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Брой на предоставени публично достъпни електрически зарядни станции  

 Брой електромобили и таксита-електромобили.  

 Емисии на CO2 от транспорта  

 Концентрация на PM2.5, PM10, NOx and CO3 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи: 
Разход на зарядна станция:  

- 35,100 лв. 

- 18,000 евро 

 

Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: Не е приложимо Спестявания на CO2 Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето Това действие ще доведе до подобряване на респираторното здраве поради намаляване на замърсяването 

благодарение на увеличения брой  на електромобилите/ хибридни превозни средства.  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността  

Подобрява публичното 
пространство  

Достъп до основни услуги Това действие ще подобри достъпността на публичната инфраструктура на зарядни станции.  

Социално равенство Чрез увеличаване броя на публична и свободно достъпна инфраструктура, това действие ще помогне 

електромобилите да станат финансово по-приемливи и достъпни. 

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи  

Насърчава икономическото 
приобщаване  

Избегнати вреди  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност Увеличен капацитет на инфраструктурата на зарядни станции.  

Подобрява законодателната 
среда  
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Tr5: Продължаване на инвестирането в нови електрически превозни средства за парка на 
обществения транспорт  

 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване.  
СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите за 

устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк 

П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна мобилност  

П.22: Увеличено шумозамърсяване  

     

Описание  

Община Варна ще продължи да увеличава инвестициите в нискоемисионни енергийно ефективни превозни средства за обществения транспорт като надгражда върху 60-те 

електрически автобуси, предвидени за закупуване с европейски средства по ОПОС 2014 – 2020 г., 15-те нови автобуси, закупени през 2018 г.  и останалите 45, за които 

понастоящем тече процедура по избор на доставчик. Предвижда се друга фаза за подмяна на стария дизелов автопарк , но все още няма открити оперативни програми, за 

придвижване на такъв проект. В хода на този преход ще се извадят от употреба старите автобуси, на които се дължи високото ниво на емисии и замърсяване на въздуха, а 

автобусният парк ще бъде изцяло обновен с електрически превозни средства.   

 

Целта на това действие е Община Варна да се възползва от набраната инерция на съществуващите схеми за закупуване, за да изпълни амбициозната си програма за подмяна 

на съществуващия парк на градския транспорт с електрически превозни средства, като задава променена целева дата за завършване на подмяната с ежегодни цели в хода на 

прехода до 2024/2025 г. Тази инвестиция ще съдейства също за подобряване на преживяването на ползващите автобусния парк и на пътникопотока в него, като надгражда 

върху подобренията в системата за електронни билети, създадена като част от ПУГМ на Варна. В действието се разглежда и разширяването и/или модернизирането на 

съществуващата инфраструктура на зарядни станции, която да се пригоди към електрическите превозни средства, закупувани за парка на обществения транспорт. Тук се 

включва зареждане „по пътя“ или „в извън работно време“, като се отчитат изискванията за пространство, тарифи за зареждане и капацитет на мрежата. Общината ще си 

сътрудничи с подходящи дарители и международни финансови институции (МФИ) за изготвянето на финансова стратегия на проекта и осигуряване на текущо финансиране. 

Предвид потенциалното въздействие на електрификацията върху служителите в транспорта, засегнатите работни и общности ще бъдат включени за участие в ранната фаза 

на планиране. За да се защитят интересите им и постигане на „справедлив преход“ към устойчива градска мобилност, могат да се предприемат мерки за тяхната 

преквалификация и пренасочване.    

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Установяване на целева дата на завършване с многогодишни цели за подмяна на 

превозните средства въз основа на наличния понастоящем парк на обществения транспорт 

и съществуващия график за подмяна.  

1во трим. 2023 
Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ и „Градски транспорт“  

2. Идентифициране на периметъра за разширяване на обществения транспорт, за да се 

подобри обслужвания обхват в града като се отчита настоящия капацитет и бъдещите цели 

на подмяната.  

1во трим. 2023–4то 

трим. 2023  

Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ и „Градски транспорт“ 

3. Провеждане на проучване на осъществимостта, включително финансова и икономическа 

оценка на бъдещите нужди от подмяна на превозните средства, разширяване на 

инфраструктурата на зарядни станции и финансиране на дейностите. 

1во трим. 2024–3то 

трим. 2024 

Дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ и „Градски транспорт“  
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4. Сътрудничество с дарители и МФИ за започване на финансиране. 
3то трим. 2024 – 

2ро трим. 2025 

Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“, Дирекция „Европейски и 

национални оперативни програми“  

5. Изготвяне на тръжна стратегия, стартиране на търгове и закупуване на нови превозни 

средства и инсталиране на зарядните станции съгласно предвидените цели. 

2ро трим. 2025–4то 

трим. 2026  

Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ и „Градски транспорт“ 

6. Извършване на мониторинг за използването на обществения транспорт и подобряването на 

качеството на въздуха. 

4то трим. 2026 – 

2027 

Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“, ОП „Транспорт и 

автоматизирани системи за регулиране на 

уличното движение“ и Дирекция „Екология и 

опазване на околната среда“  

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“; Постоянна комисия по транспорта и Общински съвет в партньорство с 

„Градски транспорт“; 

Заинтересовани страни Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, ОП „Транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение“, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите; ЕкоВарна. 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични средства / 

Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

 Средногодишна концентрация на PM10 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  
З6 двата вида автобуси: 

- 0.45/km лв. 

- 0.23/km евро 

 
Спестявания на 

вода Не е приложимо 

Ползи за околната среда 

Оперативни разходи: 

36 единични ел. автобуси:  

- 40,170,000 лв. 

- 20,600,000 евро 

36 съчленени ел. автобуси:  

- 48,360,000 лв. 

- 24,800,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия Не е приложимо 
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Проект/изграждане: Не е приложимо 
Спестявания на 

CO2  

45% спестяване на CO2e емисии 

при ел. автобуси в сравнение с 

тези на бензиново  гориво. 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето Нискоемисионните превозни средства могат да намалят замърсяването на въздуха и шумозамърсяването, което ще 

има положително влияние върху здравето. 

Подобрява безопасността 
и/или сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Развитието на обществения транспорт може да намали броя на частни превозни средства, като по този начин се 

намалява замърсяването на въздуха и шумозамърсяването, което пък подобрява публичното пространство. 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство 
Замърсяването на въздуха засяга непропорционално здравето на маргинализираните групи, а намаляване на това 

замърсяване чрез нискоемисионни превозни средства може да понижи отрицателното влияние върху  здравето на тези 

общности.  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Новите превозни средства могат да подобрят икономическата ефективност и да генерират приходи чрез цените на 

билетите и намалените разходи за поддръжка, в сравнение със старите превозни средства.  

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди С намаляване замърсяването на въздуха, здравето може да се подобри и следователно въздействието върху местната 

здравна система също ще бъде по-малко. 

Институционални 

Подобрява 
институционалния капацитет 
или ефективност 

 

Подобрява законодателната 
среда 

Това действие може да подкрепи град Варна за постигане на стандартите за качество на въздуха в съответствие с 

граничните стойности, определени на ниво ЕС.  

 

Tr6. Подобряване на съществуващия план за паркиране, като се разработи стратегия и се наложат 
свързаните с нея политики за предоставяне на алтернатива на уличното паркиране на подходящи 
места в централните части на града.  

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване  

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите за 

устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

Приоритетни 
екологични 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк. 
П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна мобилност. 
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предизвикате
лства 

Описание  

Безплатното улично паркиране в редица части на града причинява „паразитен трафик“ и задръствания.  Един леснодостъпен паркинг също представлява предизвикателство, 

защото стимулира използването на частни превозни средства вместо обществен транспорт, с който да се стигне до центъра на града.  Ето защо Община Варна следва да 

внедри интелигентна (SMART) система за улично паркиране след разработването на интелигентна транспортна система (ИТС) (Действие Tr2 от ПДЗГ) като допълнение към 

мерките за ограничен период на паркиране и платения паркинг. Тези мерки ще се допълват от действията в сектор „Транспорт“, с които ще се подобри достъпността и 

удобството на обществения транспорт и достъпа до зарядни станции за електромобили навсякъде в града (съгласно Действие Tr.9 от ПДЗГ). Целта е да се внедри 

интелигентна система за улично паркиране, за да се подобрят потоците на улично движение и да се намалят несъществените и неефективни пътувания с автомобили, което 

пък се свързва с мобилността като услуга (Maas), зададена като част от ПУГМ на Варна. Това означава използването на технологии (като паркинг сензори, камери за 

видеонаблюдение и индуктивни контури), с които да се определят местата за паркиране на търговските улици и да се показват свободните места за паркиране на мобилното 

приложение, като същевременно се проследяват автомобилите по регистрационните им номера.  Чрез мобилното приложение и SMS (за тези без смарт телефон)  ще може да 

се извършва онлайн заплащане и издаване на глоби в случай на неплащане.  Няма да има плащане на пари в брой, а ще се приема само плащане чрез приложението, 

мобилните портфейли и системата за SMS. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Община Варна да определи улиците, които ще бъдат включени в пилотния проект като се 

използват данните, събрани от Центъра за регулиране на уличното движение и Дирекция 

„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“.  

1во – 3то трим. 

2024 

ОП „Общински гаражи и синя зона“,  ОП „Транспорт 

и автоматизирани системи за регулиране на 

уличното движение“ 

2. Община Варна и съответните експерти да разработят  финансов модел на системата. 3то трим. 2024 

Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“, OП „Общински гаражи и синя 

зона“, ОП „Транспорт и автоматизирани системи за 

регулиране на уличното движение“  

3. Община Варна да провери или приеме наредби за тарифата, по която ще се таксува 

паркирането и глобите за паркиране. 

3то – 4то трим. 

2024 

Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, 

Общински съвет 

4. Община Варна и съответните експерти да идентифицират оперативните нужди на системата, 

като човешки ресурси, поддръжка на хардуера и изискванията за оперативни средства.   

3то –4то трим. 

2024 

ОП „Общински гаражи и синя зона“,  ОП „Транспорт 

и автоматизирани системи за регулиране на 

уличното движение“ 

5. Експерти по транспорта и специализирани информационни технологии да дефинират 

подходящите технологични аспекти, включително мрежовата архитектура и цифровите 

хардуерни елементи на платформата за паркиране, с подходяща интеграция на технологиите 

за геопространствен анализ.  

4то трим. 2024 

6. Възлагане разработването на интелигентна система за улично паркиране.  
1во трим. 2025 – 

1во трим. 2026 

План за 
осъществя 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието 
 Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, OП „Общински гаражи и синя зона“, ОП „Транспорт и автоматизирани 

системи за регулиране на уличното движение“ , Общински съвет 

Заинтересовани страни ЕкоВарна 
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 Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от  

дарения 

Частни 

инвестиции / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

 
Източник на финансиране за 
функциониране  и 
поддръжка, ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, 

т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

  Средногодишна концентрация на PM10 

 Годишни еквивалентни емисии от CO2 на глава от населението 

 Дял на видовете придвижване в общия брой пътувания 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 
среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
68,250 – 78,000 лв. 

35,000 – 40,000 евро 
Спестявания на CO2  Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето 
Схемата за регулиране на паркирането  ще подобри качеството на въздуха като намали броя на автомобилите, 

работещи на празен ход в търсене на място за паркиране. 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

Рационализиране на паркирането може да намали задръстванията в уличното движение и така да се подобри 

публичното пространство.  

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

SMART (интелигентното) паркиране ще генерира приходи чрез механизъм за заплащане.  

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Чрез събиране на данни за уличното паркиране в реално време ще се осигури възможност за установяване на 

заетостта в паркингите, за използването на инфраструктурата и пространствата, както за бъдещо планиране. 

Подобрява законодателната 
среда 
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Tr7: Проучване и създаване на бързи фериботни връзки само пътнически морски транспорт между 
пристанище Варна и кв. Аспарухово, както и до други по-малки места по периферията на 
Варненското езеро  

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.6: Община Варна ще подпомага развитието на висококачествена, гъвкава и достъпна транспортна система, която насърчава възможностите за 

устойчив обществен транспорт и активна мобилност на местно ниво. 
СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й. 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

Приоритетни 
екологични 
предизвикате
лства 

П.18: Голяма употреба на частни превозни средства и емисии от остаряващ автопарк. 
П.19: Липса на възможности за алтернативен нисковъглероден обществен транспорт и активна мобилност 
П.22: Увеличено шумозамърсяване 

     

Описание  

С това действие се цели разработването на алтернативен подход към обществения транспорт, който да свързва северната с южната част на Варна. Като се надгражда върху 

Плана за устойчива градска мобилност за 2019 г., в рамките на това действие ще се проучат възможностите за създаване на пътнически фериботни връзки между пристанище 

Варна и кв. Аспарухово и последващото им осъществяване, първоначално функциониращи само в пиковите часове, а след това преценяване възможностите за включване на 

други допълнителни спирки и по-сгъстено разписание (т.е. през съботно-неделните дни / през целия ден). 

Като единствена връзка през плавателния канал между Черно море и Варненското езеро, Аспарухов мост често е със задръствания и е основен източник на замърсяване на 

въздуха и шумозамърсяване поради използването му от частни и товарни превозни средства.  Създаването на бързи фериботни маршрути между пристанище Варна и кв. 

Аспарухово би подобрило свързаността на северната с южната част на града и ще предостави алтернативен транспортен маршрут, който може да помогне за намалява както 

на задръстванията, така и на нивата на замърсяване от превозните средства. Местоположението на терминалите ще се разгледа във връзка с Действие Tr3 на ПДЗГ и 

развитието на „центрове за мобилност“, които да осигурят  връзки на обществения транспорт към квартала, като автобусни линии.  

За да бъде изпълнено, действието ще изисква интензивно проучване и финансиране, за да се осъществят пътническите фериботни маршрути, включително разбиране за 

необходимата брегова инфраструктура и паркинги. При преценката на предложените маршрути следва да се разгледа въздействието на фериботите върху околната среда – 

включително емисиите на парникови газове и въздействието върху качеството на водите и нивата на замърсяване. За закупуване могат да се изберат хибридни фериботи или 

такива, работещи с втечнен природен газ вместо с дизелови двигатели, а тези на втечнен природен газ следва да имат 85% съпоставимо намаляване на емисиите от азотен 

окис и 20% – на емисиите от CO2 спрямо дизеловите фериботи. 

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Идентифициране на ключови заинтересовани страни. 1во трим. 2023 

Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и 
благоустрояване“  

2. Провеждане на проучване на „начална точка на пътуване - крайна точка на пътуване“, комбинирано с проучване на 

заинтересованите страни, за да се определят важните фериботни или пътнически морски маршрути и 

местоположения на терминалите.  

2ро – 4то трим. 

2023 

3. Провеждане на Оценка на въздействието върху околната среда относно предложените нови транспорти маршрути. 
1во – 2ро трим. 

2024 

4. Оценяване на капиталовите и оперативни разходи за транспортните връзки през времетраенето на проекта.  
3то – 4то трим.  

2024  
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5. Ангажиране на частния сектор и международните финансови институции (МФИ) за финансиране на транспортните 

връзки. 

1во трим.  2025 – 

2ро трим. 2025  

6. Изграждане на необходимата инфраструктура (включително нови фериботни терминали, пътища, паркинги, и т.н.). 
3то трим. 2025 – 

3то трим. 2026  

7. Включване на допълнителни транспортни връзки. 4то трим. 2026 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция на ОП „Общински паркинги и синя зона“ в партньорство с „Градски транспорт“  

Заинтересовани страни Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; ЕкоВарна; Пристанище Варна ЕАД; Пристанище Леспорт АД; 

„Поддържане чистотата на морските води“ АД; Басейнова дирекция „Черноморски регион“ – Варна; Фериботен комплекс Варна.  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от  

дарения 

Частни инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране  и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, 

т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Средногодишна концентрация на PM2.5 

 Средногодишна концентрация на PM10 

 Годишни еквивалентни емисии от CO2 на глава от населението 

 Биологична потребност от кислород (BOD) и азотна концентрация във Варненското езеро.   

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи: 3,120,000 лв. 

1,600,000 евро 

 
Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 
Оперативни разходи: 503,100 лв. 

258,000 евро 

Спестявания на 
електроенергия Не е приложимо 

Проект/изграждане: 214,500 – 273,000 лв. 

110,000 – 140,000евро  
Спестявания на CO2  Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство  

Достъп до основни услуги  

Социално равенство Подобрените връзки чрез фериботните линии ще улеснят свързаността на маргинализираните и уязвими 

общности с центъра на Варна. 
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Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

Допълнителните фериботи маршрути и увеличения брой пътници ще повишат приходите, генерирани 

посредством таксите.  

Насърчава икономическото 
приобщаване 

Бързи фериботни линии ще подобрят икономическите перспективи на хората, които живеят по-далече. Освен 

това изграждането на съответната инфраструктура ще генерира работни места за отдалечените общности. 

Избегнати вреди 
Наред с това бързите фериботни маршрути ще намалят използването на частни превозни средства и по този 

начин ще се намали замърсяването на въздуха и шумозамърсяването, което ще има положително въздействие 

върху общественото здраве. 

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Изпълнението на действието ще изисква координация между дирекциите и комисиите на Общината, както 

ангажирането на заинтересованите страни и НПО, частния сектор и обществеността, което ще подобри 

институционалния капацитет и ще засили комуникацията. 

Подобрява законодателната 
среда 
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5.9.  Междусекторен действия  
Варна цели да увеличи наличността и достъпността на данни, за да подкрепи взимането на решения,  по-конкретно относно инициативите свързани с устойчивостта на 
околната среда и устойчивостта спрямо изменението на климата. Това важи за всички сектори и целта на действията в тази подглава е събирането на данни, мониторингът и 
отчитането да се установи като стандартна практика във Варна. Наред с това данните ще обосноват инвестициите и разработването на политики, които да гарантират 
подкрепата на града за Национално определените приноси на България.  

5.9.1. Приоритетни екологични предизвикателства  
За да се изработи по-добре стратегията за смекчаване на последствията от изменението на климата, заинтересованите страни отчетоха необходимостта от справяне с липсата 
на процес на събиране и анализ на данни за емисиите на парникови газове (П.21). Наред с това липсва на стратегия / план за адаптация към изменението на климата и 
необходимата институционална структура (П.20), за да се подготви града за въздействията от изменението на климата. Накрая, промишлеността, транспорта и 
строителството допринасят за увеличеното шумозамърсяване (П.22). 

5.9.2. Текущи действия във Варна 
През 2017 г. Общината е предприела картографиране на шумозамърсяването на околната среда на нейната територия. Оценени са въздействието на шума върху хората и 
околната среда, както и източниците на шум, включително, но не само от пътища, железопътен транспорт, самолети и промишленост.24 

Общината си е поставила за цел да внедри превантивни мерки за справяне с екстремни природни бедствия и за смекчаване на въздействието от изменението на климата. 
Ангажирала се е да разработи План за адаптация към изменението на климата, да заложи съответните практики за управление и организационна структура, и да повиши 
обществената осведоменост относно изменението на климата и влиянието му върху околната среда и качеството на живот.25   

Общината има опит в изпълнението на пилотен проект „Адаптация към изменението на климата чрез териториални стратегии“ (по европейска програма за обмяна на 
практически знания 2007-2013 г.), който е пример за практика, свързана с планиране на адаптация към изменението на климата за крайградски район 

  

 
24 Спектри. 2017. Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна http://old.Varna.bg/bg/getfile.html/id/080eb9c2c128e1337fcc84d8680f404c 
25 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г., стр. 390 
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5.9.3. Действие 

Идент. код Действие Вид Стратегически цели 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+ 

CC1 Разработване на План за действие за устойчива 
енергия и климат (ПДУЕК) като част от 
Споразумението на кметовете за климата и 
енергията, включително План за адаптация към 
изменението на климата и секторно-специфични 
цели за намаляване на емисиите от парникови 
газове 

 

Община Варна ще повишава осведомеността относно екологичните предизвикателства и 
изменението на климата. 
Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от 
изменението на климата град. 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-
голяма енергийна независимост. 

     

CC2 Разработване и ангажиране на Община Варна с 
цели за намаляване на свързаните с дейността й 
емисии на парникови газове до 2030 / 2050 г. 

 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-
голяма енергийна независимост. 

     

CC3 Установяване на нормативни изисквания за 
мониторинг и отчитане на емисиите на парникови 
газове (ЕПГ) 

 

Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-
голяма енергийна независимост. 

     

CC4 Предприемане на мониторинг и анализ на 
качеството на въздуха, водата и почвата, за да се 
установи степента на замърсяване, като се 
разшири настоящата система за мониторинг 

 

Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и 
намаляване на нивата на шумозамърсяване.  
Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и 
възстановяване на естествената околна среда и ресурсите й. 
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CC1: Разработване на План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) като част от 
Споразумението на кметовете за климата и енергията, включително План за адаптация към 
изменението на климата и секторно-специфични цели за намаляване на емисиите от парников 
газове. 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.2: Община Варна ще повишава осведомеността относно екологичните предизвикателства и изменението на климата. 

СЦ.3: Община Варна ще подпомага изграждането на устойчив спрямо бъдещи рискове от изменението на климата град. 

СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

+
 

Приоритетни 
екологични 
предизвикател
ства 

П.20: Липса на стратегия / план за адаптация към изменението на климата и необходимата институционална структура 

П.21: Липса на процес на събиране и анализ на данни за емисиите на парникови газове 
     

Описание  

Целта на това действие е да се направи обхватен опис на емисиите на парникови газове и оценка на рисковете и уязвимостите за град Варна, като се заложи широкообхватен  

пакет от действия, насочени конкретно към намаляване на емисиите и увеличаване на устойчивостта спрямо бъдещи въздействия. Насоките за изготвяне на ПДУЕК са дадени 

от създадения от Европейската комисия Съвместен изследователски център (СИЦ), а ПДУЕК дава обща рамка за отчитане на страните, подписали Споразумението, които са 

се ангажирали да намалят емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и да повишат устойчивостта си спрямо въздействията на изменението на климата.  

 

Община Варна се присъединява към инициативата Споразумение на кметовете  (СК) още през 2008 г. и се ангажира да намали с 25% емисиите на парников газове до 2020 г. 

спрямо стойностите от 2011 г. (изходно състояние). Този ангажимент води до разработване и подаване на План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) за периода 2011 – 

2020 г., въпреки че информация за напредъка относно поставената цел никога не е подаван към СК26.  Чрез внедряване на ПДУЕК, Общината ще поднови първоначалния си 

ангажимент и допълнително се ангажира да повиши устойчивостта си спрямо въздействие от изменението на климата. Освен това ПДУЕК (за разлика от ПДУЕ) позволява на 

Общината да разшири разбирането си относно емисиите на парникови газове и бъдещите рискове и опасности, които в резултат от изменението на климата могат 

потенциално да засегнат населението в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Също така ПДУЕК и планът за мониторинг към него ще позволи на Общината да 

събира и анализира  данни по структуриран и систематичен начин, така че те да послужат за основа на добро управление относно климата и енергията и за проследяване на 

напредъка и изпълнението спрямо поетите ангажименти.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Поемане на допълнителен ангажимент към Споразумението на кметовете относно целите, свързани със смекчаване 
на последствията от изменението на климата и адаптация към тях.  

1во трим. 2023 
Дирекция „Канцелария на 

кмета“   

2. Определяне и отпускане на съответните финансови средства. 2ро трим. 2023  Дирекция „Финанси и бюджет“  

3. Ангажиране на подходящ специалист. 2ро трим. 2023  Дирекция ИИБ 

4. Разработване и одобряване на ПДУЕК, и подаване на резултата към СК.  
3то – 4то трим. 

2023 Дирекция ИИБ 

5. Изпълнение на ПДУЕК  1во трим. 2024  

 
26 Covenant of Mayors for Climate & Energy Europe. 2013. Signatories – Varna.  [Споразумение на кметовете за климата и енергията. 2013 г. Подписала страна - Варна]. ОНЛАЙН. Достъп на 
25.06.2021.  Наличен на: https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories/overview.html?scity_id=11593 
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6. Мониторинг на напредъка спрямо целите и докладване на СК.  
1во трим. 2024 – 

2030  

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ 

Заинтересовани страни 
РИОСВ, „Градски транспорт“, Енерго-Про, Веолиа, Овъргаз, Примагаз, ТЕЦ Варна ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД, Планекс 
Констръкшън, ВиК Варна, ЕкоМакс управление на отпадъци, Пристанище Варна. „Варна диша“, Еко Варна, Екологично сдружение „За 
Земята“, Български съвет за устойчиво развитие,  Асоциация на еколозите от общините в България.  

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни инвестиции  

/ ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието 

 Годишни еквивалентни емисии на CO2 на глава от населението.  

 % променени разходи за възстановяване и реконструкция, свързани с екстремни климатични събития.  

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за 

околната 

среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 

електроенергия 
В зависимост от свързаните 

цели и действия 

Проект/изграждане: 226,200 - 339,300 лв. 

116,000 – 174,000 евро 
Спестявания на CO2  

30% до 2030 г. спрямо 
договорената като година на 
изходно екологично състояние.  

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 



Варна: План за действие за зелен град 

138 
 

Избегнати вреди 
В дългосрочен план това действие може да подпомогне укрепването на устойчивостта на Варна спрямо бъдещи 
шокове и стресове, като в крайна сметка намали въздействието и свързаните с него разходи, дължащи се на 
опасни събития.  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

По-нататъшно задълбочаване на разбирането и уменията на Общината да отчита емисиите на парникови газове, 
и рисковете и уязвимостите. 

Подобрява законодателната 
среда 

 

CC2: Разработване и ангажиране на Община Варна с цели за намаляване на свързаните с дейността 
й емисии на парникови газове до 2030 / 2050 г. График 

Стратегически 
цели СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 
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Приоритетни 
екологични 
предизвикател
ства 

П.21: Липса на процес на събиране и анализ на данни за емисиите на парникови газове      

Описание  

Предназначението на това действие е Община Варна да разработи и да се ангажира с цели за намаляване на свързаните с дейността й емисии на парникови газове. Целите 

следва да се определят спрямо предварително определено изходно ниво на емисиите. Концепцията за „емисии на организацията“ или „въглеродния отпечатък на 

организацията“ ще помогне да се развие разбирането относно емисиите, свързани с оперативната дейност на самата Община. Въглеродният отпечатък на организацията 

включва Обхвати 1, 2 и 3 на емисии така, както са дефинирани  в Протокола за емисии на парникови газове. Ще се обхванат посочените по-долу областите на дейност в 

рамките на Общината, като всяка от тях ще се оценява с оглед постигане на цялостно намаляване спрямо заложената цел:  

 Сгради; Оборудване / Обект, Улично осветление  

 Транспорт, т.е. паркът на общински превозни средства 

 Ежедневни пътувания до работното място и обратно 

 Служебни пътувания 

 Депониране на твърди отпадъци 

 Пречистване на отпадъчни води 

 Снабдяване по веригата за доставки  

Община Варна ще разработи двуетапна цел за намаляване на емисиите на организацията. В съответствие с Действие СС.6 на ПДЗГ, Общината ще се ангажира с 55% 

намаление на емисиите й до 2030 г. спрямо стойностите в годината, предварително определена като изходна, и нулеви нетни емисии до 2050 г. (за да ги приведе в 

съответствие с целите на ЕС). 

1. Сформиране на екип от подходящи експерти, които да разработят двуетапната цел за намаляване на емисиите на 

организацията, с ясно очертан обхват на анализа.  
1во трим. 2023  

Дирекция ИИБ и Дирекция 

„Екология и опазване на 

околната среда“ 
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Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

2. Получаване одобрението на Общинския съвет за целите на организацията.  2ро трим. 2023  Общински съвет 

3. Ангажиране на специалист за изготвяне на анализа на изходното състояние и текущото отчитане.  2ро трим.  2023  

Дирекция ИИБ и Дирекция 

„Екология и опазване на 

околната среда“ 

4. Завършване изготвянето на Описа на емисиите за изходното състояния (ОЕИС) на Общината.  

3то трим. 2023 

до1во трим. 

2024  

5. Очертаване на пътя за намаляване на емисиите според целите както до 2030, така и до 2050 и необходимите 

стъпки за постигането им.  

4то трим. 2023 

до 1во трим. 

2024  

6. Мониторинг и отчитане на напредъка спрямо целите за намаляване на емисиите. 
От 3то трим. 

2024 г.нататък 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция ИИБ и Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ 

Заинтересовани страни 
Дирекция „Европейски и национални оперативни програми:, РИОСВ, заинтересовани страни от енергийния сектор, ВиК Варна, „Варна диша“, 

ЕкоВарна 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни инвестиции  / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / Други 

Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, глоби, 

т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието Годишни еквивалентни CO2 емисии по Обхвати 1, 2 и 3 по област на дейност на Общината.  

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия В зависимост от 

поетият от Общината 

ангажимент  Проект/изграждане: 
11,212 лв. 

5,750 евро 
Спестявания на CO2 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 
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Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди  

Институционални  

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Изпълнението на действието ще изисква координация между различни комисии на Общината и заинтересованите 

страни, което ще подобри институционалният й капацитет и взаимоотношенията със заинтересованите страни.  

Ще подсили също и „корпоративната социална отговорност“ на Общината като обоснове изготвянето на 

целенасочен план за намаляване на „емисиите на организацията“.  

Подобрява законодателната 
среда 

Действието ще подпомогне увеличаването на капацитета на Общината да постигне граничните стойности за 

намаляване на замърсяването, заложени на ниво ЕС.  

 
CC3: Установяване на нормативни изисквания за мониторинг и отчитане на емисиите на парникови 
газове (ЕПГ)  

График 

Стратегически 
цели СЦ.4: Община Варна ще намалява емисиите на парникови газове в града и ще развива по-голяма енергийна независимост. 
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Приоритетни 
екологични 
предизвикател
ства 

П.21: Липса на процес на събиране и анализ на данни за емисиите на парникови газове      

Описание  

Липсата на всеобхватни местни стандарти за мониторинг и отчитане на емисиите на парникови газове не позволява на Община Варна  да установи какъв е приносът й към 

Национално определения принос на България (НОП) и определената на ниво ЕС цел за 55% намаление на емисиите до 2030 г. и нулеви нетни емисии до 2050 г.27 За 

справяне с този информационен пропуск и в подкрепа на последователното отчитане на емисиите в съответствие с НОП, с настоящото действие ще се създадат нормативни 

изисквания за мониторинг и отчитане на всички емисии на парникови газове (еквиваленти СО2 емисии) в следните сектори, застъпени  в географската юрисдикция на 

Общината: 

 
27 European Commission. 2021. Progress made in cutting emissions. [Eвропейска комисия 2021. Постигнат напредък относно намаляване на емисиите] 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en  



Варна: План за действие за зелен град 

141 
 

 Енергетика 

 Промишлени процеси и използвани продукти  

 Селско стопанство 

 Управление на отпадъците 

 Промяна в устройственото планиране  

 Управление на горите 

Ще се изготвят годишни и шестмесечни доклади, които да са в съответствие с насоките за отчитане на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК). 

Те  ще съдържат количествени параметри по таблиците в Единния формат за докладване (ЕФД) и ще се подават към Националния доклад по инвентаризация на емисиите на 

парникови газове (НДИ) за България. Съгласно очертаното в Конвенцията,  подходът на Общината относно мониторинг и отчитане ще следва  Насоките на IPCC от 2006 г. за 

Националните инвентаризации на емисии на парникови газове, както и Протокола за парникови газове за градовете, което ще осигури съвместимост на процеса на 

мониторинг и отчитане с изискванията на Конвенцията и сравнимост с другите държави. Съгласно насоките на IPCC (Междуправителствен комитет по изменението на 

климата) ще се обхванат устройственото планиране и промяната в устройственото планиране и горите в Община Варна. 

Наред с това подходът на Общината към този процес ще бъде в съответствие с Националния план за мониторинг и следователно следва да бъде гъвкав и адаптивен към 

промените в процеса на национално ниво. Отчитането следа да бъде прозрачно и да осигурява възможност на Общината да проследява напредъка относно постигането на 

целите, да идентифицира предизвикателствата с годишна или шестмесечна периодичност, и съответно да коригира подхода си към намаляването на емисиите, за да постига 

напредък.    

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Партниране с РИОСВ и подходящите заинтересовани страни за създаването на нормативните изисквания за 

отчитане в съответствие със стандартите на европейско и национално ниво.  

1 во – 2ро трим. 

2023 

Дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“ 

2. Разработване на нормативни изисквания за мониторинг и отчитане.  
2ро – 4то трим. 

2023  

Дирекция „Екология и опазване на 

околната среда  

3. Одобряване на нормативните изисквания за мониторинг и отчитане на емисиите на парникови газове. 4то трим. 2023 Общински съвет  

4. Стартиране на прилагането на нормативните изисквания за мониторинг и отчитане на емисии на парникови 

газове във Варна. 
1во трим. 2024  Дирекция „Екология и опазване на 

околната среда 
5. Изготвяне на първи годишен доклад. 4то трим. 2024 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ 

Заинтересовани страни 
Общински съвет, Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите, заинтересовани страни от 

енергийния сектор, ВиК - Варна, „Варна диша“, ЕкоВарна 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни 

инвестиции  / ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със 

специална инвестиционна 

цел 

Публични 

средства / Други 
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Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци Неданъчни приходи (такси, глоби, т.н.) Средства от дарения  
Трансфери от национални и 

др. бюджети 

Измерители на 
въздействието  Годишни еквивалентни емисии на CO2  на глава от населението  

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  Не е приложимо  Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за околната 

среда 

Оперативни разходи: Не е приложимо 
Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
9,750 лв. 

5,000 евро 
Спестявания на CO2  Не е приложимо 

Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Социални 

Подобрява здравето  

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

 

Подобрява публичното 
пространство 

 

Достъп до основни услуги  

Социално равенство  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

Действието изисква тясно сътрудничество с националното правителство и следователно ще подобри 

координацията между съответните отдели. 

Подобрява законодателната 
среда 

Мониторинг и отчитане на емисиите на парникови газове е важно за проследяване на напредъка относно целите 

за намаляването им, включително тези в НДИ на България и заложените на ниво ЕС. 
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CC4: Предприемане на мониторинг и анализ на качеството на въздуха, водата и почвата на  
общинско ниво, за да се установи степента на замърсяване, като се разшири настоящата система 
за мониторинг 

График 

Стратегически 
цели 

СЦ.5: Община Варна ще подпомага повишаването на стандартите за качество на въздуха и намаляване на нивата на шумозамърсяване. 

СЦ.11: Община Варна ще подпомага опазването и ще насърчава устойчивата употреба и възстановяване на естествената околна среда и 

ресурсите й  

20
2

3
 

20
2

4
 

20
2

5
 

20
2

6
 

20
2

7
+

 

Приоритетни 
екологични 
предизвикател
ства 

П.1: Липса на достатъчно данни за качеството на въздуха, за да се установи пространствената степен и тежест на проблема 

П.2: Липса на редовен мониторинг и докладване на потоците отпадъци от промишлеността и тяхното въздействие върху околната среда 

П.8: Липса на процес за мониторинг и управление на замърсяването на сладководните и морски води  

     

Описание  

Събирането на данни, тяхната наличност и достъпност са ключови за взимане на основани на доказателства решения относно политиката и инвестициите в инфраструктурата 

и устойчивото развитие. Община Варна ще разработи всеобхватна схема за събиране на данни и мониторинг на околната среда, която ще допълва настоящата система и ще 

е в съответствие с плана за мониторинг към ПДЗГ. Тази система за мониторинг ще бъде Интегрирана система за мониторинг на околната среда (ИСМОС).  Програмата ще 

съдържа мобилно звено със сървърно-базирана платформа и поставени в града микросензори, снабдени с устройства за непрекъснато анализиране на данните. ИСМОС ще е 

„интелигентна“ платформа, която ще предоставя достъп до данните в реално време. Община Варна ще оповестява данните в годишни обобщения, които ще включват 

тенденции и сравнение спрямо съответните стандарти, а ежемесечно данните ще са достъпни във формат .csv , за да се използват както от общинските, така и от не-

общински структури.  

Стъпки за 
изпълнение на 
действието 

1. Сформиране на екип по проекта. 1во трим. 2024 

Дирекция „Екология и 
опазване на околната 

среда“ 

2. Идентифициране на характеристиките на съществуващата система за събиране на данни и мониторинг, както и 
отговорниците за данните във всеки отдел, ако е приложимо. Обсъждане на съществуващите предизвикателства / пречки 
пред събирането на данни и мониторинг. 

1во – 2ро трим. 

2024 

3. Картографиране на съществуващите сензори за качеството на въздуха, водата и почвата, за да се установят пропуските в 
близост до източниците на замърсяване. 

1во – 2ро трим. 

2024 

4. Определяне на подходящото оборудване за мониторинг  и идентифициране на ключовите местоположения за нови 
микросензори, и разработване на свързаната с тях схема за мониторинг (напр. къде ще се намират данните, за да се 
осигури обществен достъп до тази информация? Кой ще отговаря за програмата и годишното отчитане?)  

2ро – 3то трим. 

2024  

5. Възлагане инсталирането на ИСМОС 4то трим. 2024  

6. Разработване на подходящи протоколи за управление на данните и стартиране на ИСМОС 
1во – 3то трим. 

2025 

7. Провеждане на периодична Оценка / Проверка  на качеството на събраните данни.  От 4то трим. 2025 

нататък 
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8. Периодично докладване за качеството на данните 
От 4то трим. 2025 

нататък 

План за 
осъществя- 
ване на 
действието 

Изпълнител на действието Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ 

Заинтересовани страни Местни университети, научноизследователски организации и общественост 

Източник на първоначални 
разходи, ако е приложимо 

Общински 

бюджет 

Средства по 

национални и/или 

регионални 

програми и 

инициативи 

Заеми 

(вкл. МФИ, 

търговски банки, 

облигационни 

емисии) 

Безвъзмездни 

средства от 

дарения 

Частни инвестиции / 

ПЧП 

Публични / общински 

предприятия (собствени 

средства или заеми); 

Предприятия със специална 

инвестиционна цел 

Публични 

средства / 

Други 

 
Източник на финансиране за 
функциониране и поддръжка, 
ако е приложимо 

Данъци 
(Неданъчни) Други приходи (такси, 

глоби, т.н.) 
Средства от дарения  

Трансфери от 

национални и др. 

бюджети 

Измерители на 
въздействието  

 Дневна и средногодишна концентрация на PM2.5 

 Дневна и средногодишна концентрация на PM10 

 Среднодневна концентрация на SO2 

 Среднодневна концентрация на NO2 и NOx 

 Средногодишни концентрации на NO2  

 Средногодишни концентрации на фини прахови частици  

 Биохимична потребност от кислород (BOD) в реките и езерата  

 Концентрация на амониев азот (NH4) в реките и езерата 

 Концентрация на азот (N2) в реките и езерата 

 Качество на водата за къпане – екологично състояние на крайбрежието  

 Концентрация на живак в почвата 

 Концентрация на кадмий в почвата 

 Концентрация кадмий в почвата 

 Концентрация на цинк в почвата 
 

Разходи и ползи 

Прогнозни 
разходи 

Капиталови разходи:  

За 10 датчика за качество на 

въздуха:  

- 226,200 лв. 

- 116,000 евро 

 

Спестявания на вода Не е приложимо 

Ползи за 

околната среда Оперативни разходи: 

Анализ на данните за качество на 

въздуха и годишно отчитане за 2 

години:  

- 226,620 – 33,930 лв. 

- 11,600 – 17,400 евро 

Спестявания на 
електроенергия 

Не е приложимо 

Проект/изграждане: 
ИСМОС:  

- 79,170 - 124,800 лв. 

- 40,600 - 64,000 евро 

Спестявания на CO2  Не е приложимо 

Социални Подобрява здравето Събирането на обхватни данни за важни екологични фактори може да има косвен ефект върху здравето, тъй 
като данните предоставят насока за разработване на основани на доказателства политики или планове. 
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Прогнозни 
допълнителни 
ползи 

Подобрява безопасността и/или 
сигурността 

Проследяване на информацията в реално време. 

Подобрява публичното 
пространство 

Данните могат косвено да подобрят публичното пространство чрез предоставяне на сведения за качеството 
на околната среда и по този начин се осигурява възможност на взимащите решения лица да работят върху 
политики / планове / инвестиции, които подобряват качеството на околната среда в райони, където то е под 
или над съответните стандарти (не отговаря на определените норми/стандарти).   

Достъп до основни услуги  

Социално равенство 

Уязвимите общности често живеят в райони с лошо качество на околната среда или замърсявания, тъй като 
цената на земята там е ниска. Подобряването на данните за местоположението на „горещите точки“ с лошо 
качество на околната среда ще помогне за изпълнението на политики, които в идеалния случай подобряват 
качеството й и по този начин и живота и поминъка на живеещите или работещите в / около тези райони.  

Икономически 

Дейности, които генерират 
приходи 

 

Насърчава икономическото 
приобщаване 

 

Избегнати вреди Виж „Подобрява безопасността / сигурността“  

Институционални 

Подобрява институционалния 
капацитет или ефективност 

С разработването на ИСМОС Общината може да има по-канализирана комуникация и по-лесен достъп до 
данните. Това ще подобри способността на Общината за отчитане и за взимане на решения.   

Подобрява законодателната 
среда 
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5.10. Осъществяване на целите ни 
Очертаните действие бяха разработени така, че да допълват и да допринасят за изпълнение на всеобхватната дългосрочната визия на Варна. Таблица 5-1  Матрица на 
действията спрямо стратегическите цели показва действията спрямо средносрочните стратегически цели, и Таблица 5-2 визуализира цялостен график за действие през 
следващите пет години. 

Таблица 5-1  Матрица на действията спрямо стратегическите цели  

 

СЦ.1: 
Община 
Варна ще 
подпомага 
създаването 
на 
възможности 
за бъдещи 
зелени 
инвестиции 

СЦ.2: Община 
Варна ще 
повишава 
осведомеността 
относно 
екологичните 
предизвикателства 
и изменението на 
климата. 

СЦ.3: 
Община 
Варна ще 
подпомага 
изграждането 
на устойчив 
спрямо 
бъдещи 
рискове от 
изменението 
на климата 
град. 

СЦ.4: Община 
Варна ще 
намалява 
емисиите на 
парникови 
газове в града 
и ще развива 
по-голяма 
енергийна 
независимост. 

СЦ.5: Община 
Варна ще 
подпомага 
повишаването 
на 
стандартите 
за качество на 
въздуха и 
намаляване 
на нивата на 
шумозамърся-
ване. 

СЦ.6: Община Варна 
ще подпомага 
развитието на 
висококачествена, 
гъвкава и достъпна 
транспортна система, 
която насърчава 
възможностите за 
устойчив обществен 
транспорт и активна 
мобилност на местно 

ниво. 

СЦ.7. Община 
Варна ще 
подпомага 
създаването на 
по-интегрирани, 
достъпни и 
взаимносвързани 
зелени 
пространства в 
целия град. 

СЦ.8: Община 
Варна ще 
насърчава 
многообразието, 
приобщаването 
и равенството. 

СЦ.9: Община 
Варна ще 
оптимизира 
управлението 
на 
повърхностите 
и подпочвени 
води чрез 
изграждането 
на по-гъвкава 
система, която 
да обхваща 
целия град 

СЦ.10: Община 
Варна ще 
подобрява 
системата за 
управление и 
физическата 
инфраструктура 
за събиране и 
изхвърляне на 
твърди 
отпадъци. 

СЦ.11: Община 
Варна ще 
подпомага 
опазването и ще 
насърчава 
устойчивата 
употреба и 
възстановяване 
на естествената 
околна среда и 
ресурсите й 

En1                       
En2                       
En3                       
En4            
Ind1                       

WCM1                       
WCM2                       
WCM3                       
WCM4                       
WCM5                       
WCM6                       

Bu1                       
Bu2                       
Bu3                       
Bu4            
Lu1                       
Lu2                       
Lu3                       

SW1                       
SW2                       

Tr1                       
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Tr2            
Tr3                       
Tr4                       
Tr5                       
Tr6                       
Tr7                       

CC1                       
CC2                       
CC3                       
CC4                       

 

Таблица 5-2. График на действията 

Иден. код на 
действието 

Действие по ПДЗГ 

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

En1 Изготвяне на програма за енергийна ефективност на общността 
     

En2 Гарантиране включването на констатациите и препоръките на този ПДЗГ в бъдещите енергийни стратегии на Общината. 
     

En3 Предоставяне на стимули както на търговски, така и на битови потребители  за инсталиране на мощности за производство на 
електроенергия от ВЕИ (напр., освобождаване от данъци, субсидиране на разходи, фиксирани тарифи) за съществуващи и 
нови сгради 

     

En4 Мащабно интегриране на възобновяеми енергийни източници в града      

Ind1 Общината да създаде допълнителна програма за докладване относно всички съществуващи и нови индустрии да развиват и 
споделят политика за мониторинг, отчитане и публикуване на ключови екологични данни (напр. за въздух, вода, въглеродни 
емисии, шумозамърсяване и депoниране на отпадъци)   в подкрепа на усилията за намаляване на замърсяването съгласно  
граничните стойности, определени на ниво ЕС 
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Иден. код на 
действието 

Действие по ПДЗГ 

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

WCM1 Да се работи с ВиК Варна за въвеждане на интелигентни технологии във водоснабдителната мрежа, т.е. интелигентни 
измервателни устройства при използване на интернет на нещата 

     

WCM2 Идентифициране и саниране на части от канализацията, които едновременно обслужват отпадъчни води и оттичане на 
дъждовни води, както и на отделните мрежи за отпадъчни води и на дъждовни води, за да се намали обема на отпадъчни 
води, постъпващи в ПСОВ 

     

WCM3 Въвеждане на управление на утайките от отпадъчни води (напр. за повторна употреба в горски и земеделски дейности, 
тръстикови лехи и производство на електроенергия) 

     

WCM4 Интегриране на принципите на Водочувствителен градски дизайн (ВЧГД) и Устойчива градска дренажна система (УгДС) в 
устройственото планиране, транспорта и индустрията, и в правилата за разрешителни за строеж 

     

WCM5 Разработване и внедряване на структурирана програма за поддръжка, за да се намалят течовете във водоснабдителната 
мрежа, с дългосрочна цел за ефективност от 60-90% 

     

WCM6 Разработване на Генерален план за намаляване на наводненията 
     

Bu1 Възприемане и стимулиране прилагането на стандартите LEVEL(S)/ EDGE или разработване на местни стандарти за зелени 
сгради за всички общински сгради в съответствие с най-добрите международни практики, обичайно използвани в 
инструментите за сертификация на зелени сгради 

     

Bu2 Укрепване на съществуващата система на планиране, която да гарантира, че частните строителни предприемачи изготвят и 
подават в Общината доклад за оценка на вариантите относно избора на енергийна система (за отопление и охлаждане) за 
новите строежи 
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Иден. код на 
действието 

Действие по ПДЗГ 

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

Bu3 Стимулиране и насърчаване на включването на мерки / технологии за смекчаване на последствията от и адаптиране към 
изменението на климата при проектиране на ново строителство, за да се ограничат лошите практики и свързаните с тях 
въздействия 

     

Bu4 Насърчаване и стимулиране изграждането на зелени покриви (или стени) върху частни сгради чрез преработване на 
планирани за одобрение проекти за ново строителство или за обновяване на съществуващи сгради 

     

Lu1 Въвеждане на политика и данъчни стимули за приоритизиране използването на изоставени терени за сметка на застрояване 
на нови терени.   

     

Lu2 Осигуряване интегрирането на съображенията и анализа относно смекчаване на последствията от изменението на климата и 
адаптацията към тях в Общинския план за развитие на Община Варна 

     

Lu3 Поставяне на пропусклива настилка в определени участъци на паркингите и изграждане на „дъждовни градини“, където е 
необходимо 

     

SW1 Ускоряване на инвестициите в съоръжения за рециклиране, които да са подкрепени от стратегическо планиране, 
осигуряващо производство на продаваеми продукти, както и от целенасочени програми за разделно събиране на отпадъци 

     

SW2 Разработване и внедряване на интегрирана програма за рециклиране, която да насърчи употребата на рециклирани 
строителни материали и материали от разрушаване, и да създаде „зелени“ работни места (т.е. вторични инертни материали 
от отпадъци от строителство и разрушаване). 

     

Tr1 Въвеждане в центъра на града на нискоемисионна зона и зона с такса за задръствания, обвързана с времето за ползване  
     

Tr2 Осъвременяване на интелигентните транспортни системи (ИТС) за укрепване на съществуващия център за регулиране / 
контролиране на уличното движение 
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Иден. код на 
действието 

Действие по ПДЗГ 

20
2 3

 

20
2 4

 

20
2 5

 

20
2 6

 

20
2 7

+ 

Tr3 Разработване на транспортна стратегия за „Център за мобилност“ като част от текущия План за устойчива градска 
мобилност (ПУГМ), за да се увеличат възможностите за използване на градски транспорт и ходене пеша. Измерване и 
проследяване на търсенето на транспортната мрежа, за да се вземе предвид при разработването на стратегията 

     

Tr4 Инвестиция в публично достъпни и удобни станции за бързо зареждане на електромобили в града. Това следва да включва 
както централната градска част, така и жилищните квартали 

     

Tr5 Продължаване на инвестирането в нови електрически превозни средства за парка на обществения транспорт 
     

Tr6 Подобряване на съществуващия план за паркиране, като се разработи стратегия и се наложат свързаните с нея политики за 
предоставяне на алтернатива на уличното паркиране на подходящи места в централните части на града. 

     

Tr7 Проучване и създаване на бързи фериботни връзки само за пътнически морски транспорт между пристанище Варна и кв. 
Аспарухово, както и до други по-малки места по периферията на Варненското езеро 

     

CC1 Разработване на План за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) като част от Споразумението на кметовете за 
климата и енергията, включително План за адаптация към изменението на климата и секторно-специфични цели за 
намаляване на емисиите от парников газове 

     

CC2 Разработване и ангажиране на Община Варна с цели за намаляване на свързаните с дейността й емисии на парникови 
газове до 2030 / 2050 г 

     

CC3 Установяване на нормативни изисквания за мониторинг и отчитане на емисиите на парникови газове (ЕПГ) 
     

CC4 Предприемане на мониторинг и анализ на качеството на въздуха, водата и почвата на общинско ниво, за да се установи 
степента на замърсяване, като се разшири настоящата система за мониторинг 
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6. Изпълнение и мониторинг  
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Следващият раздел описва структурата, която ще се използва от Община Варна, за да се осигури изпълнение на действията по ПДЗГ и да се разбере и постигне максимумът 
на потенциалното им въздействие върху предизвикателствата, пред които е изправен гардът. Настоящата рамка за изпълнение и мониторинг ще улесни взимането на 
информирани и основани на доказателства решения, които да осигурят ефективно и ефикасно използване на ресурсите, наред със спазване на изискванията за публична 
отчетност.  

a. Роли и отговорности относно изпълнението  
Предложените роли и структурата на отчитане е очертана на Фигура 6.1 по-долу и са последвани от описание на ключовите отговорности за всяка роля.  

Фигура 6.1: Ключови роли относно мониторинг и оценка във Варна  

 

 

i. Координационен съвет на ПДЗГ 
Комитетът за наблюдение на Община Варна беше централният орган, който отговаряше за предоставянето на ПДЗГ и ще продължи да отговаря за контрола върху 
изпълнението на ПДЗГ като сформира Координационен съвет на ПДЗГ. Този Координационен съвет ще има следните отговорности: 
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 Да заседава най-малко два пъти в годината 

 Да съветва относно определянето на „Координатор на зеления град“  

 Да предоставя технически съвети на Посланиците на зеления град и Координатора на зеления град 

 Да предоставя сведения относно приоритетите на отделите и възможностите за нови действия за зелен град 

ii. Координатор на зеления град 
Координационният съвет на ПДЗГ ще препоръча колега, който да поеме ролята на Координатор на зеления град и да има посочените по-долу отговорности и компетенции. 
Компетенциите са заложени съгласно Методологията на ЕБВР за ПДЗГ 

Таблица 6.1: Списък на ключовите отговорности и компетенции на Координатора на зеления град 

Отговорности Компетенции 

 Да осъществява надзор върху изпълнението, като поддържа връзка със 
съответните отдели на Общината 

 Агент на промяната, който може да организира ресурсите,  да подкрепя и да 
увлича в новаторски начинания  

 Да подпомага определянето на Посланиците на зеления град  Способен е да изгради мост между политика и изпълнение, както и да 
изгражда партньорства и съюзи между различни групи заинтересовани страни  

 Да си сътрудничи с водещите по действията, за да осигури правилен 
мониторинг на напредъка по тях 

 Отлични управленски и координаторски умения, включително организиране на 
„зелени“ събития  

 Да залага стандарти за събиране и съхранение на данни  Отлични умения да общува, предава и вдъхновява за „зелени“ мерки и 
инициативи  

 Да си сътрудничи с Координационния съвет на ПДЗГ, като търси 
техническо съдействие от Съвета, когато и както е необходимо 

 

 Да води действията и инициативите, свързани със зеления град в рамките 
на Общината 

 

  

iii. Посланици на зеления град 
Всяка област на действие в ПДЗГ ще има определен Посланик на зеления град в Общината, който ще има следните отговорности: 
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Таблица 6.2: Списък на отговорностите и компетенциите на Посланика на зеления град 

Отговорности Компетенции 

 Да извършва мониторинг на напредъка на съответните действия в рамките на 
отдела, в който работи 

 Добро познаване и връзки със съответните заинтересовани остани от 
отделите  

 Да определя и бъде във връзка с подходящите заинтересовани страни относно 
събирането на данни и изпълнението на действията. 

 Способност да разпознава и анализира изискваните ключови данни  

 Да попълва съответните раздели на Инструмента за мониторинг и оценка  Има усет към детайла при записване и отчитане на напредъка  

 Да работи в сътрудничество с другите Посланици на зеления град, особено 
относно междусекторните теми 

 Отлични управленски и координаторски умения, включително 
организиране на „зелени“ събития 

  Отлични умения да общува, предава и вдъхновява за „зелени“ мерки 
и инициативи 

iv. Вътрешен одитор 
Координаторът на зеления град ще определи Вътрешен одитор, чиято роля е на интервали от две години да дава независима оценка на процеса на управление на ПДЗГ и на 
постигнатото.  Човекът, който заема тази позиция може да бъде колега от Община Варна ИЛИ външен консултант, но не ТРЯБВА да е участвал в процеса на разработване на 
ПДЗГ и да не участва  в изпълнението му.  

b. Мониторинг на напредъка ни и въздействието  
Мониторинг и оценка са важни инструменти на управление, необходими за проследяване на напредъка и улесняване на взимането на решения за настоящи и бъдещи 
интервенции. Това позволява на изпълнителите на проекта да взимат информирани и основани на доказателства решения относно работата по него и предоставянето на 
услуги, осигурява ефективно и ефикасно използване на ресурси и спазване на изискванията, осигурява публична отчетност и въз основа на доказателства, позволява 
оценяване на степента, до която проектът постига желаното въздействие.  

Мониторингът е непрекъснат процес на рутинно събиране на данни, за да се измерва напредъкът спрямо постигане на целите на проекта / програмата, докато оценката  
измерва доколко дейностите по програмата отговарят на очакваните цели. Процесът на мониторинг и оценка следва да се планира в етапа на проектиране, като мониторингът 
е непрекъснат процес на записване на данни в реално време, насочен към контрола на качеството. Фазата на оценка е периодична, основана на данните от мониторинга и е 
насочена към осигуряване на качество.   

Етапите на мониторинг и оценка, показани на Фигура , се използват за проследяване на промените при изпълнение на програмата с течение на времето и понякога се нарича 
процес на оценяване. Стъпките са следните: 
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 Да се проследи напредъка в изпълнението на действията по ПДЗГ (План за мониторинг на напредъка (ПМН) 

 Да се определи дали всяко изпълнявано действие постига желаните резултати и въздействия, като се прави връзка с показателите за състояние и натиск (План за 
мониторинг на въздействието (ПМВ) 

 Да се улесни установяването на това кое работи и кое не, както по отношение на действията, така и на формираните структурите за управление и внедряване 

 Да се определи какви корекции е необходимо да се направят в хода на изпълнение на ПДЗГ, за да се разгърне максимално потенциалът за постигане на положително 
въздействие 

Посланиците на зеления град по отдели ежегодно ще актуализират ПМВ по съответните показатели и ще подават тази информация на Координатора за зеления град. 
Поради това, че множество действия ще оказват влияние върху показателите, предлага се Посланиците на зеления град да си сътрудничат при ежегодния мониторинг на 
въздействията.  В последствие Координаторът на зеления град ще предоставя актуализирана информация на Координационния съвет на зеления град на Годишна среща 
относно въздействията. 

Фигура 6.2 Ключови стъпки за мониторинг и оценка в хода на изпълнение на ПДЗГ 

  

Източник: AECOM. 2021 

 

i. Мониторинг на напредъка 
Планът за мониторинг на напредъка (ПМН) е вградена в Excel таблица, използвана за проследяване на напредъка в изпълнението на действията по ПДЗГ.  В него са 
заложени всички действия по ПДЗГ, с разбивка по стратегически и средносрочни цели, и с основни етапи в краткосрочен и средносрочен период.   Отговорност за ПМН носи 
Координатора за зеления град, докато Посланиците за зеления град отговарят за актуализацията на съответните части от ПМН на всяко тримесечие .  
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Таблица 6.3: Снимка от екрана на Плана за мониторинг на напредъка по ПДЗГ на Варна 

 
Източник: AECOM. 2021 

ii. Оценяване на резултатите и въздействията  
Планът за мониторинг на въздействието (ПМВ) е вградена в Excel таблица,  която се използва за оценка на това дали изпълняваните действия по ПДЗГ имат желаните 
резултати и въздействия.  ПМВ се основава на Базата данни с показатели (разработена като част от процеса на ПДЗГ), която определя количественото изходно състояние за 
ПДЗГ на Варна. В Плана е посочено изходното състояние за всеки показател спрямо ежегодния мониторинг,  който ще се предприема. Отговорност за надзора над ПМВ носи 
Координаторът на зеления град, докато Посланиците на зеления град ще правят мониторинг по показатели и ще ги отчитат ежегодно.   
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Таблица 6.4: Снимка на екран на Плана за мониторинг на въздействието за Варна 

 

Източник: AECOM. 2021 

iii. Отчитане и споделяне на поуките 
Координаторът на зеления град ще предоставя 6-месечна актуална информация на Координационния съвет на зеления град относно ПМН и ПМВ. Ще се изготвя Годишен 
доклад за напредъка и ще се представя на Координационния съвет и на ЕБВР. Като минимум, докладът ще съдържа: 
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 Състояние на изпълнението на действията и всякакви възникнали проблеми 

 Препоръки за преразглеждане на всяко действие по ПДЗГ 

 Промени в набора от ключови показатели за състоянието 

 Нови потенциални действия по ПДЗГ, които да се разгледат 

Освен това на уебсайта на Община Варна ще се публикува информационен лист за напредъка на изпълнението. Може да се прецени публикуването на прессъобщения и 
конкретни случаи на постигнат успех.  

1.2.4 Резюме на компонентите  

Таблица  обобщава ключовите компоненти на Плана за изпълнение и мониторинг на ПДЗГ, наред с това коя роля отговаря за всеки компонент и срокът за извършване.  

Таблица 6.5: Общ преглед на компонентите относно изпълнение и мониторинг. 

Механизми за оценка / отчитане  Отговорни за извършване  Срок за 
извършване  

План за мониторинг на 
напредъка  

Посланиците на зеления град актуализират 
съответните действия 

Координаторът на зеления град осъществява 
общ надзор  

На тримесечие  

План за мониторинг на 
въздействието  

Посланиците на зеления град актуализират 
данните от мониторинг по показатели  

Координаторът на зеления град осъществява 
общ надзор 

Годишно 

Годишен доклад за напредъка  Координаторът на зеления град представя на 
Координационния съвет и на ЕБВР  

Годишно 
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Приложение A: Изходни екологични 
условия във Варна  
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Това Приложение А обобщава ключовите констатации на Доклада за 
политическата рамка – Варна и Доклада за техническата оценка – Варна, които 
бяха изготвени през 2019 г., за да се обосноват действията по ПДЗГ, описани 
подробно в Глава 5. В Приложението ще се очертае социалния, икономическия, 
екологичния и управленски контекст на Варна, в рамките на който е разработен 
ПДЗГ. 

 

С население от 345,369,28 Община Варна е третата по големина в България след 
Община Пловдив и Столична Община. През последните години има флуктуации в 
нетната миграция, но между 2017 и 2020 г. тя остава постоянна – 0.07%-0.63%.29 
Процентът безработица също е променлив, но намалява от 3% през 2017 г. до 
4.1% през 2020 г., което показва съществена разлика.30 Във Варна бедността и 
ниските минимални заплати са постоянно предизвикателство, като 20.4% от 
мъжете и 26.1% от жените живеят под линията на бедността.31 

През последните 30 години от началото на демократичните промени  и 
присъединяването на страната към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г., 
българската икономика претърпя значителна трансформация, преминавайки от 
високо централизирана и планова към по-отворена и пазарно-ориентирана 
икономика. Бързият ръст на икономиката поставиха страната сред държавите с по-
висок среден доход, с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, 
паритет на покупателна способност (ППС) от 24,579 щат. дол. (през 2019)32 и 
средна месечна заплата – 1281 лв. (657 евро).33 

Морската индустрия и свързаните с нея бизнеси имат голям дял в приходите на 
Общината, приблизително 14-15%.34 Туризмът също е ключова индустрия за 
Варна. Това е една от най-бързо развиващите се области и заема все по-значим 

 
28 Национален статистически институт, 2018 
29 Национален статистически институт, 2021 
30 Национален статистически институт, 2021 
31 Национален статистически институт, 2019  
32 The World Bank. 2021.GDP per capita, PPP (current international $) – Bulgaria. [Световна 
банка. 2021. БВП на глава от населението, ППС (международна валута $]. Наличен на: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=BG 

дял в икономиката. Приносът на Варненския регион в националните приходи от 
туризъм е приблизително 23%.35 С развитието си, туристическият сектор формира 
образа на Варна, с изобилие от хотели и плажове, които да задоволят 
потребностите на туристите. Курортните комплексни като „Златни пясъци“, „Св. 
Константин и Елена“, „Ривиера“ и „Слънчев ден“ привличат туристите с плажовете 
по крайбрежието на Черно море, минералните извори и обектите на културното 
наследство. Общината цели да подобри и разнообрази предлаганите 
туристическите услуги и продукти с инициативи за създаване на нови паркове, 
спортни комплекси и културно-възстановителни съоръжения за привличане на 
повече туристи. Тъй като Варна разполага с международно летище, ж.п. и 
автобусна гари и морско пристанище, градът е център на туристическия трафик. 
Много туристи с крайна дестинация на други места по черноморското крайбрежие 
преминават през Варна, често оставайки за една нощ в града.36 

 

Този раздел обобщава изходното екологично състояние на ключови индикатори за 
Варна. Оценката беше проведена според Рамката „Натиск-Състояние-Реакция“ 
(НСР) на ЕБВР и надгражда върху качествените и количествени данни, събрани за 
Доклада за политическата рамка и Базата данни с показатели.  

В следващите раздели ще се представят показателите за „Състояние“ и „Натиск“ с 
наличните „последни стойности“ на данните. Първоначалното проучване, основано 
на публикувани източници, позволи да се придобие по-широка представа за 
изходната ситуация, която предстоеше да се изследва. Останалите данни за 
показателите бяха събрани от идентифицирани подходящи заинтересовани страни 
и бяха анализирани между 2019 и 2020 г. По време на изготвянето на техническата 
оценка бяха обобщени 65% от данните за показателите, които ЕБВР потвърди като 
достатъчни за завършване на техническата оценка. Включените данни и анализ се 

33 Национален статистически институт, април 2019 
34 Оценка на изходното екологично състояние на Варна и PESTEL анализ, 2017 
35 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 
36 Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 
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основават на наличните данни, на интервюта и валидация от страна на 
заинтересованите страни по време на изготвянето на доклада.  След неговото 
приключване не е предприемано допълнително проучване. Ето защо, ако са 
станали налични нови данни, те не са включени в това Приложение, което служи 
като обобщение на Доклада за техническата оценка.  

Представените данни са с цветни кодове във основа на предварително 
определените критерии по методологията за ПДЗГ на ЕБВР. Те следват принципа 
на „светофара“ като червено показва лошо ниво, жълто – незадоволително, а 
зелено – добро ниво спрямо критерия.  Критериите са определени въз основа на 
комбинация от международни стандарти, директиви на ЕС и националните закони, 
където е приложимо (ЕБВР, 2017 г.). Когато липсват данни на местно ниво, 
представени са регионални или в някои случаи – национални данни.  

1.1.1. Качество на въздуха 
Таблица 0-1 Качество на въздуха: Налични данни за показателите  

Показател (в μm3) Последна стойност 

Средногодишна концентрация на PM2.5 18.4 

Средногодишна концентрация на PM10 27.13 (2019) (средно от 4 АИС) 

Средногодишна концентрация на SO2 9.65 (2016 – 2019) (средно от 4 АИС) 

Средногодишна концентрация на NO2 29.8 (2016 – 2019) (средно от 4 АИС) 

Източник: AECOM. 2019 

През 2020 г. Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) определи индекса на 
качество на въздуха във Варненски регион като „добър“ въз основа на стойностите 
за концентрацията на PM10, PM2.5, озон (O3), NO2, и SO2 (ЕИП уебсайт, достъп: 
януари 2020 г.). Има две постоянни автоматични измервателни станции (АИС) за 
качеството на въздуха в Общината: АИС „Чайка“ и АИС „Ангел Кънчев“. АИС 
„Чайка“ заменя предходния измервателен пункт, АИС „Батак“, в началото на 2018 г. 

 
37 Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна. 2018. Регионален доклад за 
състоянието на околната среда 
38 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023, стр. 45  

В доклада  си за 2018 г. РИОСВ – Варна признава, че районът Варна-Девня е 
изправен пред сериозно предизвикателство относно качеството на въздуха поради 
промишлените дейности там.37  

PM10 

Данните от документите на Общината за годишните емисии на PM10 показват, че 
промишленият сектор допринася средно с по-малко емисии от транспортния и 
сградния сектори.  Повече от 40% от годишните емисии на PM10 в Общината през 
2017 се дължат на отоплението на сградите, по-конкретно, от използването на 
твърди горива, като въглища и дърва.38  Според данните за 2017 г. на 
промишлените процеси (включително производството на енергия) се дължат около 
13% от годишните емисии.39 Независимо от това, промишлените и пристанищните 
съоръжения в рамките на Варна и прилежащите й райони имат съществено 
въздействие върху местното качество на въздуха. Това се вижда от по-високите 
нива на емисии, измерени при АИС „Батак“, находяща се в южния промишлен 
район.  

Тъй като Варна е пристанищен град, корабите и другия воден транспорт 
допринасят за замърсяването на въздуха, включително и с емисии на SO2, NOx, и 
фини прахови частици. Това може да е факторът, на който се дължат по-високите 
от средните концентрации на PM10 и NO2, измерени при (вече 
нефункциониращата) АИС „Батак“ наред с емисиите от промишления сектор.   

PM2.5 

Подобно на PM10, концентрациите на PM2.5 надхвърлят стойностите по зеления 
критерии на ПДЗГ. При средногодишните концентрации на PM2.5 се забелязва 
тенденция на увеличаване през 2018 и 2019 г. като стойностите през 2019 г. 
надвишават предходния пик през 2014 г. Високите нива на PM2.5 могат да са в 
резултат на по-голямата употреба на частни превозни средства, остарели 
замърсяващи въздуха превозни средства и водния транспорт. 

SO2 

39 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023, стр. 45 



Варна: План за действие за зелен град 
 

162 
 

Концентрациите на серен диоксид (SO2) като цяло са под границата от 50µg/m3  не 
са проблем на местно ниво. Корабите и водният транспорт допринасят за емисии 
във въздуха на SOx, NOx и фини прахови частици. Използването на твърди горива 
се свързва със замърсители на въздуха като SO2, NOx, фини прахови частици и 
други опасни замърсители, като живак.  

NOx 

Концентрацията на NOx е в интервала между 18.1 – 44.4μm3, като мнозинството от 
измервателните станции показват стойности, попадащи в „доброто“ ниво, а само 
една станция отчита незадоволително ниво.  Корабите и водният транспорт 
допринасят за емисиите от NOx,, измерени при (вече нефункциониращата) АИС 
„Батак“. Емисиите от промишления сектор и изгарянето на въглища в сградния 
сектор се свързват с редица замърсители на въздуха, включително SO2, NOx, фини 
прахови частици и други опасни замърсители, като живак.  

Въз основа на данни от 2013 г. газовата мрежа снабдява приблизително 40,000 
домакинства и 30 промишлени обекти. Докато изгарянето на газ се свързва с 
емисии на NOx, използването на твърди горива има най-голямото въздействие 
върху качеството на въздуха във Варна.  

Ключови предизвикателства относно качеството на въздуха 

Таблица 0-2 Качество на въздуха: Предизвикателства за Варна 

Сектор Предизвикателство Описание 

Транспорт Липса на всеобхватни 
данни за качеството на 
въздуха 

Данните за мониторинг на качеството на въздуха 
не са пълни; ето защо не се разбира изцяло 
степента на проблемите с качеството на въздуха 
в конкретни райони, където част от населението 
е изложено на вредни нива на замърсители. 

Голяма употреба на 
частни превозни 
средства и емисии от 
остаряващ автопарк  

Почти половината от всички пътувания се 
извършват с частен транспорт, а повече от една 
трета от превозните средства са на дизелово 
гориво, като до момента автомобилите на 
алтернативно гориво са малко. 

Ниска честота и 
ограничено покритие на 
обществения транспорт  

Надеждността, честотата, покритието и 
скоростта на обществения транспорт са 
вероятните фактори, които допринасят за  
голямата употреба на частни превозни средства. 

Липса на велосипедна 
култура  

Мащабът и теренът на града правят съществена 
част от градския център недостъпна за 
колоездачи и пешеходци. Инвестира се 
значително в нови велоалеи, въпреки че 
обсъжданията с общинските служители 
показаха, че понастоящем жителите на града не 
използват собствените си велосипеди, защото 
могат да бъдат откраднати. 

Сгради Изгаряне на въглища и 
дърва за отопление на 
домовете и ниска степен 
на усвояване на 
централно отопление 

Необходими са инвестиции в инфраструктурата 
и ефективни правомощия, за да се улесни 
преходът към по-чисти горива. До момента 
усвояването на газовите мрежи и централно 
отопление е ограничено, въпреки наличието на 
капацитет. Обсъжданията с общинските 
служители подсказаха, че разходите за 
енергия/горива са основната причина за 
използване на твърди горива. 

Лоши енергийни 
характеристики на 
сградите 

Въздействието върху качеството на въздуха от 
използването на твърди горива се утежнява от 
лошите енергийни характеристики на 
съществуващите сгради. Повечето жилищни 
сгради са построени между 1981-1990 г. и са 
панелни блокове с енергийно потребление, 
вариращо между 290-364 kWh/m2. Подобряване 
на енергийната им ефективност може също да 
намали разходите за горива и да улесни 
усвояването на по-чисти горива.  

Липса на стимули за 
„зелени сгради“  

Варна претърпява значителен растеж, затова е 
от решаващо значение новите сгради да са 
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проектирани така, че минимално да се използва 
енергия, да се използват чисти горива и 
максимално да се увеличат възможностите за 
интегриране на възобновяеми енергийни 
източници. Приемането на стандарта „зелени 
сгради“ и налагането му би осигурило по-малък 
принос на новите сгради към проблемите с 
качеството на въздуха. 

Индустрия Липса на режим за 
мониторинг на всички 
замърсяващи индустрии  

Общината има ограничен контрол върху 
емисиите от промишления сектор на 
територията си и в индустриалната зона на 
Девня. Контролът се регулира, проследява и 
налага от РИОСВ – Варна. От големите 
промишлени източници на емисии се изисква 
периодично да извършват  мониторинг, а 
прилагането на режим за мониторинг спрямо 
другите промишлени съоръжения би помогнало 
за идентифициране на локални проблеми, които 
се дължат на нарушения на нормативно 
допустимите стойности на емисиите.  

Източник: AECOM. 2019 

1.1.2. Качество и наличност на вода  
Таблица 0-3 Качество и наличност на вода: Налични данни  за показателите 

Показател  Последна стойност 

Биохимична потребност от  
необходимост (BOD) на реките и езерата 
(mg/L) 

4.72 (2018-2019) (Средно 13) 

 
40 Община Аврен 1%; Община Аксаково 2%; Община Бяла 1%; Община Варна 35%; Община 
Ветрино 1%; Община Вълчи дол 2%; Община Девня 1%; Дългопол 2%; Община Провадия 3% 
и Община Суворово 1% 

Концентрация на амониев азот (NH4) в 
реките и езерата (mg/L) 

0.28 (2018) (Средно 11) 

Концентрация на азот в реките и 
езерата (допълнителен показател) ) 
(mg/L) 

7.9 (2019) (Средно 2) 

Процент водни проби на година, които 
отговарят на националните стандарти 
за качество на питейната вода  

100% (2019) 

Крайбрежен екологичен статус – 
качество на водата за къпане  

Лошо (2017) 

Индекс на експлоатация на водите 9% (Регионален) (2015) 

Източник: AECOM. 2019. 

ВиК Варна ООД предоставя услугите по водоснабдяване, канализация и 
пречистване на отпадъчни води. Тя е публично дружество с 51% държавна 
собственост и 49% собственост на 10 общини в региона.40 Основният източник на 
вода е язовир „Камчия“ с Пречиствателна станция за питейни води „Камчия“, която 
е собственост и се ръководи от ВиК Бургас. Липсата на поддръжка и навременна 
подмяна са довели до значително влошаване на системата и големи загуби на 
вода. През 2015 г. загубите на вода възлизат на 66.56%, въпреки че се предвижда 
намаляването им до 63.84% през 2021.41 Най-сериозните проблеми с 
водоснабдяването са в южната част на Общината, където то е недостатъчно 
поради сезонното търсене. С развитието и увеличаване на търсенето, ще бъде 
необходимо да се инвестира в нова водоснабдителна инфраструктура и 
резервоари, за да се обслужва региона.  

Отпадъчните води се събират отделно от дъждовната вода, въпреки че в някои 
райони, като градския център, системата за събиране на отпадъчни води и 
дъждовна вода е обща.42 В градската част има добро покритие на 
канализационната мрежа, но някои населени места не са свързани с мрежата, 

41 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2030, стр. 61. 
42 Оперативна програма на Община Варна 2014-2020, стр. 147 
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включително селата Константиново, Звездица и Казашко и част от квартал Галата. 
Почти 30,000 акра земеделска земя, определена за застрояване, също няма 
канализационна система.43 Поради физическата амортизация най-малко 20% от 
системата се нуждае от обновяване, а в някои райони е необходима пълна 
подмяна поради недостатъчен капацитет.44 Тези ограничения в капацитета водят 
до постъпване на непречистени води в Черно море и Варненското езеро при силни 
дъждове. Обилните валежи стават все по-чести и са с по-голяма интензивност и 
продължителност. Но не е констатирано изливане на непречистени води от местата 
на официално заустване, които се експлоатират и поддържат от ВиК Варна ООД.45  

Биохимичната потребност от кислород (BOD) и концентрациите на амониев 
азот(NH4) в реките и езерата попадат в червеното ниво, със съответно, над 4mg/L и 
0.2mg/L. BOD в езерата надхвърля приемливите нива при всички измервателни 
станции, със значително надвишаване (червено ниво) в източния край на 
Белославското езеро и канала, свързващ го с Варненското езеро. Западната 
станция на Варненското езеро (т.е. към Белославското езеро) регистрира най-
високи стойности всяка година. Концентрацията на амониев азот е особено 
сериозен проблем за Белославското и Варненското езера, която от 2014 г. 
поддържа високи стойности, въпреки че през последните 2 години има тенденция 
за понижаване при Белославското езеро, а през последната година в източния край 
на Варненското езеро има намаляване на концентрациите до приемливи нива. При 
заустването на ПСОВ Варна и ПСОВ Златни пясъци измервателните станции 
показват значително завишени BOD и концентрация на азот над пределните 
стойности. В Програмата за опазване на околната среда на Община Варна 2019-
2023 г. се загатва за недостатъчния капацитет на ПСОВ Златни пясъци през 
летните месеци, дължащ се на увеличения брой туристи, което обяснява 
превишенията. Изпусканията от ПСОВ и от дифузни източници от районите без 
канализационна инфраструктура, както и от земеделските земи (напр. при 
използване на торове и други земеделски продукти) също замърсяват четирите 
подземни водни обекти в 3-те водоема на територията. Данните от документите на 
Общината показват, че не всички подземни водни обекти са в добро състояние 
относно химичния им състав46.  

Ключови предизвикателства относно качеството на водата  

 
43 Оперативна програма на Община Варна 2014-2020, стр. 147 
44 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република 
България 2014-2023 

Таблица 0-4 Качество на водата: Предизвикателства за Варна  

Сектор Предизвикателство  Описание 

Твърди 
отпадъци  

Незаконно изхвърляне 
на твърди отпадъци  

Незаконно изхвърляне на отпадъци в 
отводнителните канали за дъждовна 
вода и , замърсители в 
повърхностните водни обекти и 
Черно море. Отпадъците намаляват 
също капацитета на отводнителните 
каналите и увеличават риска от 
наводнения.  

Водоснабдяване 
и пречистване  

Недостатъчен 
капацитет на 
комбинираните 
канализационни и 
отводнителни системи  

Част от съществуващата 
канализационна и отводнителна 
система в централната градска част е 
с недостатъчен капацитет, което води 
до преливане и постъпване на 
непречистени води в Черно море и 
Варненското езеро.  

Липса на 
канализационна и 
отводнителна 
инфраструктура в части 
от Общината 

По-голямата част от населението 
(~95%) е свързана с 
канализационната система, но в 
някои села в южната част на 
Общината и райони, застроени върху 
земеделска земя  липсва 
необходимата инфраструктура, което 
води до риск от замърсяване на 
подпочвените води и повърхностните 
водни обекти. 

Остарели и/или с 
недостатъчен 
капацитет 

Изхвърляните от ПСОВ отпадъчни 
води не отговарят на изискванията на 
екологичните стандарти, което влияе 

45 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2030, стр. 69. 
46 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023, стр. 99 
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пречиствателни 
станции за отпадъчни 
води 

както на качеството на водата, така и 
на биоразнообразието. Този проблем 
засяга редица ПСОВ. Необходими са 
допълнителни инвестиции в нова 
инфраструктура и/или подобряване 
на процесите на пречистване .  

Липса на цялостно 
управление на водния 
цикъл 

Във Варна водата се управлява 
линейно; извлича се, разпределя се 
за ползване, събира се за 
пречистване и след това се пуска 
обратно в околната среда. Най-
добрата практика е прилагане на 
цялостно управление на водния 
цикъл, като се използват отпадъчните 
води (както мръсната, така и 
дъждовната вода), което облекчава 
натоварването на природните водни 
източници и пречиствателните 
съоръжения при събирането и 
пречистването на отпадъчни води. 
Желателно е прилагането на 
водочувствителен подход в 
градоустройството, включително 
интегриране на пропускливи 
настилки или зелена инфраструктура, 
и максимално използване на 
възможностите за рециклиране на 
водата в сградите. 

Големи загуби на вода 
от водоснабдителната 
мрежа 

Липсата на поддръжка и обновяване 
на остарялата инфраструктура е 
довела до значително износване на 
водоразпределителната система и до 
големи загуби на вода. Очаква се 
увеличаване на натиска от туризма и 

местното развитие върху 
водоразпределителната система.  

Индустрия Липса на редовен 
мониторинг на 
изпускането на 
отпадъчни води от 
промишлеността  

Редица местни бизнеси / 
промишлени предприятия пречистват 
отпадъчните си води на място и 
функционират независимо, но 
третираните от такива съоръжения 
води на място съдържат високи нива 
на замърсители. Въвеждането на 
строг режим за периодичен и/или 
автоматизиран мониторинг би 
помогнало за по-бързото и 
ефективно идентифициране и 
справяне с проблема на неспазване 
на изискванията.  

Липса на ефективно 
управление на 
режището за  
бракувани кораби  

Режището за бракувани кораби се 
намира на брега на Варненското 
езеро и в близост до защитени 
местности с биоразнообразие. 
Местоположението му поставя в 
сериозен риск прилежащото езеро от 
замърсяване с тежки метали и други 
вещества.  

Източник: AECOM. 2019 

1.1.3. Качество на почвата  
Таблица 0-5 Качество на почвата: Налични данни за показателите  

Показател  Последна стойност 

Брой на замърсени обекти 
(брой/1000km2) 

0 (2019) 
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Концентрация на живак в почвата 
(mg/kg) 

0.3 (Регионална, 0-20cm) (2018) 

Концентрация на кадмий в почвата 
(mg/kg) 

0.28 (Регионална, 20-40cm) (2016) - 
0.405 (Регионална, 0-20cm) (2018) 

 

Концентрация на цинк в почвата (mg/kg) 87.8 (Регионална, 0-20cm) - 92.5 
(Регионална, 20-40cm) (2018) 

Концентрация на минерално масло в 
почвата при използване на 
инфрачервена спектроскопия (mg/kg) 

Не е налична  

Източник: AECOM. 2019 

Като цяло качеството на почвата във Варна попада в зелената зона спрямо 
международните стандарти. Липсва обаче рутинен мониторинг на качеството на 
почвата и по тази причина няма пълни данни за последните години. На регионално 
ниво почвите се тестват веднъж годишно на места, определени от МОСВ. Най-
близкото до Варна място за взимане на проби е Община Аксаково. Допълнителни 
измервания се извършват, когато е необходимо, на принципа „случай по случай“.47 
При тях през последната година не са констатирани замърсени обекти в Общината. 
Периодичните измервания за качеството на почвата в региона показват, че докато  
нивата на кадмий и цинк са в рамките на допустимите граници, тези за живак 
попадат в жълтата зона. Това се основава на данните за последните три години, 
между 2015 и 2018 г. Допълнителни измервания се извършват, когато е 
необходимо, на принципа „случай по случай“.48 При тях не са констатирани 
замърсени обекти в Общината през последната година. Данните от тези 
измервания показват, че съдържанието на метали и металоиди в почвите е в 
рамките на допустимите граници (РИОСВ Варна, 2019). 

Тестването на почвени проби от водните източници в санитарно-охранителни зони 
между 1996 - 2004 г. показват, че киселинността е в рамките на допустимите 
стойности, типични за този вид почва. Средногодишната концентрация на нитрати и 

 
47 Телефонен разговор с ИАОС, януари 2020 г. 
48 Телефонен разговор с ИАОС януари 2020 г. 

частта от проби, показващи стойности над средногодишните са се увеличили 
значително в сравнение с измереното всяка година след 1999 г. В почвените проби 
не са установени фосфати. За същия период измерените концентрации на олово в 
почвите на площадките в детските градини на Варненски регион са много под 
допустимите граници.49  

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци вероятно е довело да замърсяване 
на почвата, въпреки че няма налични данни за мащаба на въздействието. Както е 
отчетено през 2014 г. замърсените области обхващат приблизително 2 km2. През 
2018 г. са установени 8 незаконни сметища, които са почистени след като Кметът 
създава организация за събиране на незаконно изхвърлените отпадъци съгласно 
Закона за управление на отпадъците. При разговорите с общинските служители бе 
установено, че незаконното изхвърляне е проблем, касаещ всички видове 
отпадъци, включително опасните (напр. медицински) и промишлени отпадъци. За 
справяне с проблема Общината е провела и кампании за повишаване на 
осведомеността.  

Ерозията на почвата и свлачищата са проблем, който е изрично посочен в редица 
документи, като най-засегнати са земеделските земи и водосборните райони на 
Варна и Белославското езеро. Режимът на валежите и релефът са довели до 
ерозия на приблизително 60% от горния слой на земеделските почви, засягайки 
най-вече земите в североизточната част. 

Ключови предизвикателства относно качеството на почвата  

Таблица 0-6 Качество на почвата: Предизвикателства във Варна  

Сектор Предизвикателство Описание  

Твърди отпадъци Незаконно изхвърляне 
на твърди отпадъци 

Мащабът на незаконно 
изхвърляне на отпадъци е 
неизвестен, но то има сериозни 
последствия за качеството на 
почвата, а е и финансово и 
административно бреме за 
Общината. Може да е необходима 

49 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г.  
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комбинация от кампании за 
повишаване на осведомеността, 
по-строги наказания при 
прилагане на закона, и 
мобилизиране на групи в 
общностите, за да се подпомогне 
справянето с проблема.     

Ниска степен на 
оползотворяване на 
рециклируеми 
материали от потоците 
отпадъци  

Увеличеното разделяне на 
източниците на рециклируеми 
материали може да подобри 
степента на оползотворяването им 
и да намали пластмасовите 
отпадъци и други замърсители от 
инсталациите за механично и 
биологично третиране на 
отпадъци   (включително компост 
и гориво (RDF), получено от 
отпадъци), като по този начин се 
сведе до минимум въздействието 
върху почвата, водата и 
качеството на въздуха. 

Липса на редовен 
мониторинг на 
отчитането на 
потоците промишлени 
отпадъци  

Липсата на данни за вида и 
количеството отпадъци, както и 
липсата на яснота относно 
настоящите практики за 
управление на отпадъците от 
промишлените съоръжения са 
ключова пречка за ефективно 
управление и смекчаване на 
въздействието върху околната 
среда. 

Липса на стратегия за 
управление на 
драгирани материали  

Няма ефективно управление на 
драгирани материали от 
пристанищата и водните пътища, в 

които може да има и опасни 
отпадъци. Необходим е 
координиран подход в консултация 
с другите заинтересовани страни, 
за да се разработи дългосрочна 
стратегия за управление на този 
поток отпадъци. 

Водоснабдяване и 
пречистване  

Недостатъчен 
капацитет на 
комбинираните 
канализационни и 
отводнителни системи  

Част от съществуващата 
комбинирана канализационна и 
отводнителна система в 
централната градска част е с 
недостатъчен капацитет, което 
причинява преливане в случаи на 
силни валежи. Това увеличава 
риска от наводнения и намалява 
ефективността на пречистването 
на канализационни води, което от 
своя страна може да има пагубно 
въздействие върху качеството на 
почвата. Изменението на климата 
и прекомерните валежи могат да 
утежнят проблема.  

Липса на 
канализационна и 
отводнителна 
инфраструктура в 
части от Общината  

Докато по-голямата част от 
населението (~95%) е свързано с 
канализационната система, в 
някои части такава 
инфраструктура липсва. Това 
може да доведе до замърсяване 
на почвата. 

Междусекторентеми Липса на пълни данни 
относно качеството на 
почвата  

Наличните данни не са пълни, за 
да се направят сериозни 
заключения за нивото на 
замърсяване на почвата. При 
локализираното тестване може да 
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се пропусне проблем, предвид 
мащаба на промишлените 
дейности и незаконното 
изхвърляне на отпадъци. 

Източник: AECOM. 2019 

1.1.4. Зелени и открити обществени пространства  
Таблица 0-7 Зелени и открити обществени пространства: Налични данни за показателя 

Показател  Последна стойност 

Съотношение на открита зелена площ 
(m2/ на глава от населението) 

10.6 (2019) 

Източник: AECOM. 2019. 

Зелените пространства във Варна са неравномерно разпределени и с висока 
степен на фрагментиране, като значителна част от достъпните зелени 
пространства са разположени покрай брега или периферията на града. Това 
създава неравен достъп до тях за жителите, които живеят в близост до зелените 
пространства и тези в другите райони на града. Много от по-големите зелени 
пространства са предназначени за туристите, което намалява достъпа на 
жителите.  

Плътността е един от показателите за урбанизационния натиск върху зелените 
пространства. В Община Варна средната плътност е относително ниска – 0.23km2 
застроена площ на km2, което предполага, че има достатъчно зелени пространства 
на един жител в Общината. Получава се 10.6m2 обществено зелено пространство 
на глава от населението, което се използва активно от населението. Общото 
зелено пространство, включително обществено достъпните зелени площи, 
природни паркове и гори с инфраструктура за достъп възлизат на 23.02 m2 на глава 
от населението. Специализираните зелени площи (т.е. площи, недостъпни за 
обществеността, като такива в резиденции, курорти, спортни комплекси, защитени 
местности и гори, и т.н.) възлизат на още 176.7 m2 на глава от населението.  

 
50 Бележка: По данни на Изпълнителна агенция по горите, числото е 29% 

От общата площ на Общината 40% са земеделска земя, приблизително 26% са 
гори50, 21% са населени места, а останалата земя е предназначена за водните 
обекти, транспортната инфраструктура и градското развитие.51 Регулационният 
план показва смесени зони и близост до производствени зони на жилищни райони, 
зелени пространства и земеделски земи. По неофициални данни зелените площи в 
новозастроените райони са по-ограничени.  

Както на национално, така и на местно ниво законодателната рамка насърчава 
непрекъснатостта и единството на зелените пространства. Програмата за опазване 
на околната среда на Община Варна 2019-2023 г. включва насоки и предложения 
за подобряване на качеството на зелените пространства, включително 
увеличаване на площите с „меко“ озеленяване, мерки за задържане на горния 
почвен слой и оптимизиране на използването на водните ресурси за напояване, 
както и преглед на състава на видовете, за да се повиши разнообразието и ползите 
от микроклимата. 

Ключови предизвикателства относно зелените и обществените пространства  

Таблица 0-8 Зелени и обществени пространства: Предизвикателства във Варна 

Сектор Предизвикателство Описание 

Устройствено 
планиране 

Конкуриращи се 
приоритети на 
устройственото 
планиране и липсата 
на стандарти за 
зелените 
пространства  

Поради разрастването на града, 
зелените пространства се конкурират 
със строителните обекти и с това, че 
няма насоки или стандарти на местно 
ниво за интегриране на зеленото 
пространство в градското развитие и в 
проектите за обновление на градската 
среда (по отношение на площ и 
качество на зеленото пространство); 
това може да доведе до пропуснати 
възможности за постигане на максимум 
ползи. Откритите зелени пространства 
поддържат физическото и емоционално 
благосъстояние на хората и 
предоставят услуги от екосистемите, 

51 Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 
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включително смекчаване на ефекта от 
т.нар. градски топлинен остров, 
намаляване на изтичането на 
повърхностните води и риска от 
наводнения.  

Достъпност на 
зелените 
пространства 

Зелените пространства са 
неравномерно разпределени. Много от 
по-големите зелени пространства са 
предназначени за туристите, което 
ограничава използването им от 
жителите на града. Наличието и 
близостта на гори и други защитени 
местности в рамките на /в близост до 
Общината дават основание да се 
обмисли увеличаване на достъпността 
до природните зони за жителите и 
посетителите на града.    

Свързаност на 
зелените 
пространства 

Зелените пространства не са планирани 
разумно относно свързаността си, за да 
са от полза както за околната среда, 
така и за общественото здраве.  
Настоящата политическа рамка 
насърчава този подход, за да се 
създаде единна и взаимосвързана 
мрежа от зелени пространства. 
Следващото разглеждане на 
Общинския план за развитие (т.е. от 
2020 г. нататък) предоставя възможност 
за включване на конкретни мерки за 
постигане на тази цел.  

 
52 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 

Типология на 
зелените 
пространства 

Повечето зелени пространства са 
многофункционални, с приоритетно 
използване от хората. Необходимо е 
обаче да се балансира търсенето им за 
възстановителни цели спрямо 
екологичните ползи и потребности. 
Зелени пространства, които не се 
използват за възстановителни цели от 
гражданите и посетителите на града са 
важни за екологичната цялост на града.  

Източник: AECOM. 2019 

1.1.5. Биоразнообразие и екосистеми 
Таблица 0-9 Биоразнообразие и екосистеми: Налични данни за показателя 

Показател  Последна стойност 

Изобилие на видове птици (всички 
видове) (годишен % промяна) 

1450% (станция за мониторинг – 
Варненско езеро) (2019) 

Източник: AECOM. 2019 

Много различните климатични, геоложки, топографски и хидроложки условия в 
България създават много богата на биоразнообразие околна среда. На национално 
ниво защитените местности са регулирани от Закона за биоразнообразието и 
Закона за защитените територии.52 България е активен участник в „Натура 2000“, 
което най-голямата мрежа на ЕС за опазване на биоразнообразието и 
застрашените видове. Националната екологична мрежа дефинира екологични 
защитени местности, включително тези по „Натура 2000“ и такива извън тази 
мрежа, които са защитени по националното обозначение за екологична значимост.  

Има шест категории защитени територии в България: резерват, национален парк, 
природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена 
местност. За всяка важат регулаторни ограничения на различни нива, както и 
мерки, които да осигурят опазване на околната среда. В Община Варна има един 
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национален парк и пет защитени местности. Преобладаващата част от горите са 
собственост на държавата (>80%), някои са общинска (~3%) или частна 
собственост и са с площ от 614 хектара.53 Състоянието на горите се описва като 
добро.54 

И плажовете и горите допринасят за богатото биоразнообразие във Варненски 
регион. Има един плаж със „син флаг“, което е престижен сертификат за прозрачна 
и чиста вода, отговаряща на международно признатите екологични стандарти. 

В общинските документи се говори за отрицателното въздействие на човека върху 
естествените местообитания и биоразнообразието поради дейности като 
урбанизация, които засягат конкретно влажните зони, въпреки че мащабът на 
въздействието не е количествено определен. В Регионалния доклад за 
състоянието на околната среда (2018) се изброяват редица видове в множество 
местообитания, които са в списъка на застрашените видове, наред с горски 
местности, сладководни и морски влажни зони, пасища, води, песъчливи и 
каменисти терени.  

Белославското езеро е обозначена местност съгласно Директивата на ЕС за 
птиците. То предоставя местообитание на 112 видове птици, включително 53 вида 
прелетни птици и е местност от международно значение за зимуващи водоплаващи 
птици. Има значително повишаване на годишната промяна на видовете птици, 
според станцията за мониторинг при Варненското езеро (данните са предоставени 
от ИАОС). Значително увеличение на видовете е регистрирано през 2019 г., 
въпреки че предходните 3 години показват съществени флуктуации. През 2018 г. е 
имало намаление от 46% на броя видове, а преди това, през 2017 г., е имало 46% 
увеличение на броя им в сравнение с предходната година. За 2019 г. 12-те 
регистрирани видове остават постоянни, но предходната година 11 от 15-те видове 
са намалели с до 80%.  

Ключови предизвикателства за биоразнообразието и екосистемите  

Таблица 0-10 Биоразнообразие и екосистеми: Предизвикателства за Варна  

Сектор Предизвикателство Описание  

Транспорт  Въздействие на морския 
трафик върху влажните 

Морският трафик има съществено 
въздействие върху морските 

 
53 План за горите 2017, Изпълнителна агенция по горите  

зони и морските 
екосистеми  

екосистеми поради замърсяване 
(включително от нефт), емисии, 
сблъсквания и шум, увреждане от 
анкериране и закотвяне, и 
привнасянето на инвазивни видове. 
Близостта на пристанищните 
дейности и трафик до защитените 
местности и периодичното 
драгиране представляват конкретно 
предизвикателство. 

Индустрия Липса на редовен 
мониторинг на 
изпускането на 
отпадъчни води от 
промишлеността 

Редица местни бизнеси / 
промишлени предприятия 
пречистват отпадъчните си води на 
място и функционират независимо, 
но третираните води от такива 
съоръжения на място съдържат 
високи нива на замърсители. 
Въвеждането на строг режим за 
периодичен и/или автоматизиран 
мониторинг би помогнало за по-
бързото и ефективно 
идентифициране и справяне с 
проблема на неспазване на 
изискванията. 

Устройствено 
планиране 

Натиск на градското 
развитие 

Местностите с биоразнообразие са в 
близост до и са вплетени в градския 
и крайградски пейзаж. 
Разрастването на града  с ново 
строителство и транспортна 
инфраструктура, туризъм и 
промишлени дейности, оказва 
натиск върху естествените 
екосистеми. Съществуващият 
контрол при планирането не 

54 Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023, стр. 274 
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осигуряват адекватна защита на 
такива местности и по тази причина 
въздействието може да е 
кумулативно или косвено.  

Твърди 
отпадъци 

Незаконно изхвърляне 
на твърди отпадъци 

Незаконното изхвърляне на 
отпадъци има преки и косвени 
последствия за биоразнообразието.  
Изхвърляне в отводнителните 
канали на замърсители, пластмаса и 
друг боклук води до замърсяване на 
повърхностните води и Черно море, 
и засяга влажните зони и морските 
екосистеми. Някои млекопитаещи 
животни, както и птици могат да се 
конкурират с други видове, които се 
хранят с остатъци, като плъхове и 
гарвани.  

Водоснабдяване 
и пречистване  

Липса на 
канализационна и 
отводнителна 
инфраструктура в части 
от Общината  

Строителството в райони без 
адекватна инфраструктура за 
отпадъчни води и незаконното 
строителство утежняват проблема. 
И докато ~95% от населението е 
свързано към канализационната 
система, някои райони няма 
необходимата инфраструктура, 
което води до рискове от 
замърсяване на подпочвените води 
и повърхностните водни обекти.  

Недостатъчен капацитет 
на комбинирани 
канализационни и 
отводнителни системи 

Части от съществуващата 
канализационна и отводнителна 
система в централната градска част 
са с недостатъчен капацитет, което 
води до преливания и изпускане на 
непречистени води в Черно море и 

Варненското езеро по време на 
много силни валежи. Преливанията 
се наблюдават, когато има 
интензивни валежи.  

Остарели и/или с 
недостатъчен капацитет 
пречиствателни станции  

Заустваните отпадъчни води от 
ПСОВ не отговарят на екологичните 
стандарти относно редица 
показатели, което от своя страна 
има последствия както за 
качеството на водата, така и за 
биоразнообразието. Проблемът 
засяга редица ПСОВ. За да се реши 
този проблем, необходима е нова 
инфраструктура и/или подобрена 
обработка.  

Междусекторен 
теми  

Липса на пълни данни за 
въздействието върху 
биоразнообразието 

Понастоящем няма цялостна 
система, чрез която да се разбере, 
оцени или количествено определи 
въздействието върху 
биоразнообразието и да се 
идентифицират ключовите рискови 
фактори. Юрисдикцията за 
защитените местности, гори, морски 
екосистеми, земеделски и 
строителни зони е организирана по 
сегментиран начин между 
националните, регионални и 
общински власти, което затруднява 
координацията и оценката на 
въздействието.  

Ниско ниво на 
осведоменост за 
биоразнообразието  

Общината може да подкрепи усилия 
за повишаване на осведомеността и 
популяризиране на устойчив 
екотуризъм. Това вероятно ще 
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доведе до икономически, както и до 
по-мащабни екологични ползи.  

Източник: AECOM. 2019 

1.1.6. Емисии на парникови газове  
Таблица 0-11 Емисии на парникови газове: Налични данни за показателите 

Показател  Последна стойност 

Годишни еквивалентни емисии на CO2 
на глава от населението (тон / година / 
глава от населението) 

3.47 (2017) 

Годишни емисии на CO2 за единица 
БВП (тон / година / щат.дол. БВП) 

0.0005 (2017) 

Източник: AECOM. 2019 

В общественото пространство липсва изчерпателен опис на емисиите на парникови 
газове за Община Варна. Данните за годишните емисии на CO2 (еквивалентни) на 
глава от населението от общинските документи55 и данните за годишните емисии 
на CO2 на единица БВП, извлечени от тях показва, че стойностите попадат в 
зелената зона. Прогнозира се дългосрочните мерки за енергийна ефективност да 
намалят годишните емисии на CO2 от 3.47 tCO2 на глава от населението през 2017 
г. на 2.5 tCO2 през 2030 г. Обхватът на анализа (т.е. включвания и изключвания) и 
всякакви допускания, въз основа на които са получени числата и изготвени 
прогнозите остават неясни. Също така не е ясно дали инвестиции за постигане на 
такова намаление са включени във финансовите планове. Налични са само данни 
така, както са отчетени през 2017 г., но липсват исторически данни, за да се видят 
тенденциите. Ето защо не е възможно да се прецени въздействието на 
демографските промени, промишлените и туристически дейности или 
интервенциите на Общината за намаляване на емисиите на парникови газове.  

 
55 Оценка на изходното екологично състояние на Варна и PESTEL анализ, 2017 г. 
56 Стратегия за устойчива енергия на Варна 2012-2020, стр. 127 

Община Варна се е присъединила към инициативата за Споразумение на 
кметовете (СК) през 2008 г. и през 2011 г. е приела План за действие за устойчива 
енергия (ПДУЕ) за периода 2012-2020 г.  Като страна-подписала Споразумението, 
Община Варна е поела доброволно ангажименти за намаляване най-малко с 20% 
на свързаните с енергията емисии на CO2. ПДУЕ е фокусирано единствено върху 
емисиите на парникови газове, свързани с използването на енергия в рамките на 
Общината (спрямо общите емисии на парникови газове). В предоставения в 
Стратегията за устойчива енергия на Варна 2012-2020 г. анализ се прогнозира, че 
при сценария „обичайна дейност“, емисиите на CО2 ще се увеличават линейно в 
периода между 2013 и 2020 г., от изходно състояние от ~878,500 tCO2 през 2005 г. 
до 1,250,000 tCO2 през 2020 г., което е увеличение от около 42%. При изпълнение 
на очертаните в Стратегията мерки относно домакинствата, общинския, 
транспортния и индустриалния сектори, както и относно увеличаване на 
производството на енергия от възобновяеми източници се предвижда да доведат 
до 659,000 tCO2 емисии през 2020 г., което е намаление от около 25% спрямо 
изходното състояние през 2005 г. и почти половината от прогнозираното през 2020 
г. при сценария „обичайна дейност“.56 

Абсолютните стойности на емисии на парникови газове по сектори така, както са 
отчетени през 2017 г., са представени в таблицата по-долу.57  

Таблица 0-12 Емисии на парникови газове, разбивка по сектори, 2017 г.  

Сектор Милиона тона CO2 на година  

Сгради, оборудване/съоръжения и 
промишленост  

1.18 

Жилищни сгради 0.5930 

Транспорт 0.11932 

Улично осветление 0.02356 

57 Оценка на изходното екологично състояние на Варна и PESTEL анализ, 2017, Раздел 3.3.1 
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Община 0.09405 

Промишленост 0.3872 

Източник: AECOM. 2019 

Сградите и промишлеността, както и жилищният сектор допринасят най-много за 
емисиите на парникови газове. Електроенергията е основният източник на енергия 
за всички сектори, с изключение на транспортния. Електропроизводството в 
България е едно от най-въглеродноинтензивните в Европа, което оказва 
въздействие върху изходното екологично състояние, въпреки че всяка мярка, която 
свежда до минимум търсенето и/или производството на електроенергия от 
възобновяеми/по-малко въглеродноинтензивни източници ще доведе до 
значителни спестявания.58 

Ключови предизвикателства относно емисиите на парникови газове 

Таблица 0-13 Емисии на парникови газове: Предизвикателства за Варна 

Сектор Предизвикателство Описание 

Транспорт Голяма употреба на частни 
превозни средства и емисии  
от остаряващ автопарк  

Голяма употреба на частни 
превозни средства и значителен 
брой на по-стари, замърсяващи 
превозни средства.  Почти 
половината от всички пътувания 
се извършват с частен транспорт, 
а повече от една трета от 
превозните средства са на 
дизелово гориво, като до момента 
навлизането на автомобили, 
използващи алтернативни горива, 
е ниско. 

 
58 Оценка на изходното екологично състояние на Варна и PESTEL анализ, 2017 г. 

Ниска честота и ограничено 
покритие на обществения 
транспорт  

Надеждността, честотата, 
покритието и скоростта на 
обществения транспорт са 
вероятните фактори, които 
допринасят за  голямата употреба 
на частни превозни средства. 

Липса на велосипедна 
култура 

Мащабът и теренът на града 
правят съществена част от 
градския център недостъпна за 
колоездачи и пешеходци, но се 
инвестира в изграждането на 
повече велоалеи. 

Индустрия Липса на местни програми 
за намаляване на 
въглеродноинтензивния 
индустриален сектор 

Индустриалният сектор се състои 
от микро, малки, средни и големи 
предприятия. Докато последните 
са добре обхванати от 
национални програми, малките и 
средни предприятия могат да се 
възползват от местни програми и 
стимули за подобряване на 
енергийната ефективност и 
намаляване на емисиите от 
парникови газове.  

Енергия Разчитане на производство 
на електроенергия от 
изкопаеми горива и ниско 
усвояване на възобновяеми 
енергийни източници: 

Понастоящем възобновяемите 
енергийни източници не се 
използват широко. Усвояването на 
възобновяема енергия, както в 
мащаба на електроенергийната 
мрежа, така и на микрониво е 
недостатъчно, особено в сградния 
и индустриалния сектори, които са 
най-големите потребители на 



Варна: План за действие за зелен град 
 

174 
 

енергия, независимо от наличните 
фискални стимули. 

Използване на въглища за 
отопление на жилищни 
сгради 

За Общината е предизвикателство 
налагането на преминаване към 
по-чисти горива, както и 
инвестиции в инфраструктура, 
необходима за улесняване на този 
преход. До момента усвояването 
на газовите мрежи е 
недостатъчно, независимо от 
наличния допълнителен 
капацитет. При обсъжданията бе 
предположено, че ключов фактор 
за използването на изкопаеми 
горива са разходите за енергия за 
отопление  

Твърди 
отпадъци 

Ниска степен на 
оползотворяване на 
рециклируеми материали от 
потоците отпадъци 

Увеличеното разделяне на 
източниците на рециклируеми 
материали може да подобри 
степента на оползотворяването 
им и да намали пластмасовите 
отпадъци и други замърсители от 
инсталациите за механично и 
биологично третиране на 
отпадъци   (включително компост 
и гориво, получено от отпадъци), 
като по този начин се сведе до 
минимум въздействието върху 
почвата, водата и качеството на 
въздуха 

Сгради Лоши енергийни 
характеристики на сградите  

Повечето жилищни сгради са 
построени между 1981-1990 г. и са 
панелни блокове с енергийно 
потребление, вариращо между 

290 - 364 kWh/m2. Подобряване на 
енергийната им ефективност 
може също да намали разходите 
за горива на жителите и да улесни 
усвояването на по-чисти горива. 

Липса на стимули за „зелени 
сгради“  

Варна претърпява значителен 
растеж, затова е от решаващо 
значение новите сгради да са 
проектирани така, че минимално 
да се използва енергия, да се 
използват чисти горива и 
максимално да се увеличат 
възможностите за интегриране на 
възобновяеми енергийни 
източници. 

Междусекторен 
теми 

Липса на пълни данни / опис 
на емисиите на парникови 
газове 

Има ограничени данни за 
емисиите на парникови газове. 
Наличните данни са остарели, не 
предоставят подробна разбивка 
на емисиите, подробна методика 
или яснота за източника. От 
решаващо значение е събирането 
на подходящи данни за 
мониторинг, постоянна 
диагностика и подаване на 
информацията за разработване 
на политики.  

Няма структуриран подход 
за изпълнение на мерки за 
намаляване на емисиите на 
парникови газове 

Въпреки че Общината се е 
ангажирала с намаляване на 
енергията, свързана с емисии на 
парникови газове като страна-
подписала Споразумението на 
кметовете, няма периодичен 
мониторинг и оценка. Необходими 
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са оценка на напредъка и нов 
опис с допускания за реалистичен 
ръст, за да се подава информация 
за бъдещи решения относно 
политиките, както и да се прилага 
структуриран и координиран 
подход за изпълнение на 
предходни ангажименти. 
Общината няма стратегия и 
ангажимент за намаляване на 
цялостния си отпечатък от емисии 
на парникови газове (напр. 
включително емисии от твърди 
отпадъци, отпадъчни води и не-
енергийно свързани емисии от 
промишлеността).  

Източник: AECOM. 2019. 

1.1.7. Изменението на климата и риска от бедствия 
Таблица 0-14 Изменението на климата и риска бедствия: Налични данни за показателя 

Показател  Последна стойност 

Прогнозни икономически щети от 
природни бедствия, наводнения, суши, 
земетресения и т.н. като дял от БВП (%) 

0.4% (национална) (2007- 2015) 

0.29% (национална) (1980 – 2017) 

Източник: AECOM. 2019 

В публичното пространство не бе намерена конкретна информация за оценки или 
управление на риска от бедствия на местно ниво. В Областната стратегия за 
развитие на Област Варна за 2014-2020 г. има раздел за рисковете от изменението 

 
59 Областна стратегия за развитие на Област Варна за 2014-2020, стр. 95 
60 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 2019 
61 Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) както са 
разработени от ЕС  
62 Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020, стр. 219 

на климата, в който се казва, че Варненска област попада в NUTS 2, Група 4 по 
индекса на риска, т.е. е област с висок риск, особено в секторите селско 
стопанство, туризъм, управление на водните ресурси и горите.59 

Климатичните прогнози за България показват увеличаване на температурите на 
въздуха средно 4°C до 2080 г., което е очаква да бъде по-съществено през летния 
сезон (от юли до септември). Прогнозата за валежите показва 40% намаление до 
2080 г., въпреки че повечето сценарии за изменението на климата предсказват 
увеличаване на валежите през зимата и намаление през лятото, което би 
компенсирало измененията. 60 Анализът на сценариите показва тенденция към 
увеличена честота на екстремните събития и бедствия, като проливни дъждове, 
горещи и студени вълни, наводнения и суши, ураганни ветрове, горски пожари и 
свлачища. Североизточната част на България (NUTS 2 регион, където се намира 
Варненска област)61 е една от най-засегнатите части на страната от събития, като 
увеличаване на броя на и интензивността на сухи и горещи периоди през лятото, 
суши, наводнения и проливни дъждове.60 Индексът на уязвимост спрямо 
изменението на климата е 4, т.е. област с висока степен на уязвимост на 
изменението на климата, като най-уязвимите сектори са селско стопанство, 
туризъм, управление на водите, и горите.62 

Таблица 0-15 Климатични прогнози за България 

Променлива До 2020 До 2050 До 2080 

Изменение на годишната 
температура на въздуха (˚C)63  

0.7°C–1.8°C 1.6°C–3.1°C 2.9°C–4.1°C 

Изменение на 
средногодишните валежи (%)64  

-10% -15% Между -30% - -40% 

Източник: AECOM. 2019 

Увеличаване на температурата през летните месеци има преки положителни и 
отрицателни последствия за туристическа индустрия на Варна. По-високите летни 

63 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и Pлан за действие, 2019 
г. Увеличена температура спрямо средногодишната температура за периода 1961–1990 г. 
64 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и Pлан за действие, 2019 
Намалени валежи спрямо средногодишните валежи за периода 1961–1990 г. 
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температури и честите горещи вълни могат да намалят броя на туристите, което 
обаче може частично да се компенсира от удълженото лято и междинни сезони за 
туристически дейности там, където има повишена устойчивост на местната 
инфраструктура. Това включва, например, планиране на недостига на вода и/или 
увеличено търсене не енергия за охлаждане / електроенергия през летния период. 

В общественото пространство няма конкретна информация за оценката на риска от 
изменението на климата и/или от бедствия на местно/общинско ниво или за 
икономическото въздействие на природните бедствия на местно ниво. Общинският 
план за развитие показва, че до момента са наблюдавани ‚маломащабни“ 
наводнения, които са причинили проблеми в транспорта, но са довели до 
ограничени преки материални щети. Вторичното въздействие включва свлачища, 
които в миналото са довели до сериозни икономически щети.65 Силните валежи 
също могат да създадат проблем с капацитета на пречиствателните станции за 
отпадъчни води (т.е. в райони, където инфраструктурата за дъждовната вода и тази 
за отпадъчни води е обединена), което от своя страна има последствия за 
качеството на крайбрежните води. Числата, получени от националните данни 
предполагат, че за момента икономическото въздействие не е толкова значително.  

Ключови предизвикателства относно изменението на климата и риска от 
бедствия  

Таблица 0-16 Изменението на климата и риска от бедствия: Предизвикателства за 

Варна 

Сектор Предизвикателство Описание 

Транспорт Ограничен потенциал за 
адаптация в 
транспортния сектор 

Транспортният сектор е решаващ за 
икономиката на Варна. Няма 
достатъчно местни данни, но 
националният анализ показва 
недостатъчен капацитет за 
адаптация на транспортния сектор. 
Ето защо е необходимо 
дългосрочните прогнози за 
изменението на климата да се 
интегрират в планиране на 

 
65 Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020, стр. 220 

развитието и инвестициите в нова 
транспортна  инфраструктура.  

Енергия Недостатъчна 
информация относно 
планиране на 
устойчивост на 
енергийната мрежа  

Планирането и въвеждането на 
мерки за устойчивост в енергийния 
сектор на местно ниво са неясни. С 
изменението на климата се 
увеличават екстремните климатични 
събития и настъпват промени в 
моделите на търсене на енергия, 
което изисква цялостно планиране 
на устойчивостта на мрежата. 

Устройствено 
планиране 

Риск от ерозия на 
крайбрежието  

Варна и региона са податливи на 
крайбрежна ерозия, която ще се 
увеличи с изменението на климата. 

Сгради Лоши енергийни 
характеристики на 
сградите 

Съществуващият жилищен фонд е в 
лошо състояние и поради това е 
особено чувствителен на 
изменението на климата, а 
уязвимите жителите са в най-голям 
риск.  

Липса на съобразяване 
с въздействието на 
изменението на климата 
при новопостроените 
сгради 

 При значителния растеж на Варна, 
от решаващо значение е новите 
сгради да са проектирани така, че 
да интегрират устойчивост спрямо 
изменението на климата. 
Понастоящем кодовете и 
стандартите за новите сгради, както 
и местните политики за планиране, 
не са съобразени с бъдещите 
сценарии относно климата, така че 
да обосновават решенията за 
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проектирането и планирането на 
новото строителство.  

Водоснабдяване 
и пречистване 

Липса на планиране за 
устойчивост на 
водоснабдителната и 
канализационната 
инфраструктура  

Планирането на устойчивост е от 
решаващо значение, защото 
водният сектор ще бъде особено 
силно засегнат, според прогнозните 
промени в моделите на валежи и 
увеличената честота на екстремни 
валежи.  

Междусекторен 
теми 

Липса на план/стратегия 
за адаптация и 
необходимата 

Местният анализ на рисковете и 
уязвимостите от изменението на 
климата ще осигурят добро 

институционална 
инфраструктура 

разбиране на мащаба на риска за 
критичната инфраструктура, за да 
може Общината да е готова да се 
справи с тези предизвикателства. 
Понастоящем на общинско ниво 
институционалната структура за 
адаптация и устойчивост е неясна. 
Това следва да се официализира, за 
да се гарантира, че съответните 
практики са внедрени във всички 
аспекти на управление на града.  

Източник: AECOM. 2019 
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Приложение Б: Действия по ПДЗГ 
със среден приоритет
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Наименование на действието  
Вид 
действие 

Индустрия   

Да се направи цялостно картографиране на бивши индустриални 
обекти, очаквани зони на замърсяване и незаконни сметища. 

 

Идентифициране на допълнителни изисквания за подобрение на 
качеството на атмосферния въздух чрез анализ на данни и 
ангажимент на обществения и частния сектор, с поемане 
ангажимент за продължаващ мониторинг на предприетите мерки. 

 

Провеждане на кампании за повишаване на информираността и 
знанията на хората, включително сигнали в случаи на високо 
замърсяване (напр. висок AQI).  

Управление на водния цикъл  

Създаване на цялостен план за устойчивост на водната мрежа, като 
се вземат предвид рисковете на водоснабдяването, както и мерките 
за управление на рисковете от природни опасности.  

Сгради  

Надграждане на националните разпоредби на местно ниво чрез 
детайлна спeцификация за бързи зарядни станции за  
електромобили във всички новопостроени сгради. 

 

Въвеждане на системи за управление на енергийната ефективност 
на ниво сгради / жилищни квартали. 

 

Представяне на нова политика и подкрепяща схема за замяна на 
стари печки и бойлери/котли на твърдо гориво, които не отговарят 
на изискванията на екологичните изисквания  

Внедряване на техники за устойчиво проектиране на сградите 
(такива като пасивни сгради) в нови стандарти за ефективност на 
сградите и регулациите за планиране на Устройствено планиране.  

Разширяване на програмата A.Bu3 "Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в административни сгради”  -  за 
надграждане до енергийно ефективни осветление, изолация, 
прозорци и ОВК системи в общинските сгради.  

Внедряване на природно базирани решения за общинските сгради - 
включително зелени фасади на избрани общински сгради и 
рециклиране на дъждовната вода.  

Насърчаване създаването на временни водосборни системи за 
дъждовна вода и водни „павилиони“ в райони и къщи с недостиг на 
вода.  

Подготвяне на насоки за проектиране в съответствие с адаптацията 
към климатичните промени и  насърчаване приемането му от 
предприемачи, проектанти и дизайнери, с фокус върху 
модернизацията, за осигуряване на дългосрочно функциониране 
(дългосрочни ползи). 

 

Въвеждане на общинска отстъпка или схема за субсидия за 
подмяна на стари неефективни охлаждащи устройства с по-модерни 
еквиваленти - включително безопасно депониране на охлаждащи 
единици с висок потенциал за принос към образуване на парникови 
газове. 

 

Насърчаване на проект за, намаляване на климатичните промени и 
адаптация към тях, за нови строителни проекти, чрез намаляване на 
таксите за разрешение за строеж  и ускорена обработка на 
документи 

 

 Енергия  

Анализ на алтернативните енергийни източници, и разширяване на 
избора от източници, които са вече достъпни във Варна, като – 
соларни, геотермални, вятърни, морски  вълни и какъв тип 
технологии могат да бъдат развити и ползвани в рамките на 
следващите 5 години. 

 

Стратегия за насърчаване на производството на възобновяема 
енергия въвеждането й в употреба в жилищните сгради. 

 

Стимулиране на малки по мащаб или местни схеми за 
възобновяема енергия и микромрежи  при ново строителство, за 
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увеличаване на излишъка на мрежата и повишаване на 
устойчивостта, където е подходящо. 

Изискване цялото общинско осветление (напр. улично осветление) 
да се състои от LED осветление; всички крушки за подмяна трябва 
да бъдат LED  

Инвестиция в широкомащабна мултифункционална соларна 
енергийна инфраструктура подобрявайки енергийното 
разнообразие, независимост и устойчивост.  

работа с промишлеността за идентифициране на подходящи 
алтернативни възможности за отопление, които могат да бъдат 
пуснати на пазара – такива като термални помпи. Добавяне на внос, 
освободен от данъци или други стимули. 

 

Създаване на център за екологично образование и асоциирана към 
него програма за училищата и бизнеса/индустрията. 

 

Кампания за обществено осведомяване, очертаваща възможните 
спестявания и други ползи, свързани с преминаването към 
нисковъглеродни технологии. 

 

Налагане на Компенсация за въглеродни емисии за предприемачи, 
за да се стимулира допълнително внедряването на 
нисковъглеродни технологии (и обновяването) и да се финансират 
други общински проекти за намаляване на въглерода.  

 

Разработване на програма за фонд, осигуряващ финансово 
стимулиране на частните домакинства да се свържат с централно 
отопление и природен газ.  

 Устройствено планиране  

Проучване и установяване на иновативен механизми за 
финансиране, които ще подкрепят социалната инфраструктура 
(образование, здравеопазване, общностни центрове и т.н.), 
социални домове, адаптацията към климатичните промени и 
зелените пространства (напр. безплатно отдаване под наем на 
градска свободна земя за колективи от общността. 

 

Създаване на нови "зелени алеи", които да свързват основните 
булеварди на Варна с зелените райони, които се намират в други 
части на града и околностите.  

Създаване на нов природен ландшафт в рамките на застроената 
среда, който допринася за разширяването и запазването на 

 

естествения ландшафт чрез засаждане на местни и неинвазивни 
видове в ландшафтни зони. 
Разработване на индекс на уязвимост от градска топлина и План за 
смекчаване/адаптация, за  подготoвка за по-високи температури и 
по-чести екстремни горещини. 

 

Разработване на система за придвижване в целия град, която се 
фокусира върху подобряване на достъпа на местните жители до 
зелени площи и "зелени" връзки.  

 

 Твърди отпадъци  

Работа с пристанищата за по-добро разбиране на съществуващите 
процеси по управление на отпадъците. Последващо създаване на 
политика за управление на отпадъците и задължението за 
рециклиране в пристанищата.(създаване на подходи за 
образуваните на място и събираните от корабите отпадъци) 

 

Увеличаване на ресурсите за образование и правоприлагането 
около незаконното изхвърляне на отпадъци, което може да бъде 
частично финансирано от санкции. 

 

Засилване контрола при спазване на наредбите касаещи 
незаконното изхвърляне на отпадъци  и набелязване на мерки за 
„улавяне“ на тези потоци от отпадъци в официалната система  
(напр. осигуряване на трансферни станции). 

 

Внедряване на система за рециклиране на конкретни рециклируеми 
материали (бутилки, картон и т.н.) в която да се възвръща 
стойността на суровината. (Празна бутилка - 70 стотинки; килограм 
картон - 1,20, т.н.)  

 

Създаване на кампания за намаляване и разделяне на отпадъците 
на територията на целия град/община. 

 

Разработване на пилотна схема за събиране на органични / 
хранителни отпадъци /схема за третиране на отпадъци от търговски 
предприятия (например ресторанти).  

Идентифициране и прилагане на подобрения в съоръжения за 
изгаряне на отпадъци (напр. оборудване за контрол на 
замърсяването на въздуха, критерии за приемане на отпадъци, 
условия на изгаряне). 

 

Извършване на проучване на незаконни сметища, за 
идентификация на местонахождението, количествата и състава на 
отпадъците.  



Варна: План за действие за зелен град 
 

181 
 

Анализ на пропуските за идентифициране на проблемни потоци 
отпадъци, за които няма подходящи маршрути за управление (т.е. 
липса на подходящи съоръжения / инфраструктура) 

 

Работа с община Девня относно изгарянето на твърди отпадъци 
чрез интегриран подход за управление на отпадъците. 

 

Нужда от модернизация на пристанищните съоръжения за 
отпадъци. Това влияе върху качеството на водата в залива. 

 

По-ефикасен контрол от страна на службите на митниците и 
бреговата охрана. Увеличаване на техния капацитет за наблюдение 
и прилагане на мерки при управление на твърдите отпадъци.  

Изграждане на капацитет с местните органи за подпомагане на 
проверките при изпълнение на договори за управление на 
отпадъците.  

 Междусекторен теми  

Прилагане на амбициозни и разнообразни схеми за 
засаждане/залесяване на местни дървета на подходящи места в 
града. 

 

Развиване на стратегия за кръгова икономика за всички нови сгради 
и инфраструктура. 

 

Преразглеждане на местната регулаторна рамка, за да бъдат 
включени стимули за зелени инвестиции (включително санкции за 
„не-зелени“ инвестиции). 

 

Създаване на цели за намаляване на въглеродните емисии на 
общността на град Варна до 2030/2050г. и ангажимент за 
постигането им.   

Създаване на информационни продукти и инструменти за 
адаптация към климата и устойчивост съобразно  климата и 
социално-икономическите фактори на гр. Варна.   

Създаване на градски фонд за качество на въздуха за подкрепа на 
проекти на Общината и НПО за подобряване на качеството на 
въздуха.  

Измерване на емисиите в града и докладване на напредъка. 

 
Транспорт  

Работа с местната тех-индустрия за разработването на апликация 
за градски транспорт за Варна, която да действа  като 
информационен ресурс за интегрирани решения за съвместно 
транзитно придвижване и придвижване на къси разстояния. 

 

Пробни периодични дни без автомобили / пешеходни дни в центъра 
на града, преразпределение на централното градско пътно 
пространство към по-активни видове транспорт и приоритетни 
маршрути на обществения транспорт. 

 

Надграждане и разширяване на тролейбусната мрежа в центъра и 
от бизнес квартали до жилищни райони, като се вземе предвид 
технологията на хибридни превозни средства, за да се разшири 
мрежата „без кабел“. 

 

Работа с пристанищата за идентификация на възможностите за 
намаляване на емисиите на корабните места (например 
намаляване на времето за празен ход на двигателя).  

Присъединяване към AIVP - световната мрежа на пристанищните 
градове за постигане на целта за справяне с емисиите от 
корабоплаването. 

 

Данъчни кредити за преобразуване на електрически превозни 
средства.  
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Приложение В: Допускания при 
икономическите изчисления  
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Това Приложение очертава всички капиталови разходи (CAPEX), оперативни разходи (OPEX) и разходи за проектиране (DD), изчислени за 31 действия по ПДЗГ, описани 
подробно в Раздел 5 на настоящия доклад. Изчисленията се основават на определен брой ключови допускания, посочени в колона „Ключови допускания“ на Таблица 0-19.  

Там, където изчисленият разход е основан на международни данни, например от сравним пример в Обединеното кралство, приложен е общ фактор за местоположение от 0.4, 
за да се отразят цените в България66, както е видно от Таблица 0-17. Всички финансови стойности са конвертирани от британска лира в евро и в лева по курс 1 британска 
лира = 1.16 евро и 1 британска лира = 2.29 лева67, както е видно от Таблица 0-18. Всички разходи са дадени без ДДС и местни данъци, и са представени или в интервал или 
със закръгляване до най-близкото число, т.е. стотици, хиляди, сто хиляди.  Всички изчислени CAPEX включват също увеличения, свързани с предварителни разходи на 
главния изпълнител (допускането е за 15%), режийни разходи и печалба на главния изпълнител (допускането е за 5%) и такси (допускането е за 10%).  Освен това към всички 
разходи (CAPEX, OPEX и DD) са добавени 15% за непредвидени разходи, които да покрият възможно  увеличение на цените, което би се установило с получаване на по-
подробна информация. 
 
Таблица 0-17: Съпоставка на ценовите нива между Обединеното кралство и България 66 

Съпоставка на ценовите нива за 
2021 г.  

Обединено 
кралство  

1 

България 0.4 

Таблица 0-18: Обменен курс британска лира – евро - лев67.  

 GBP EUR BGN 

GBP 1.00 1.16 2.29 

EUR  0.85 1.00 1.95 

BGN 0.43 0.51 1.00 

 
Таблица 0-19:  Таблица с допускания за икономическия анализ на Действията по ПДЗГ - CAPEX, OPEX и DD  

Идент. 
код 

Действие Разчети - 
CAPEX 

Разчети - 
OPEX 

Разчети 
 – DD  

Ключови допускания 

 
66 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL# 
67 https://www.xe.com/ 
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En1 Изготвяне на програма за 
енергийна ефективност на 
общността 

Не е 
приложимо 

BGN: 1,365 

EUR: 700 

BGN: 44,850 – 
56,550 

EUR: 23,000 – 
29,000 

DD: Въз основа на разходите, подадени от международен енергиен 
експерт за подобна работа. Приема се, че стъпки 1, 6 и 12 се извършват 
вътрешно от Общината, така че не са дадени разходи.  

OPEX: Въз основа на разходи, подадени от местен енергиен експерт за 
изготвяне на един годишен доклад при допускането, че средната заплата 
в администрацията е EUR 700 на месец.  

En2 Гарантиране включването 
на констатациите и 
препоръките на този ПДЗГ 
в бъдещите енергийни 
стратегии на Общината. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 75,660 

EUR: 38,800 

DD: Съгласно разходите, подадени от местен енергиен експерт въз 
основа на настоящата енергийна стратегия на Варна 2021-2030 г. и 
свързаните с нея дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници.  

En3 Предоставяне на стимули 
както на търговски, така и 
на битови потребители  за 
инсталиране на мощности 
за производство на 
електроенергия от ВЕИ 
(напр., освобождаване от 
данъци, субсидиране на 
разходи, фиксирани 
тарифи) за съществуващи 
и нови сгради. 

Не е 
приложимо 

BGN: 920,400 

EUR: 472,000 

BGN: 19,500 

EUR: 10,000  

OPEX и DD: въз основа на разходите, подадени от местен енергиен 
експерт при подобни обществени поръчки и при следните допускания:  

- OPEX: 5% от данъкоплатците получават 50% намаление на 
данъка върху недвижими имоти, дължим на Община Варна, 
основано на приходите за Общината, които за 2021 г. са EUR 
16.4 милиона.  

DD: Подготовка на подходящи регулаторни документи. 

Ind1 Общината да създаде 
допълнителна програма за 
докладване относно всички 
съществуващи и нови 
индустрии да развиват и 
споделят политика за 
мониторинг, отчитане и 
публикуване на ключови 
екологични данни (напр. за 
въздух, вода, въглеродни 
емисии, шумозамърсяване 
и изхвърляне на отпадъци)   
в подкрепа на усилията за 

Не е 
приложимо  

BGN: 3,120 

EUR: 1,600 

BGN: 230,100 

EUR: 118,000 

OPEX и DD: въз основа на числата, подадени от местен експерт по 
политики за изпълнението на обществени поръчки и при следните 
допускания:  

- OPEX: предоставянето на един годишен доклад като се приема, 
че средната заплата в администрацията е EUR 700 на месец.  

- DD: Приема се създаването на една местна система за 
мониторинг на околната среда с оценка и анализ на качеството 
на въздуха на територията на Варна, и предоставянето на една 
сесия за обучение и изграждане на капацитет.  
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намаляване на 
замърсяването съгласно  
граничните стойности, 
определени на ниво ЕС. 

WCM1 Да се работи с ВиК Варна 
за въвеждане на 
интелигентни технологии 
във водоснабдителната 
мрежа, т.е. интелигентни 
измервателни устройства 
при използване на 
интернет на нещата.   

BGN: 
16,575,000 

EUR: 8,500,000 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

CAPEX: разходите са на база числата, подадени от местен ВиК експерт 
и на текущата пазарна цена68 за измервателни уреди с използването на 
интернет на нещата (EUR76.69) и допускането, че ще се инсталират 
70,000 единици (т.е. такива измервателни уреди) във водоснабдителната 
мрежа. Тази цена включва инсталационните разходи.  

WCM2 Идентифициране и 
саниране на части от 
канализацията, които 
едновременно обслужват 
отпадъчни води и оттичане 
на дъждовни води, както и 
на отделните мрежи за 
отпадъчни води и на 
дъждовни води, за да се 
намали обема на 
отпадъчни води, 
постъпващи в ПСОВ. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 454,155 

EUR: 232,900 

DD: въз основа на числата, подадени от местен ВиК експерт при 
изпълнение на обществени поръчки и при допускането, че е:  

- Анализирана канализационната мрежа  

- Изготвен ГИС модел на мрежата  

- Предоставена една сесия за обучение и изграждане на 
капацитет.  

WCM3 Въвеждане на управление 
на утайките от отпадъчни 
води (напр. за повторна 
употреба в горски и 
земеделски дейности, 
тръстикови лехи и 
производство на 
електроенергия). 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 167,700 

EUR: 86,000 

DD: въз основа на числа, подадени от местен ВиК експерт при 
изпълнение на подобни проучвания на осъществимостта.  

 
68 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/internet-of-things-iot-market 
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WCM4 Интегриране на 
принципите на 
Водочувствителен градски 
дизайн (ВЧГД) и Устойчива 
градска дренажна система 
(УгДС) в устройственото 
планиране, транспорта и 
индустрията, и в правилата 
за разрешителни за 
строеж.  

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 67,275 

EUR: 34,500 

DD: въз основа на числата, подадени от местен ВиК експерт при 
изпълнение на обществени поръчки 

WCM5 Разработване и 
внедряване на 
структурирана програма за 
поддръжка, за да се 
намалят течовете във 
водоснабдителната мрежа, 
с дългосрочна цел за 
ефективност от 60-90% 

BGN: 
77,610,000 

EUR: 
39,800,000 

Не е 
приложимо 

BGN: 224,250  

EUR: 115,000 

Всички разходи са базирани на числа, подадени от местен ВиК експерт 
при изпълнение на подобни обществени поръчки.  

CAPEX: разходите предполагат подмяната на 100 km от 
съществуващата мрежа и изграждане на зони за измерване на 
потреблението на вода – шахти с водомери, наред с моделиране на 
водоснабдителната мрежа и въвеждане / осъвременяване на SCADA.  

DD: Разход за разработване на програма за поддръжка.  

WCM6 Разработване на 
Генерален план за 
намаляване на 
наводненията 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 741,780 

EUR: 380, 400 

DD: въз основа на числата, подадени от местен ВиК експерт при 
изпълнение на подобни обществени поръчки и основани на суми за 
човекомесец за следните експерти: хидролог, хидрогеолог, геолог, 
урбанист, ВиК инженер, икономист и ИТ специалист (ГИС). 

Bu1 Възприемане и 
стимулиране прилагането 
на стандартите LEVEL(S)/ 
EDGE или разработване на 
местни стандарти за 
зелени сгради за всички 
общински сгради в 
съответствие с най-
добрите международни 
практики, обичайно 
използвани в 
инструментите за 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 45,240 – 
56,550 

EUR: 23,200 – 
29,000 

DD: въз основа на разходите, подадени от местен строителен експерт 
при изпълнение на подобна работа. Приема се, че Общината ще участва 
активно.  



Варна: План за действие за зелен град 
 

187 
 

сертификация на зелени 
сгради. 

Bu2 Укрепване на 
съществуващата система 
на планиране, която да 
гарантира, че частните 
строителни предприемачи 
изготвят и подават в 
Общината доклад за 
оценка на вариантите 
относно избора на 
енергийна система (за 
отопление и охлаждане) за 
новите строежи. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 36,270 – 
52,065 

EUR: 18,600 – 
26,700 

DD: базирани на разходите, подадени от международен строителен 
експерт при изпълнение на подобна работа. Приема се, че стъпки 1, 5, 6 
и 7 се извършват вътрешно от Общината, така че не са дадени разходи. 

Bu3 Стимулиране и 
насърчаване на 
включването на мерки / 
технологии за смекчаване 
на последствията от и 
адаптиране към 
изменението на климата 
при проектиране на ново 
строителство, за да се 
ограничат лошите практики 
и свързаните с тях 
въздействия. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 92,000 – 
115,000  

EUR: 46,000 – 
58,000 

DD: базирани на разходите, подадени от международен строителен 
експерт при изпълнение на подобна работа. Приема се, че стъпки 1, 5, 6 
и 7 се извършват вътрешно от Общината, така че не са дадени разходи. 

Bu4 Насърчаване и 
стимулиране изграждането 
на зелени покриви (или 
стени) върху частни сгради 
чрез преработване на 
планирани за одобрение 
проекти за ново 
строителство или за 

Зелен покрив 
на m2:  

- BGN: 
165.75 

- EUR: 85 

BGN: 918,450 
EUR: 471,000 

BGN: 33,735 

EUR: 17,300 

CAPEX: Приема се, че разходите за зелени покриви (базирани на Spons 
2014) са GBP 182.50/m269 

OPEX и DD числата са основани на разходите, подадени от местен 
експерт по устойчивост на градската среда, при следното допускане: 

- OPEX: 5% от данъкоплатците получават 50% намаление на 
данъка върху недвижими имоти, дължим на Община Варна, 
основан на приходите за Общината, които за 2021 г. са EUR 16.4 
милиона. 
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обновяване на 
съществуващи сгради. 

DD: Разработване на насоки съгласно изпълнени обществени поръчки  

Lu1 Въвеждане на политика и 
данъчни стимули за 
приоритизиране 
използването на 
изоставени терени за 
сметка на застрояване на 
нови терени.     

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 11,310 
EUR: 5,800 

DD: числата са основани на разходите, подадени от местен експерт по 
устойчивост на градската среда и допускането за разработване на 
насоки съгласно изпълнени обществени поръчки. 

Lu2 Осигуряване интегрирането 
на съображенията и 
анализа относно 
смекчаване на 
последствията от 
изменението на климата и 
адаптацията към тях в 
Общинския план за 
развитие на Община Варна 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 79,170 – 
89,700 

EUR:  40,600 – 
46,000 

DD: основани на разходите, подадени от международен консултант по 
разработване на политики, отнасящи се до подобни проучвания.  
Допуска се, че ще се направи анализ по документи с 1 дигитален 
семинар за заинтересованите страни. 

Lu3 Поставяне на пропусклива 
настилка в определени 
участъци на паркингите и 
изграждане на „дъждовни 
градини“, където е 
необходимо. 

BGN per 1m2: 
253.5 

EUR per 1m2: 
130 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

CAPEX: Включени като разходи на 1m2  за пропусклива настилка и 
„дъждовни градини“, подадени от международен експерт по устойчивост 
на градската среда въз основа на Spons 202069.  

SW1 Ускоряване на 
инвестициите в 
съоръжения за 
рециклиране, които да са 
подкрепени от 
стратегическо планиране, 
осигуряващо производство 

BGN: 
570,180,000 

EUR: 
292,400,000 

BGN: 
43,953,000 

EUR: 
22,540,000 

BGN: 181,350 – 
226,200 

EUR: 93,000 – 
116,000 

CAPEX & OPEX: основани на разходи, подадени от международен 
консултант по отпадъци и при допускането:  

- Завод за преработка на промишлени и биологични отпадъци и завод 
за RDF-гориво с капацитет 400,000 тона отпадъци на година70  

 
69 AECOM (Ed.). (2020). Spon's External Works and Landscape Price Book 2020. London: CRC Press, https://doi.org/10.1201/9780429294792 [монография с точни цени за строителната индустрия в 
Обединеното кралство, 2020] 
70 https://www.buildingoftheyear.bg/bg/buildings/view/455/Zavod-za-mehanichno-biologichno-tretirane-MBT--na-otpadatzi-s-proizvodstvo-na-RDF-gorivo 
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на продаваеми продукти, 
както и от целенасочени 
програми за разделно 
събиране на отпадъци. 

- RDF-горивна инсталация, включително оборудване, изграждане, 
външни връзки, подготвителни дейности и проектиране, строителен 
надзор и оценка на спазването на инвестиционния проект71 

DD: базирани на разходи, подадени от международен консултант по 
отпадъците за подобна работа.  

SW2 Разработване и 
внедряване на интегрирана 
програма за рециклиране, 
която да насърчи 
употребата на рециклирани 
строителни материали и 
материали от разрушаване, 
и да създаде „зелени“ 
работни места (т.е. 
вторични инертни 
материали от отпадъци от 
строителство и 
разрушаване). 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 216,450 – 
273,000 

EUR: 111,000 – 
140,000 

DD: базирани на разходите, подадени от международен консултант по 
отпадъците за подобна работа при следните допускания: 

- Завършено проучване на обхвата на съществуващите дейности 
в този сектор  

- Осигурени нови съоръжения за преработка на отпадъци от 
строителство и разрушаване на основата на ПЧП  

- Предоставени разчети за първоначална кампания с 
допълнителни текущи разходи, необходими с течение на 
времето за внедряване на устойчиви практики.  

Tr1 Въвеждане в центъра на 
града на нискоемисионна 
зона и зона с такса за 
задръствания, обвързана с 
времето за ползване 

На 
кръстовище: 

- BGN: 
31,200  

- EUR: 16,000 

На 
кръстовище: 

- BGN: 56,5500 

- EUR: 29,000 

Софтуер плюс 
лицензионни 
такси:  

- BGN: 559,650 

- EUR: 287,000 

Не е 
приложимо 

CAPEX и OPEX числата са базирани на разходите, предоставени от 
местен експерт по транспорта при следните допускания: 

- Разход на кръстовище и включва закупуването на подходящо 
оборудване: камери и четци плюс годишна поддръжка72 

- Начални разходи за софтуер плюс годишни лицензионни такси 
за една година.  

 
71 CBA, prepared by the consultant for a private client (2021) [CBA, изготвен от консултант за частен клиент (2021)] 
72 https://www.geovision.bg/bg/kameri-za-razpoznavane-na-registratsionni-nomera/hikvision-ds-2cd7a26g0-p-izs-ultra-low-light-kamera-s-deepinview-algoritym-za-avtomatichno-razpoznavane-na-registratsionni-
nomera-na-mps-obektiv-2-8-12-mm)= 
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Tr2 Осъвременяване на 
интелигентните 
транспортни системи (ИТС) 
за укрепване на 
съществуващия център за 
регулиране / контролиране 
на уличното движение. 

На 
кръстовище:  

- BGN: 
156,000 

- EUR: 
80,000 

BGN: 37,050 

EUR: 19,000 

Не е 
приложимо 

Всички CAPEX разходи са показани като разход за едно кръстовище73.  

- За една автобусна спирка, инсталация за отчитане в реално 
време: EUR 3,928 

- За преброяване на единичен трафик и управление на 
светофарите в реално време: EUR 392,840  

- За единичен рутер на трафика в реално време: EUR 213,500 

- За единичен променлив пътен знак: EUR 17,080 

OPEX разходите допускат средна заплата от EUR 700 на месец на един 
служител в администрацията за 24 месеца.  

Tr3 Разработване на 
транспортна стратегия за 
„Център за мобилност“ като 
част от текущия План за 
устойчива градска 
мобилност (ПУГМ), за да се 
увеличат възможностите за 
използване на градски 
транспорт и ходене пеша. 
Измерване и проследяване 
на търсенето на 
транспортната мрежа, за 
да се вземе предвид при 
разработването на 
стратегията. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 122,850 - 
148,200 

EUR: 63,000 – 
76,000 

DD: основани на разходите, подадени от местен експерт по транспорта 
за подобна работа, като е използвана средната консултантска ставка в 
България от EUR 350 на ден.   

Tr4 Инвестиране в публично 
достъпни и удобни станции 
за експресно зареждане на 
електромобили в града. 
Това следва да включва 
както централната градска 

Разход на 
зарядна 
станция за 
електромобил
и:  

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

CAPEX числата са базирани на разходите, подадени от местен експерт 
по транспорта при следното допускане: 

 
73 Технико-икономическо проучване за осъвременяване по проект №BG161PO001-1.5.03-0002: Интегриран градски транспорт във Варна, 2016 
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част, така и жилищните 
квартали. 

- BGN: 
35,100 

- EUR: 18,000 

- За зарядна станция на 30kw прав ток за електромобили – 
включва изграждането на връзка към електропреносната 
мрежа.74  

Tr5 Продължаване на 
инвестирането в нови 
електрически превозни 
средства за парка на 
обществения транспорт 

36 единични 
ел. автобуси:  

- BGN: 
40,170,000 

- EUR: 
20,600,000  

36 съчленени 
ел. автобуси:  

- BGN: 
48,360,000 

- EUR: 
24,800,000 

За двата вида 
автобуси: 

- BGN: 0.46/km 

- EUR: 0.23/km  

Не е 
приложимо 

CAPEX числата са базирани на разходите, подадени от местен експерт 
по транспорта при допускането, че 35 единични ел. автобуси са с цена 
на един автобус от  EUR 450,000 и 35 съчленени ел. автобуси са с цена 
на един автобус от  EUR 540,000, съгласно изпълнени обществени 
поръчки.  

OPEX числата са базирани на разходите, подадени от местен експерт по 
транспорта и се позовават на отчетени данни от автобусен оператор в 
София за подобен състав на парка от ел. автобуси. Цената на 
електроенергията е подадена от Енерго Про – Варна.  

Tr6 Подобряване на 
съществуващия план за 
паркиране, като се 
разработи стратегия и се 
наложат свързаните с нея 
политики за предоставяне 
на алтернатива на 
уличното паркиране на 
подходящи места в 
централните части на 
града. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 68,250 – 
78,000 

EUR: 35,000 – 
40,000  

DD: базирани на разходите, подадени отместен експерт по транспорта 
от подобна работа при използване на средна консултантска ставка в 
България от EUR 350 на ден.  

 
74 https://evpoint.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/886/%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-ecotap-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-ccs-2-30-kw-dc 
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Tr7 Проучване и създаване на 
бързи фериботни връзки 
само за пътнически морски 
транспорт между 
пристанище Варна и кв. 
Аспарухово, както и до 
други по-малки места по 
периферията на 
Варненското езеро 

BGN: 3,120,000 

EUR: 1,600,000 

BGN: 503,100 

EUR: 258,000 

BGN: 214,500 – 
273,000 

EUR: 110,000 – 
140,000  

Всички разходи са подадени местен експерт по транспорта.  CAPEX 
разходите са базирани на изпълнени обществени поръчки в България и 
при допускането за: 

- Два скоростни пътнически фериботи75 

- Два пътнически терминали  

- 1 паркинг за 100 автомобили 

OPEX разходите са прогнозна стойност за следното:  

- Служители: по 2 корабни капитани.   

- Поддръжка на терминалите  

- Поддръжка на съдовете  

- Гориво (за 365 дни за двата съда при допускането, че за 1 ден 
се правят 12 (6 на съд) пътувания, отиване и връщане, от 4 km 
при цена от EUR 1.15 на 1 l за 1 km 

Подадените DD разходи са базирани на средна консултантска ставка в 
България от EUR 350 на ден. 

CC1 Разработване на План за 
действие за устойчива 
енергия и климат (ПДУЕК) 
като част от 
Споразумението на 
кметовете за климата и 
енергията, включително 
План за адаптация към 
изменението на климата и 
секторно-специфични цели 
за намаляване на емисиите 
от парникови газове. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 226,200 - 
339,300 

EUR: 116,000 – 
174,000 

DD: базирани на ПДУЕК за подобни европейски градове, както е 
подадено от международен експерт по изменението на климата  

 

 
75 https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/KBUxCfevfSpM/China-Chinese-52FT-40-Persons-Fiberglass-Aluminum-River-Speed-Passenger-Ferry-Boat-for-Sale.html 
Speed Passenger Ferry Boat 
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CC2 Разработване и 
ангажиране на Община 
Варна с цели за 
намаляване на свързаните 
с дейността й емисии на 
парникови газове до 2030 / 
2050 г. 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 11,212 
EUR: 5,750 

DD: прогнозна стойност, базирана на разходи, подадени от местен 
енергиен експерт за подобна работа и включва подготовка на 
регулаторни документи относно процеса на събиране и анализ на данни 
за емисии на парникови газове.  

 

CC3 Установяване на 
нормативни изисквания за 
мониторинг и отчитане на 
емисиите на парникови 
газове (ЕПГ) 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

BGN: 9,750 

EUR: 5,000 

DD: прогнозна стойност, базирана на разходи, подадени от местен 
енергиен експерт за подобна работа и включва подготовка на 
регулаторни документи и стандарти за отчитане на ЕПГ. 

CC4 Предприемане на 
мониторинг и анализ на 
качеството на въздуха, 
водата и почвата на 
общинско ниво, за да се 
установи степента на 
замърсяване, като се 
разшири настоящата 
система за мониторинг.  

За 10 датчика 
за качество на 
въздуха:  

- BGN: 
226,200 

- EUR: 
116,0000 

Анализ на 
данни за 
качество на 
въздуха и 
годишно 
отчитане за 2 
години:  

- BGN: 226,620 
– 33,930 

- EUR: 11,600 
– 17,400 

ИСМОС:  
- BGN: 79,170 - 

124,800 
- EUR:40,600 -

64,000 

CAPEX, OPEX и DD: Базирани на разходите, подадени от международен 
експерт по качество на въздуха.  

ИСМОС: 

- Приблизителна стойност на търг за разработване на платформа 
за мониторинг и импортиране на данни от различни датчици, 
при допускането, че датчиците имат API.  

- Няма известна информация за хостинга, времевия диапазон, 
която да подпомогне остойностяването и т.н.  

Датчици за качество на въздуха: 

- Дадени ориентировъчни разходи за определянето на подходящи 
места и провеждане на двегодишен мониторинг  при използване 
на уреди на ниска цена от доставчик в Обединеното кралство 
(не са еталонни стандартни уреди).  

- Дадените разходи са за едно място и до 10 датчика, които 
отчитат NO2, PM10, PM2.5 и SO2 във Варна. Разходите 
включват устройства, доставка, SIM карти и пренос на данни, 
соларни панели.  

- Разходите не включват работата на местния обект (допуска се, 
че  се извършва от местни служители) за организиране на 
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разрешенията за обекта, инсталирането и периодичната 
проверка на устройствата.  

- Разходите не включват подмяна на части (извън гаранционния 
срок)  

Отчитане на качеството на въздуха  

- Разходи за служители на AECOM за потвърждаване / 
коригиране на данни и годишно отчитане (два доклада за две 
години). 
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Приложение Г: Допускания при 
изчисляване на въглеродните 
емисии 
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Таблицата по-долу показва допусканията, направени в анализа на въглеродните емисии, които са спестени в резултат на действията по ПДЗГ.    
 
Таблица 0-20: Допускания при изчисляване на въглеродните емисии  

Идент. 
код  

Наименование на действието Потенциално 
спестяване на 

въглеродни емисии  

Мерна 
единица 

Направени допускания 

WCM1 Да се работи с ВиК Варна за въвеждане на 
интелигентни технологии във водоснабдителната 
мрежа, т.е. интелигентни измервателни 
устройства при използване на интернет на 
нещата 

279  tCO2e на 
година 

Население на Врана - 345,369 (според Приложение A) 
Потреблението на вода се приема, че е 148.5 литра/на глава 
от населението /на ден (взето от Доклада за техническа 
оценка и посочено в Приложение А на настоящия доклад) 
Допуска се 10% намаление на потреблението на вода, ако 
се инсталират интелигентни измервателни устройства76 
Използва се Defra EF за водоснабдяване77 

WCM2 Идентифициране и саниране на части от 
канализацията, които едновременно обслужват 
отпадъчни води и оттичане на дъждовни води, 
както и на отделните мрежи за отпадъчни води и 
на дъждовни води, за да се намали обема на 
отпадъчни води, постъпващи в ПСОВ 

272 kgCO2e/ 
милиони литри 
вода 

Неясни обеми на отпадъчни води в ПСОВ на Варна. 
Изчисленията се основават на пример за намаление от 1 
милион литри. 
Използва се Defra EF за третиране на води78 

WCM3 Въвеждане на управление на утайките от 
отпадъчни води (напр. за повторна употреба в 
горски и земеделски дейности, тръстикови лехи 
и производство на електроенергия) 

578 kgCO2e/тонове 
утайки  

Основано на 1 тон утайка, използвана за анаеробно 
разлагане в контраст с депонирана в сметище79 

WCM5 Разработване и внедряване на структурирана 
програма за поддръжка, за да се намалят 
течовете във водоснабдителната мрежа, с 
дългосрочна цел за ефективност от 60-90% 

1,415  tCO2eна година Допуска се, че течовете от водоснабдителната мрежа са 54% 
(взето от Доклада за техническа оценка по ПДЗГ, както е 
посочено в Приложение А на настоящия доклад)  
Допуска се, че 60-90% се свързват с намаляване на течовете 
с 10-40% в дългосрочен план. 
Изчисленията са базирани на намаляване на течовете от 
54% на 40% 
Използва се Defra EF за водоснабдяване77 

 
76 'Smart water metering and the climate emergency' report: [Доклад за интелигентно измерване на вода и извънредна ситуация във връзка с климата] https://www.waterwise.org.uk/knowledge-
base/smart-metering-and-the-climate-emergency-2021/ 
77 BEIS-Defra Conversion Factors 2021: Water supply [Обединено кралство, Департамент за бизнес, енергийна и индустриална стратегия-Департамент по околна среда, храни и въпросите на 
селските райони, Конверсионни фактори 2021: Водоснабдяване] 
78 BEIS-Defra Conversion Factors 2021: Water treatment [Третиране на води] 
79 BEIS-Defra Conversion Factors 2021: Waste disposal - organic: mixed food and garden waste – landfill [Депониране на отпадъци – органични: смесени отпадъци отхрана и градини - сметища] 
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Bu1 Възприемане и стимулиране прилагането на 
стандартите LEVEL(S)/ EDGE или разработване 
на местни стандарти за зелени сгради за всички 
общински сгради в съответствие с най-добрите 
международни практики, обичайно използвани в 
инструментите за сертификация на зелени 
сгради 

За сгради със 
сертификация по 
EDGE, минимум 20% 
намаление на енергия, 
вода и СО2 емисии, 
излъчени при 
производството на 
материалите.  

Не е 
приложимо 

Съгласно изискванията за сертификация на сгради по  
EDGE80.  

Bu2 Укрепване на съществуващата система на 
планиране, която да гарантира, че частните 
строителни предприемачи изготвят и подават в 
Общината доклад за оценка на вариантите 
относно избора на енергийна система (за 
отопление и охлаждане) за новите строежи 

gCO2e/kWh топлина за 
различните варианти: 
 Соларна топлинна: 

10-35  
 Термопомпа със 

земен източник: 50-
125  

 Въздушна 
термопомпа: 60-170  

 Централно отопление 
на електричество: 
~250  

gCO2e/kWh Основано на информация от Парламентарната служба за 
наука и технология, която разглежда емисиите „от люлка до 
гроб“.81  

En1 Изготвяне на програма за енергийна 
ефективност на общността.  

5 kgCO2e на 
година/ средно 
домакинство  

Осветление 
Осветление, базирано на 4 LED крушки, заместващо 
компактни флуоресцентни лампи (CFL) 
LED потреблението на електричество е 18W за разлика от 
27W за CFL 
Работни часове - 1460 на година – всяка работеща по 4 часа 
на ден  
Въглеродна интензивност на електричеството 
384gCO2/kWh81 

 
80 https://edgebuildings.com/certify/ 
81 https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/POST-PN-0523/POST-PN-0523.pdf) 
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208 kgCO2e на 
година/ средно 
домакинство 

Двойно остъкляване на прозорци  
Двойното остъкляване спестява 11kWh/m2 разгъната площ  
Разгъната площ 68m²/апартамент 
Къщи, отоплявани с газови котли, които са 70% ефективни  
Използва се UK Defra фактор за природен газ82 

747 kgCO2e на 
година/ средно 
домакинство 

Изолация  
Базирано на използването на природен газ за отопление  
Допуска се спестяване от 11.9kWh на m2 покривна площ на 
година83 
Външна изолация на стените, основано на добавяне на 
75mm твърда изолация, което спестява 14 kWh/m² разгъната 
площ 

Потребност от топлинна енергия, изчислена по 
референтната стойност на CIBSE TM4684  

En3 Предоставяне на стимули както на търговски, 
така и на битови потребители  за инсталиране 
на мощности за производство на електроенергия 
от ВЕИ (напр., освобождаване от данъци, 
субсидиране на разходи, фиксирани тарифи) за 
съществуващи и нови сгради 

1 къща: 1,376  kgCO2e на 
година/ средно 
домакинство 

Изчислението е основано на 1 къща. 
Допуска се, че площта на средна къща е 60m2 (въз основа 
на числата за Обединеното кралство85) 
Допуска се, че 30% на общата покривна площ е подходяща и 
се използва за соларни панели  
Използваната въглеродна интензивност на електрическата 
мрежа е 384gCO2e/kWh86, допуска се 100% потребление на 
електричество за собствени нужди за намаляване на CO2  

SW1 Ускоряване на инвестициите в съоръжения за 
рециклиране, които да са подкрепени от 
стратегическо планиране, осигуряващо 
производство на продаваеми продукти, както и 
от целенасочени програми за разделно 
събиране на отпадъци 

до 425 kgCO2e/ тонове 
битови 
отпадъци  

Базирано на 1 тон битови отпадъци, които се рециклират 
вместо да отидат в сметище  
Използват се факторите за емисии от DEFRA87 

 
82 Gov.UK. Greenhouse gas reporting; conversion factors 2021.[Правителство на Обединеното кралство. Отчитане на парникови газове; конверсионни фактори 2021] 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021 
83 Dimensions of a typical home: Fabric Energy Efficiency for Zero Carbon Homes. A flexible performance standard for 2016. Zero Carbon Hub [Размери на типичен дом: Енергийна ефективност на тъканите 
за домове с нулеви емисии. Гъвкав стандарт за експлоатационни показатели за 2016. Център за нулеви емисии] 
84 https://cibse.force.com/CPBase__item?id=a0q20000008I740AAC 
85 Average UK House sizes[Размери на среден дом в Обединеното кралство ]: https://www.dwh.co.uk/advice-and-inspiration/average-house-sizes-uk/ 
86 https://app.electricitymap.org/zone/BG 
87 Gov.UK. Greenhouse gas reporting; conversion factors 2021. .[Правителство на Обединеното кралство. Отчитане на парникови газове; конверсионни фактори 2021] 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021 
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Tr1 Въвеждане в центъра на града на 
нискоемисионна зона и зона с такса за 
задръствания, обвързана с времето за ползване 

Виж Tr4 и Tr5 

Tr4 Инвестиране в публично достъпни и удобни 
станции за експресно зареждане на 
електромобили в града. Това следва да включва 
както централната градска част, така и 
жилищните квартали 

56% % спестявания  Допуска се, че едно пътуване от 1 km с автомобил на бензин 
се заменя с електромобил. Допуска се емисионният фактор 
за автомобили на бензин на Обединеното кралство88.  
Емисионният фактор при електрическите превозни средства 
е основан на методологията на Defra, при използване на 
енергийната интензивност за България89 

Tr5 Продължаване на инвестирането в нови 
електрически превозни средства за парка на 
обществения транспорт 

45% % спестявания Допуска се, че се пътува 1 km (1 автобус е заменен с 
електрически автобус)  
Допуска се емисионният фактор за Обединеното кралство за 
местни автобуси90 (не в Лондон). Емисионният фактор при 
електрическите превозни средства е основан на 
методологията на Defra, при използване на енергийната 
интензивност за България76 

 
  

 
88 BEIS-Defra Conversion Factors 2019: Passenger vehicles - Average size petrol car [Конверсионни фактори 2019: Пътнически превозни средства – Среден размер на бензинов автомобил ] 
89 https://app.electricitymap.org/zone/BG 
90 https://www.mdpi.com/1996-1073/11/12/3267/htm 
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