
Модерен транспорт - 
усмихнати хора!

финансиран по Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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Реконструкцията на уличната мрежа по трасето бул. „Цар 
Освободител“ в обхват от бул. „Приморски“ до бул. „Княз 
Борис I“

	Реконструкцията	на	обекта	е	приключена.	Ремонтът	възлезе	
на	стойност	1	019	999	лв.	като	освен	заложените	ремонтни	
дейности	по	пътната	настилка	е	подменена	и	ВиК	инсталаци-
ята	на	обекта	възлизаща	на	стойност	579	107	лв.	–	предста-
вляваща	собствен	принос	на	бенефициента	–	Община	Варна.

	Подменено	е	изцяло	уличното	осветлението	на	обекта,	как-
то	и	пътната	маркировка.

Реконструкция на участъка от бул. „Приморски” в обхват 
от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и при-
лежащото му съоръжение (автоподлез) 

	Реконструкцията	на	обекта	е	приключена.	Ремонтът	възлиза	
на	стойност	785	970	лв.,	като	освен	заложените	ремонтни	дей-
ности	по	пътната	настилка	е	подменена	и	ВиК	инсталацията	
на	обекта	възлизаща	на	стойност	314	639	лв.	–	представлява-
ща	собствен	принос	на	бенефициента	–	Община	Варна.

	Подменено	е	изцяло	уличното	осветлението	на	обекта,	как-
то	и	пътната	маркировка.

Реконструкцията на уличната мре-
жа по трасето по бул. „Първи май” 
в обхват от ул. „Мара Тасева“, кръс-
товище на VAR1087-/I-9/ кв. „Аспарухо-
во“ - кв. „Галата“ 

	Реконструкцията	 на	 обекта	 е	 приключена.	
Ремонтът	възлезе	на	стойност	4	545	495	лв.,	
като	 освен	 заложените	 ремонтни	 дейнос-
ти	 по	 пътната	 настилка	 е	 подменена	 и	 ВиК	
инсталацията	 на	 обекта	 възлизаща	 на	 стой-
ност	1	877	802	лв.	–	представляваща	собствен	
принос	на	бенефициента	–	Община	Варна.

	Подменено	е	 изцяло	 уличното	осветлението	на	
обекта,	както	и	пътната	маркировка.
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КОМПОНЕНТ 1

ОПисАНиЕ 
НА ПрОЕКТА: 

ОбЕКТ 1

ОбЕКТ 2Реализацията на проекта включва 
за изпълнение 3 Компонента, кои-
то са взаимосвързани:

В рамките на Компонент 1	 –	Раз-
ширяване	и	реконструкция	на	улични	
артерии,	 свързани	 с	 оптимизация-
та	 на	 масовия	 градски	 обществен	
транспорт	(МГОТ)	приключи	изпълне-
нието	на	седемте	включени	в	компо-
нента	обекта:



ОбЕКТ 4

Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски 
полк” в участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Христо 
Смирненски”, вкл. основен ремонт на транспортно съоръ-
жение (пътен възел „Виница”), пешеходен подлез и меро-
приятия за подобряване на достъпната среда.

Обектът	обхваща	бул.	„8-ми	Приморски	полк“	в	участъка	от	бул.	
„Васил	Левски“	до	бул.	„Христо	Смирненски“,	където	са	изпълне-
ни	ремонтни	дейности	на	пътните	и	тротоарни	настилки.

Дължини на трасетата:  

По	бул.	„Осми	приморски	полк“:	Южно	платно	–	603,	39	м,	Северно	
платно	–	632,	94	м,	Северна	връзка	–	160	м,	Южна	връзка	–	80	м,	
по	бул.	„Христо	Смирненски“	–	208,	83	м	

		Изпълнена	е	реконструкция	на	водопроводите,	пресичащи	бу-
леварда,	като	съществуващите	водопроводни	тръби	са	под-
менени	с	тръби	от	ПЕВП	/полиетилен	висока	плътност/,	 за	
налягане	PN10.

		Изпълнена	е	и	частична	реконструкция	и	изместване	на	кана-
лизационни	клонове	за	дъждовни	води.

		Изпълнена	е	цялостна	подмяна	на	осветителната	инсталация	
на	авто	и	пешеходните	подлези.

		Изпълнен	е	основен	ремонт	на	транспортно	съоръжение	Пъ-
тен	 възел	 „Виница”,	 включващ	 подмяна	 на	 компрометирана	
главна	греда,	лагери	и	подмяна	връхна	конструкция	на	съоръже-
нието.

		Изпълнено	 е	 озеленяване,	 съобра-
зено	 с	 действащата	 регулация	 и	
определените	 местоположения	 на	
изискуемите	 зелени	 площи	 според	
градоустройственото	 планиране,	
като	 в	 по-голямата	 си	 част	 съ-
ществуващите	дървета	са	запазе-
ни.	

	За	пешеходен	подлез	при	спирка	„Спортист“	са	изпълнени:	ре-
новиране	на	съществуваща	настилка	от	шлайфан	бетон,	ми-
нерална	мазилка	по	стени,	колони,	греди	и	таван,	стълбищните	
рамена	са	изпълнени	с	гранитни	плочи	и	обезопасени	с	двоен	
парапет.	монтирани	са	и	2	бр	козирки.

	Монтирани	са	две	платформи	за	хора	в	неравностойно	поло-
жение	откъм	двата	достъпа	на	подлеза	и	ивици	от	тактилни	
плочи.

		В	обекта	са	вложени	средства	на	стойност	3	032	048	лв.,	като	
безвъзмездно	финансиране	е	на	стойност	2	183	391	лв.

Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил 
Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „8-ми Примор-
ски полк“, в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за 
подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобил-
ни и пешеходни подлези.

	Строежът	представлява	възстановяване	и	подобряване	на	
транспортно-експлоатационните	качества	и	носимоспособ-
ността	на	настилката,	с	оглед	осигуряване	условия	за	безо-
пасност	на	движението	и	добро	отводняване	на	бул.	„Васил	
Левски“	в	 участъка	от	ул.	 „Подвис“	до	кръстовището	с	бул.	
„8-ми	Приморски	полк“,	в	т.ч.	изградена	нова	велоалея,	като	са	
изпълнени	и	мероприятия	за	подобряване	на	достъпната	сре-
да	и	ремонт	на	автомобилни	и	пешеходни	подлези.	Изградена	
е	нова	улична	настилка	с	носимоспособност,	съответства-
ща	 на	 категория	 на	 движението	 „тежко”,	 в	 съответствие	
с	 изискванията	 на	 Наредба	 №	 РД-02-20-2	 от	 20.12.2017г.	 за	
планиране	 и	 проектиране	 на	 комуникационно	 –	 транспорт-
ните	системи	в	урбанизираните	територии.	Подменени	са	
съществуващите	тротоари	с	нови	и	са	оформени	наклони	за	
доброто	отводняване	на	уличната	настилка.	
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	Дължина	на	трасето:	път	–	1481	м2;	велоалея	–	1370	м.;	тро-
тоар	–	7290	м2.

	 Изпълнена	 е	 частична	 реконструкция,	 осъвременяване	 и	 ре-
монт	на	 съществуващата	ВиК	инфраструктура	 в	 съответ-
ствие	с	предвидения	обхват	на	проекта	за	благоустрояване.

	Изпълнена	е	 предвидената	с	 проекта	подмяна	на	 всички	 съ-
ществуващи	битови	канализации	в	обхвата	на	строителните	
работи,	 поради	 съществуващо	 недобро	 техническо	 състоя-
ние.

	Изпълнена	е	цялостна	подмяна	на	осветителната	инсталация	
на	авто	и	пешеходните	подлези.

	Монтирани	са	дванайсет	платформи	за	хора	в	неравностойно	
положение	откъм	двата	достъпа	на	подлеза	и	ивици	от	так-
тилни	плочи.

	Изпълнено	е	озеленяване,	съобразено	с	действащата	регулация	
и	определените	местоположения	на	изискуемите	зелени	площи	
според	градоустройственото	планиране,	като	в	по-голямата	
си	част	съществуващите	дървета	са	запазени.	

	Началото	на	 ремонтирания	 участък	 е	 непосредствено	 след	
кръстовището	с	ул.	„Подвис“,	а	краят	на	обекта	е	при	преси-
чането	на	бул.	„Левски“	в	кръстовището	с	бул.	„8-ми	Приморски	
полк“.		

	В	обекта	са	вложени	средства	на	стойност	8	122	128	лв.,	като	
безвъзмезното	финансиране	е	на	стойност	6	922	608	лв.

Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народ-
ни будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ 
и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ в 
т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. „Св.Св.Кирил и 
Методий“

	В	рамките	на	проекта,	 за	обект	бул.	 „Народни	будители“,	е	
извършена	подмяна	на	цялата	ВИК	–	мрежа,	осигурена	е	дос-
тъпна	среда	за	хората	със	специфични	двигателни	потребно-
сти	и	е	изградена	велоалея	по	цялото	трасе.	Доизградени	са	
джобове	за	спирките	на	градския	транспорт,	а	тротоарите	
са	проектирани,	така	че	се	осигурява	възможност	за	повърх-
ностно	отвеждане	на	дъждовните	води.	Те	са	достатъчно	
широки,	за	да	съвместят	необходимите	функции	–	пешеход-
но	пространство,	велоалея,	разположение	на	улично	осветле-
ние	по	стълбовете	на	контактната	мрежа.	По	бул.	„Народни	
будители“	 е	 монтирано	 улично	 осветление	 с	 интелигентни	
светодиодни	осветители	от	последно	поколение	и	са	изгра-
дени	два	нови	подлеза,	осигурени	с	асансьори,	които	да	улес-
няват	 	 придвижването	 на	 трудноподвижни	 хора	 и	 майки	 с	
колички.

	В	обекта	са	вложени	средства	на	стойност	5	999	999,	63	лв.,	
като	безвъзмезното	финансиране	е	на	стойност	4	935	273,	36	
лв.
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ОбЕКТ 6



Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка 
от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“ вкл. из-
пълняване на мероприятия за подобряване на достъпната 
среда.

		В	обекта	са	вложени	1	535	527,	20	лв	за	инженеринг	и	СМР,	като	
безвъзмезното	финансиране	е	на	стойност	1	099	729,	20	лв.

	 Строежът	 представлява	 възстановяване	 и	 подобряване	 на	
транспортно-експлоатационните	качества	на	настилката,	с	
оглед	осигуряване	условия	за	безопасност	на	движението,	до-
бро	отводняване	и	осветеност	на	пътното	платно,	провежда-
не	на	велосипедно	движение,	осигуряване	на	достъпна	среда	за	
хората	в	неравностойно	положение,	повишаване	на	условията	
за	безопасност	на	движението	на	бул.	„Съборни“	в	участъка	от	
бул.	„Владислав	Варненчик“	до	кръстовището	с	бул.	„Сливница“.
Изградена	е	нова	улична	настилка.	Подменени	са	съществува-
щите	тротоари	с	новии	и	са	оформени	наклони	за	доброто	
отводняване.	

	Отводняването	на	пътното	платно	–	асфалтови	площи,	тро-
тоари	и	зелени	площи,	от	дъждовни	води	се	поема	от	същест-
вуващата	смесена	канализация.	Изградени	са	две	нови	двойни	
дъждоприемни	шахти.	На	ул.	„Цар	Петър“	е	изпълнена	нова	ли-
нейна	отводнителна	решетка,	по	цялата	ширина	на	улицата.

	Съобразно	 проекта	 е	 изпълнена	 велосипедна	 алея	 с	 хоризон-
тално	отделяне	от	пътното	платно	чрез	маркировка	и	съоръ-
жения	против	навлизане	на	автомобили.

		Подменена	е	уличната	водопроводна	мрежа	по	бул.	„Съборни“.

	В	 ремонтирания	 участък	 на	 бул.	 „Съборни“	 има	 изградена	 и	
функционираща	 улична	 кананлизация,	 която	 се	 реконструира	
единственно,	участъка	между	улици	 „Цар	Петър“	и	 „Ал.Рачин-
ски“.	За	отвеждане	на	атмосферните	води	от	уличното	плат-
но	и	прилежащите	му	територии,	са	изпълнени	6	бр.	нови	улич-
ни	дъждоприемни	шахти.	На	съществуващите	дъждоприемни	
шахти	е	извършено	почистване	и	подмяна	на	дъждоприемни-
те	решетки.	

	За	осветяване	на	бул.	„Съборни“	в	участъка	между	бул.	„Вла-
дислав	Варненчик”	и	бул.	„Сливница”	се	изгради	светодиодно	
осветление	на	стоманотръбни	стълбове	с	открита	разкло-
нителна	кутия.

	В	 част	 благоустрояване	 са	 изпълнени	 зелени	 площи	 с	 ниски,	
почвопокривни	храсти	в	геометрична,	линейна	композиция.	В	
зелената	площ	е	оформена	група	от	листно-декоративни	бор-
дюрни	храсти.	Доизграждане	на	уличната	растителност	–	за-
садени	са	28	бр.	липи	и	3	бр.	иглолистни	дървета	с	кълбовид-
на	форма	в	средната	лента	и	по	тротоарите,	там	където	
липсват	такива.	Също	така	са	засадени	3	387	бр.	храсти	от	
различни	видове.

	Поливна	система	–	изградена	поливна	система	за	дъждуване	
и	капково	напояване.	Поливната	система	е	тип	дъждовално	и	
капково	напояване,	за	поливане	на	площите	посредством	раз-
пръсквачи	и	капкообразуватели,	с	цел	осигуряване	ефективна	
поливка	за	съответните	видове.

Във връзка с приключилото изпълнение на седмте обек-
та на СМР и Инженеринг е изпълнен заложения индикатор, 
относно обща дължина на нови или подобрени линии на 
обществения транспорт – 6,87 км.

В рамките на Компонент 2 –	 Доставка	 на	 нови	 превозни	
средства	за	МГОТ

Закупени	са	15	нови	стандартни	автобуси	с	Екологична	норма	
за	 изгорели	 газове	 ЕВРО	 6	 с	 безвъзмезното	 финансиране	 на	
стойност	6	304	517	лв.	

Автобусите	са		оборудвани	с:

	Автоматична	 система	 за	 централно	 мазане	 на	 ходовата	
част

	4	видеокамери	с	възможност	за	наблюдение	в	реално	време

	Монитор	при	водача	за	наблюдение	на	видеокамерите	

	Табло	за	информация	на	пътниците

	Устройство	за	GPS	локализация.	

98

ОбЕКТ 7



КОМПОНЕНТ 2 

Новозакупените	автобуси	са	оборудвани	с	машини	за	продаж-
ба	на	билети	и	автомати	за	валидиране,	които	са	доставени	в	
рамките	на	изпълнения	проект	за	интегриран	градски	транс-
порт	през	програмен	период	2007-2013	г.

Във	връзка	с	приключилото	изпълнение	на	компонента	и	влиза-
нето	в	експлоатация	на	автобусите	се	постигнати	следните	
индикатори:

	Годишно	намаляване	на	емисии	на	парникови	газове	в	рамки-
те	на	190	тона	СО

2
	екв.	(въглероден	диоксид).	Индикаторът	

е	постигнат	за	една	година	работа	на	15-те	нови	автобуса	
Euro	VI	вместо	старите	Euro	II.

	Увеличаване	 броя	 на	 пътуванията	 с	 обществен	 градски	
транспорт	 по	 нови	 или	 подобрени	 линии	 на	 обществения	
транспорт	–	от	въвеждането	в	експлоатация	на	 15-те	но-
вопридобити	автобуса	Euro	VI,	изминатите	километри	са	
1	1	39	488,00	км.

Компонент 3 „Надграждане на 
интелигентните транспортни 
системи“  

В	 рамките	 на	 проекта,	 изцяло	 с	
безвъзмездна	 финансова	 помощ	
на	стойност	3	051	600	лв.,	са	над-
градени	 	 следните	 интелигентни		
транспортни	системи:	

 Интелигентни системи за пре-
брояване на трафика и коорди-
нирано управление на светлинно 

регулираните кръстовища по трасетата на МГОТ.

Системата	за	предимство	на	ПС	на	МГОТ,	изградена	в	периода	
2015	–	2016	г.,	е	доразвита	на	20 светлинно-регулирани кръс-
товища, така	че	да	се	осигурява	координирано	управление	на	
движението	на	средствата	на	МГОТ.	Изградена	е	система	за	
локално,	 адаптивно	и	 координирано	 управление	на	сфетофар-
ните	уредби.	За	целта	са	монтирани	стълбове,	доставени	и	
монтирани	магнитни	и	видео	детектори	за	трафик,	както	и	
интелигентни	контролери	и	микропроцесорни	модули,	както	и	
360	градосови	видеокамери	за	наблюдение.

Контролно	диспечерския	център	на	ТАСРУД	е	оборудван	с	ра-
ботна	станция	и	монитори	за	следене	на	режимите	на	работа	
на	всяко	кръстовище	в	реално	време.

 Системата за информация на пътниците в реално време

На	още	100	спирки	от	масовия	градски	
обществен	 транспорт	 са	 монтирани,		
табла	 за	 информация	 на	 пътниците	 в	
реално	време.	Това	са	места,	на	които	
спират	 превозни	 средства	 на	 повече	
от	една	линия	на	МГОТ	и	има	същест-
вен	пътникопоток.	

Извършеното	надграждане	на	система-
та	 ще	 повиши	 привлекателността	 на	
МГОТ	за	жителите	и	гражданите	на	Ва-
рна	и	ще	допринесе	за	повишаване	тър-
сенето	на	пътувания	с	МГОТ	за	сметка	
на	пътуванията	с	лични	автомобили.	

 Система за безопасност на пешеходците

Изградени	 са	 25	 бр.	 интелигентни	пешеходни	 пътеки,	 които	
започват	автоматично	да	светят	при	засичане	на	пешеходец,	
който	 е	 стъпил	 на	 пешеходна	 пътека.	 Индикацията	 на	 пре-
минаващ	пешеходец	се	извършва	от	датчици	инсталирани	в	
пътната	настилка.	Светлинната	сигнализация	предупреждава	
автомобилния	 трафик	 за	 навлизащи	 в	 пътеката	 пешеходци.	
Осигурена	е	достъпна	среда,	монтирани	са	светещи	знаци	Д17.

Изпълнението	на	тази	система	ще	допринесе	за	намаляване	
на	ранените	и	убити	при	ПТП	на	пешеходни	пътеки.	

 Система за достъпност на пътните кръстовища

С	цел	намаляването	на	шумувото	замърсяване	и	повишаване	
безопасността	е	надградена	и	системата	за	достъпност	на	
незрящи	.Оборудвани	са	46	кръстовища	с	по	8	бутона	за	заявка	
на	звуково	оповестяване.	
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„Тази	 брошура	 е	 създадена	 в	 рамките	 на	 проект	
„Интегриран	 градски	транспорт	на	Варна	 –	 втора	
фаза”,	 който	 се	 осъществява	 с	 финансовата	
подкрепа	на	Оперативна	програма	„Региони	в	растеж“	
2014-2020	г.,	съфинансирана	от	Европейския	съюз	чрез	
Европейския	 фонд	 за	 регионално	 развитие.	 Цялата	
отговорност	 за	 съдържанието	 на	 публикацията	 се	
носи	от	Община	Варна	и	при	никакви	обстоятелства	
не	 може	 да	 се	 счита,	 че	 този	 документ	 отразява	
официалното	 становище	 на	 Европейския	 съюз	 и	

Управляващия	орган	на	ОПРР	2014-2020	г.“

Община Варна
бул.	„Осми	приморски	полк“	43

Варна	9000
www.varna.bg

www.eufunds.bg


