ОБЩИНА ВАРНА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТИ, ЗА КОИТО
ОБЩИНА ВАРНА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗПОЛЗВА

ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ
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ОБЩИНА ВАРНА
На основание:


чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и



чл. 44, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет-Варна за

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните

дейности

за

следващите

три

години

и

за

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА
Община Варна предлага за обсъждане с местната
общност следните проекти:
I. Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране
– Зелена Зона в гр. Варна”.
II. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в
район „Аспарухово”, гр. Варна“.

III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа
в район „Одесос”, гр. Варна“.
IV. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в
район „Приморски”, гр. Варна“.
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V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична

мрежа в район „Младост, гр. Варна“.
VI. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична
мрежа в район „Вл. Варненчик”, гр. Варна“.
VII. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична
мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община
Варна“.
VIII. Проект „Екологично чист транспорт за Варна”.
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IX. Проект „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка

от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр. Варна”.
X. Проект „Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов”
до бул. „Република”, гр. Варна”.
XI. Проект „Основен ремонт на общински път VAR1087 /I-9/
кв.

Аспарухово

–

кв.

Галата

от

отбивката

за

местност

Карантината до кръстовището с общински път VAR3089 /I-9,
Варна-Приселци/ – в. з. Боровец – кв. Галата – в. з.
Ракитника – х. Черноморец”.
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XII. Проект „Възстановяване на участък от път VAR1082

попадащ в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан”, по
плана на к. к. „Чайка”, Община Варна”.
XIII. Проект „Основен ремонт на общински път VAR1082
от пътен възел с републикански път I-9 (км. 5+800) до
свлачище „Трифон Зарезан” по плана на к. к. „Чайка”,
Община Варна”.
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XIV. Проект „Благоустрояване на междублокови пространства
в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част,
включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”,
гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на пространството,
заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“,
улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765,
764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

I. Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна”.
Предназначение:

Разработване

на

ефективен

подход

за

осигуряване и управление на паркирането, който отговаря на
нуждите

на

обществеността

в

гр.

Варна,

осигуряване,

експлоатация и управление на безопасен начин на паркиране и
осигуряване на удобно паркиране за крайния потребител чрез
въвеждане в експлоатация на Зелена зона за платено улично
паркиране в гр. Варна.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Дейностите,

които

ще

се

осъществят

чрез

реализацията на проекта за разширение на зоната за
платено улично паркиране са следните:
•

Надграждане

на

капацитета

на

Централизирана

система за управление на паркирането – Зелена зона;
•

Доставка на мобилни терминални устройства за контрол на

паркирането;
•

Закупуване

на

специализиран

хардуер

и

софтуер

за

оборудване на Кол център;
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Изготвяне

на

Инвестиционен

проект

„ЗЕЛЕНА

ЗОНА“;
•

Основен ремонт и рехабилитация на пътната мрежа
в обхвата на Зелена Зона;

•

Поставяне

на

пътни

знаци

и

информационни

табели, полагане на хоризонтална маркировка.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Обхват на зона за кратковременно паркиране
“Зелена Зона“
Обхвата на зоната се ограничава от следните булеварди и улици:
бул.

“Христо

Ботев“,

ул.

„Кракра“,

ул.

„Беласица“,

ул.

„Д-р

Пискюлиев“, бул. „Вл. Варненчик“, ул. „Дрин“, ул. „Пирин“,

ул.

„Битоля“, ул. „Братя Бъкстон“, бул. „Чаталджа“, бул. „Ген. Колев“,
бул. Царевец“, бул. „Осми Приморски полк“, ул. „Никола Вапцаров“,
бул. „Княз Борис I“, бул. „В. Левски“, ул. „Проф. П. Стоянов“, ул.
„Иван Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски, ул.
„Константин Доганов“, ул. „Академик Фьодор Успенски“, ул. „Вл.
Димитров-Майстора“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Разширението на

зоната

за кратковременно

паркиране

„Зелена зона“ ще се осъществява на територията на район
„Одесос“ и район „Приморски“.
Паркирането е обособено на седем подзони:
•

Подзона 1 – включва и се ограничава от булеварди и
улици: бул. “Христо Ботев“, ул. „Кракра“, ул. „Иван
Рилски“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Христо Македонски,

ул.

„Константин

Доганов“,

ул.

„Академик

Фьодор

Успенски“, ул. „Вл. Димитров-Майстора“, ул. „Филип
Тотю“, ул. „Антон Страшимиров“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Подзона 1 – в подзоната се предвижда да се извършат

дейности по следните улици: ул. "Академик Методи Попов",
ул. "Иван Рилски", ул. "Тодор Влайков", Кръстовището на
ул. "Средна гора" и ул. "Академик Методи Попов", ул.
"Владая", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Инж. Георги Бърнев",
ул. "Хан Тервел", ул. "Константин Доганов", ул. "Алеко
Богориди", ул. "Филип Тотю", ул. "Хан Пресиян", ул. "Антон

Страшимиров", ул. "Три уши", ул. "Веслец", ул. "Яребична".
.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Подзона 2 – включва и се ограничава от
булеварди

и

улици:

ул.

„Кракра“,

ул.

„Проф. П. Стоянов“, бул. „В. Левски“, бул.
„Вл. Варненчик“, ул. „Д-р Пискюлиев“, ул.

„Беласица“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Подзона 2 – в подзоната се предвижда да се извършат

дейности

по

следните

улици:

ул.

"Поп

Харитон",

ул.

"Ивайло", ул. "Цар Иван Страцимир", ул. "Хан Маламир", ул.
"Стара планина", ул. "Доспат", ул. "Капитан Райчо", ул.
"Никола Обрешков", ул. "Братя Тедески", ул. "Капитан
Георги Мамарчев", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Черни
връх", ул. "Средна гора", ул. "Трайко Китанчев".
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Подзона 3 – включва и се ограничава от
булеварди
Варненчик“,

и

улици:

бул.

„Владислав

бул. „Васил Левски“, бул.

“Сливница“, ул. „Дрин“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Подзона 3 – в подзоната се предвижда да се извършат

дейности

по

следните

улици:

ул.

"Отец

Паисий",

ул.

"Страхил Войвода", ул. "Странджа",

ул. "Тракия", ул. "Даме

Груев",

"Яне

ул.

"Пейо

Яворов",

ул.

Сандански",

ул.

"Скопие", ул. "Константин Иречек", ул. "Григор Пърличев",
ул. "Дунавски лебед", ул. "Кочани", ул. "Пловдив" и ул.
"Овчо поле", ул. "Калофер", ул. "Дрин".
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Подзона 4 – включва и се ограничава от
булеварди и улици: бул. “Сливница“, бул.

„Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“,
ул. „Пирин“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Подзона 4 – в подзоната се предвижда да се извършат

дейности по следните улици: ул. "П. Берон", ул. "Е.
Симитчиева", ул. "Гавраил Кръстевич", ул. "Щип", ул. "Отец
Паисий", ул. "Братя Миладинови", ул. "Г. С. Раковски, ул.
"Хаджи Димитър", паркинг на ул. "Хаджи Димитър", ул.
"Оборище", Паркинг пред блоковете по ул. "Странджа",
Паркинг пред блоковете по ул. "Ангел Кънчев", ул. "Шар" и

паркинг, ул. "Скопие", ул. "Кукуш", ул. "Д-р П. Берон", ул.
"Васил Априлов", ул. "Страхил Войвода".
23

ОБЩИНА ВАРНА
Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Подзона 5 – включва и се ограничава от
булеварди

и

улици:

бул.

„Цар

Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул.
„Царевец“,

бул.

„Ген.

„Чаталджа“,

ул.

„Братя

Колев“,

Бъкстон“,

бул.

ул.

„Битоля“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
Подзона 5 – в подзоната се предвижда да се извършат дейности по
следните

улици:

"Прилеп",

ул.

ул.

„Чавдар

„Дойран”,

ул.

войвода”,

„Тракия”,

ул.

ул.

"Кирил

"Битоля”,

Шиваров",

ул.

ул.

"Тулча",

Кръстовището на ул. "Тулча" и ул. Подпол. Свещаров", Кръстовището на
ул. "Топра Хисар" и ул. "Тодор Димов", ул. "Топра Хисар", ул. "Христина
Морфова", ул. „Подпол. Свещаров", ул. "Тодор Димов", Кръстовището на
ул. "Тодор Димов" и ул. "Кюстенджа", ул. „Селиолу“, ул. "Кюркчиев", ул.
„Соколска”,

ул.

„Кюстенджа”,

улицата

до

"Реаната",

ул.

„Генерал

Скобелев”, Паркинг при бл. 49, ул. „Люлебургаз” и паркинг на бл. 1,
паркинг и локално между бл. 1 на "Дж. Баучер" и бл. 4, паркинг и
локално между бл. 2 и 3, ул. "Лозенград", ул. "Генерал Тошев", ул.
"Джеймс Баучер" и прилежащи паркинги.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Подзона 6 – включва и се ограничава от
булеварди и улици: бул. „Царевец“,
„Васил

Левски“,

бул.

„Осми

бул.

Приморски

полк“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
Подзона 6 – в подзоната се предвижда да се извършат дейности по ул.
„Д-р Басанович“, ул. „Мадара“, ул. „Св Ирина“, ул. „Бор“, ул. „Явор“, ул.

„Каймакчалан“, ул. „Зора“, ул. „Д-р А. Головина“, ул. „Бреза“, които са
част от инвестиционен
участъка

на

ул.

„Д-р

проект за „Реконструкция на ул. „Мадара” в
Анастасия

Железкова”

до

ул.

„Явор”

и

благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул.
„Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски
полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни
площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район
Приморски, гр. Варна”. Финансирането му не попада в индикативната
стойност на проекта за зелена зона, тъй като същият ще се реализира от
други проекти за финансиране.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

•

Подзона 7 – включва и се ограничава от
булеварди и улици: бул. „Осми Приморски
полк“, бул. „Васил Левски“, бул. „Княз
Борис I“, ул. „Никола Вапцаров“.
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
Подзона 7 – в подзоната се предвижда да се извършат дейности по следните улици:
19-ти м. р. - бл. 1; на кръстовището на бл. 1 и бл. 2; бл. 2; между бл. 2 и бл. 3;
между бл. 4 и бул. "Осми приморски полк"; между бл. 4 и ОДЗ "Чайка"; между бл. 7 и
бл. 26 до игрището; между бл. 5 и бул. "Осми приморски полк"; между бл. 26 и бл. 7;
между бл. 26 и променантната алея; паркинг при ОУ „Г. С. Раковски" и тенис
кортовете; между ОУ „Г. С. Раковски" и тенис кортовете в алеята; между бл. 10 и ОУ
"Г. С. Раковски"; между ОДЗ "Чайка" и бл. 3; между ОДЗ "Чайка" и ОУ "Г. С.
Раковски"; между бл. 10 и бл. 12; между бл. 13 и бл. 15; между бл. 14 и каре
блокове 15,16; между бл. 16 и бл. 17; между бл. 19 и променантната алея; паркинга
между бл. 19 и бл. 107; между бл. 18 и АБ; паркинг между бл. 23 и бл. 189; паркинг

между бл. 22 и бл. 23; паркинг между бл. 22 и бл. 21; паркинг между бл. 20 и бл.
21; между карето на блокове 21-23 и ДКЦ "Чайка", бл. 18; всяко влизане от ул. „Н.
Й. Вапцаров" .
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Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна
20 - ти м. р. - между бл. 66 и бл. 67; паркинг при бл. 65, 66; между бл.65 и бл. 67; паркинг
при бл. 65, 64; между бл. 64 и бл. 67; бл. 63 – паркинг; между бл. 62 и бл. 61; между бл
.62 и СВА; между бл. 67 и бл. 68; бл. 68; между ОДГ "Ален мак" и бл. 68; между бл. 191 и
бл. 192; кръстовището между бл. 68 и читалището; ул. "Рупи"; пред бл. 59; между ОДГ
"Ален мак" и каре блокове 59-62; между бл. 59 и бл. 60; между бл. 60 и бл. 61; при бл.
184, 185, 186; при бл. 68 и бл. 188; ул. "Александър Стамболийски"; между бл. 50 и бл.
52; между бл. 50 и бл. 51; бл. 51; между спортното училище и карето на блокове 52-55;
бл. 56 – паркинг; кръстовището на бл. 58 и локалното платно на бул. "В. Левски";
кръстовището на бл. 57 и локалното платно на бул. "В. Левски"; кръстовището на бл. 56 и
бл. 55; бл. 55 и локалното платно на бул. „В. Левски“; между бл. 54 и бл. 55; между бл. 53
и бл. 54; между бл. 52 и бл. 53; между бл. 202 и 47; между бл. 47 и бл. 48; между бл. 48 и
бл. 49; между бл. 49 и бл. 34; между бл. 33 и бл. 34; бл. 36; бл. 38; между бл. 32 и
локалното платно на бул. „В. Левски“; между бл. 30 и локалното платно на бул. „В.
Левски“; бл. 47; бл. 41; между бл. 39 и ЦДГ; Алея "Акад. Обрешков"; между бл. 37 и МГ;
между бл. 43 и бл. 44; между бл. 44 и бл. 45; при пазара.
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Етапи и срок за въвеждане на проекта в експлоатация:

Зоната за платено улично паркиране – ЗЕЛЕНА ЗОНА в гр.
Варна се очаква да се осъществи до края на 2022 г., а
именно:
•

Основен ремонт и рехабилитация на 120 000 кв. м.
улична мрежа, полагане на хоризонтална маркировка –
срок за изпълнение до 31.10.2022 г.;

•

Въвеждане в експлоатация на зона за кратковременно
паркиране – Зелена Зона до 01.11.2022 г.
34

ОБЩИНА ВАРНА
Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Срок и начин за усвояване на заема:

Срок за усвояване до средата на 2023 година.
Източници за погасяване на заема:
Собствени приходи от бюджета на Община Варна,
в т. ч. приходи от експлоатация на проект
„Разширение

на

Зона

за

платено

улично

паркиране – Зелена Зона’’.
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Цели на проекта:

Обществени цели:


Политиката за управление на паркирането е част
от визията на Община Варна за устойчива градска
мобилност. С въвеждането на ефективна политика
за управление на паркирането ще се решат до
голяма степен задръстванията в градската част;
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Разработване

на

ефективен

подход

за

осигуряване и управление на паркирането,
който отговаря на нуждите на обществото;


Осигуряване, експлоатация и управление на
безопасен начин на паркиране;



Осигуряване на удобно паркиране за крайния
потребител.
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Икономически цели:


Осигуряване

на

платено

паркиране

и

управлението му ще стимулират икономическия
растеж на Варна;


Експлоатацията, управлението и осигуряването

на паркиране ще бъде прозрачно и ефективно;


Повишаване

на

собствените

бюджета на Община Варна.

приходи

по
38

ОБЩИНА ВАРНА
Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Екологични цели:


Управлението
постигането

на
на

паркирането

целите

на

Община

способства
Варна

за

устойчиво бъдеще;


Намаляване
околната

среда

атмосферния
емисии

на

чрез

негативното
и

въздух,

въздействие

повишаване
като

използване

върху

качеството

се

намалят

на

електромобили

на

вредните
и

намаляване на трафика и времето за паркиране.
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Технико-икономическа обосновка:

В рамките на проекта ще се разширят създададените
регулирани зони за платено и безплатно паркиране и
централизирана

система

за

плащане

на

услугата

със

следните елементи:


Всички паркоместа в регулираната зона за улично

паркиране ще бъдат платени, освен в особени случаи,
определени от Община Варна.
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Зоната за паркиране ще разполага с два типа паркоместа
- за общо ползване и запазени. Паркоместата за общо
ползване ще бъдат предназначени за жители, фирми и
гости на града. Запазените паркоместа ще бъдат отдавани
под наем на компании и техният брой ще бъде ограничен.



Определени

паркоместа

ще

бъдат

маркирани

за

специални потребители, като полиция, община, хора с
увреждания.
41

ОБЩИНА ВАРНА
Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна



Системата за плащане ще гарантира заплащане за
всички паркоместа за общо ползване в платената зона
за улично паркиране.



Технологиите, използвани за плащане на паркоместата

за

общо

ползване

идентификация

на

ще

колите

дава
по

възможност

регистрационните

за
им

табели.
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Контролът върху паркирането и плащането ще се
базира на проверка на регистрационните номера на
колите.



Дейностите по управление на уличното паркиране ще

бъдат централизирани. Централизацията ще гарантира
споделяне на необходимите данни по взаимосвързаните
дейности.
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Дейностите по уличното паркиране ще се контролират
от общинско предприятие "Общински паркинги и синя
зона".



Контрола по паркирането ще се осъществява от екипи

на общинско предприятие „Общински паркинги и синя
зона“ с електрически и хибридни автомобили.

44

ОБЩИНА ВАРНА
Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

В изготвянето на технико-икономическата обосновка

на проекта за „Разширение на Зона за платено
улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна“ са
заложени следните параметри:
- Кратковременно паркиране до 5 часа;
- Работно време от 09 до 19 часа в делнични дни;
- Общ брой паркоместа – до 10 500 бр.;
- Паркоместа за хора с увреждания – до 500 бр.;
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- Паркоместа за електроавтомобили – до 64 бр;
- Разрешения за живущи в зоната – до 10 000
бр.;

- Разрешения за фирми в зоната – до 100 бр.;
- Служебен абонамент в Зелена Зона – до 100
бр.;
- Служебен абонамент извън Синя и Зелена зона
– до 20 бр.
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В

изготвянето

на

технико-икономическата

обосновка

на

проекта са предвидени следните цени с ДДС за услуги:
•

Цена за кратковременно паркиране – 1 лв за 1 час;

•

Цена за живущи за 1 бр. МПС – 5 лв на месец;

•

Цена за живущи за втори автомобил – 10 лв. на месец;

•

Цена за фирми за 1 бр. МПС – 100 лв на месец;

•

Цена за 1бр. паркомясто служебен абонамент в Зелена
Зона – 250 лв на месец;

•

Цена за 1 бр. паркомясто служебен абонамент извън Синя
и Зелена Зона – 120 лв на месец.
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Индикативните разчети на приходи за период от ноември 2022 г. до
края на 2027 г. са в размер на: 25 883 760 лв.
Индикативните разчети на разходите за период от ноември 2022 г.
до края на 2027 г. са в размер на: 22 880 000 лв.

•

Индикативен разчет на инвестиционните разходи за периода
2022 г. - 2027 г. са в размер на: 12 200 000 лв.

•

Индикативен разчет на разходите за издръжка за периода 2022
г. - 2027 г. са в размер на: 10 680 000 лв.

•

Планираната ефективност за периода 2022 г. - 2027 г. е в размер
на: 3 003 760 лв.
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РАЗХОДИ „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена
Зона“
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ
Разход описание

Индикативна
стойност в лв.

Срок за изпълнение до

Инвестиционен проект - част пътна

100 000

01.6.2022 г.

Надграждане на капацитета на ЦСУПП Зелена Зона

700 000

31.10.2022 г.

75 000

31.10.2022 г.

20 000

31.10.2022 г.

11 305 000

31.10.2022 г.

Доставка на мобилни терминални
устройства за контрол на паркирането
Специализиран хардуер и софтуер за
Кол център
Основен ремонт и рехабилитация на
пътна мрежа, хоризонтална маркировка,
пътни знаци и инф. табели
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

12 200 000
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
Предимства от въвеждане на „Разширение на Зона за
платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна“:
•

Съществено

намаляване

ефективно

управление

на

на

обема

на

трафика

ограниченото

и

пътно

пространство;
•

С разработването на информационно - технологични
услуги, паркирането ще бъде ефективно и все по-лесно
за ползване.
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•

Стимулиране използването на обществен
транспорт

и

алтернативни

начини

на

придвижване;
•

По-ефективно използване на синя зона –
център и широк център и оптимизиране на
паркирането.
51

ОБЩИНА ВАРНА
Разширение на Зона за платено улично паркиране –
Зелена Зона в гр. Варна

Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за „Разширение на Зона за
платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна” е до 12
200 000 лв.

За реализация на проект „Разширение на Зона за платено
улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна” Община Варна
има намерение да използва общински дълг – максимален
размер на дълга до 12 200 000 лв.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа
Община Варна продължава политиката на обновяване и основен
ремонт на основни булеварди и улици от първостепенно значение,
както и на реконструкцията на второстепенната улична мрежа на

територията на Община Варна.
При условията на непрекъснато увеличаваща се моторизация,
разрастване на населението на град Варна и изнасянето му към
вилните зони и близките села на общината, значението на
уличната мрежа става все по-важно за поддържане на нормални
условия на живот.
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Уличната мрежа е планирана като такава със съответните

технически

и

конструкция

на

действащите

експлоатационни

към

настилката,
момента

параметри

достъпна
на

среда

проектиране

–
и

ширини,
др.,

по

нормативни

изисквания и данни за транспортна интензивност, които към
днешна дата не са актуални.
Общинските пътища са възможно най-добрата транспортна

връзка,

осигурена

между

републиканската

пътна

мрежа

и

уличната мрежа. Те осъществяват достъпа до административните
центрове на райони и населени места.
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Главните улици са основни носители на всички видове транспортни
потоци – от лични и служебни моторни превозни средства, масов
градски транспорт, транзитно движение, велосипедно и пешеходно
движение

и

други

до

различни

кореспонденции

–

градски,

междуградски и международни.

Чрез второстепенната улична мрежа се осигурява транспортно
обслужване на територията на жилищни комплекси, индустриални и
вилни зони, селищни образувания, квартали и други.
В тази връзка представяме на вашето внимание за разглеждане
следните проекти за основен ремонт/реконструкция на улична мрежа
на територията на Община Варна:
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II.

Проект

„Основен

ремонт/реконструкция

на

улична

мрежа в район „Аспарухово“, Община Варна”.
Предназначение:
облика

на

Подобряване
градската

на

среда,

инфраструктурата
подобряване

и
на

експлоатационните характеристики на улици от уличната
мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна
среда за гражданите и гостите на Община Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на
усилващи асфалтови пластове – постигане на вертикална
планировка и добро отводняване и равност;

•

Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и
задаване на точни ширини на улиците, достъпна среда и
подходи към имоти;

•

Ремонт и изграждане на тротоарни настилки – постигане на
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на подходи
към имоти с понижаване на бордюри, равност;
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•

Оформяне

на

клоцове

и

пространства

около

съществуващи дървета и засаждане на нови;
•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Улично

осветление

енергоефективно

–

изграждане

осветление

и/или

на
подмяна

ново
на

амортизирани елементи на съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА
РАЙОН АСПАРУХОВО

Индикативна
стойност лв.

Основен ремонт на общински път VAR3089 от
кръстовище с общински път VAR1087 до спирка
"Обръщач Черноморец", гр. Варна

3 300 000

Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна
наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на
Аспарухов мост до обръщач на Остров пред
Петролна база, по плана на южна промишлена зона
(ЮПЗ), гр. Варна,
I етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна
наземна връзка, в участъка от СПВ на Аспарухов
мост до клапов мост, включително улица - напречна
връзка към БУЛЯРД, по плана на ЮПЗ, гр. Варна.
II етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост
до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана
на ЮПЗ, гр. Варна

4 500 000
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РАЙОН АСПАРУХОВО

Индикативна стойност лв.

Основен ремонт на ул. "Кап. I-ви ранг Георги
Купов", кв. Галата, гр. Варна

1 350 000

Основен ремонт на ул. "Крайбрежна", кв.
Галата, гр. Варна

1 315 000
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Улица „ул. Капитан I-ви ранг Георги Купов“
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Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към

строежите;
•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Цели на проекта:


Основната цел на проекта е повишаване качеството на
живот, социалното включване и екологичната среда;



Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа в
район „Аспарухово“ ще се постигне подобряване на
инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й
срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската
среда в габарита на уличното пространство;
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Повишаване

на

потенциала

за

развитие

на

туризма, като водещ сектор в региона;


Осигуряване на достъпна архитектурна среда и

повишаване

на

възможностите

за

социално

включване;


Повишаване на инвестиционната атрактивност и
подпомагане

балансираното

икономическо

развитие на града и региона.
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Технико-икономическа обосновка:


Проектът

представлява

инвестиция

във

физическата

и

жизнена среда на район „Аспарухово“;


Дейностите

по

рехабилитиране

проекта
на

са

уличната

насочени
мрежа

към
в

цялостно

услуга

на

транспортната, социалната, икономическата и техническата
инфраструктура;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството
на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на
населението, подобряване на екологичната среда;
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Проектът

е

ориентиран

към

задоволяване

нуждите

и

потребностите на целевите групи - населението на Община
Варна и областта, както и на посетителите, гостите и
туристите в региона;


Резултатите
повишаване

от

изпълнението

на

му

ще

инвестиционната

спомогнат

и

за

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на
града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране

и

подобряване

на

градската

среда

–

рехабилитирана улична мрежа около 95 600 кв. м.;
•

Основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на
улиците в района ще доведе до съществено намаление и
икономии от разходите по поддръжката на тези улици през
следващите години;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния
трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши
безопасността на движението и сигурността на пешеходците.
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Срок за реализация на проекта:

Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната

стойност

на

проекта

за

„Основен

ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово“,
Община Варна” е до 10 465 000 лв.

За реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на
улична мрежа в район „Аспарухово“, Община Варна”, Община
Варна

има

намерение

да

използва

общински

дълг

–

максимален размер на дълга до 10 465 000 лв.
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III. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична
мрежа в район „Одесос“, Община Варна”.
Предназначение:
облика

на

Подобряване
градската

на

среда,

инфраструктурата
подобряване

и
на

експлоатационните характеристики на улици от уличната
мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна
среда за гражданите и гостите на Община Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на
усилващи асфалтови пластове – постигане на вертикална
планировка и добро отводняване и равност;

•

Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и
задаване на точни ширини на улиците, достъпна среда и
подходи към имоти;

•

Ремонт и изграждане на тротоарни настилки – постигане на
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на подходи
към имоти с понижаване на бордюри, равност;
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•

Оформяне

на

клоцове

и

пространства

около

съществуващи дървета и засаждане на нови;
•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Улично

осветление

енергоефективно

–

изграждане

осветление

и/или

на
подмяна

ново
на

амортизирани елементи на съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

РАЙОН ОДЕСОС
Основен ремонт на бул. "Девня" от бул.
"Васил Левски" до ул. "Преслав", по плана на
район Одесос, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Цариброд", в участъка
от ул. "Ал. Дякович" до ул. "Дунав" по плана
на 7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ул.
"Св. Климент" до ул. "Шипка", район Одесос,
гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Ген. Радко Димитриев"
от ул. "Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев",
район Одесос, гр. Варна

Индикативна стойност лв.
6 500 000
440 000
180 000
215 000
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Бул. “Девня”
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„Одесос“, Община Варна
Ул. “Цариброд”
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Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към

строежите;
•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
76

ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район
„Одесос“, Община Варна

Цели на проекта:


Основната цел на проекта е повишаване качеството на
живот, социалното включване и екологичната среда;



Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа в
район

„Одесос“

ще

се

постигне

подобряване

на

инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й
срок;


В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската
среда в габарита на уличното пространство;
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Повишаване на потенциала за развитие на туризма,
като водещ сектор в региона;



Осигуряване на достъпна архитектурна среда и

повишаване

на

възможностите

за

социално

включване;


Повишаване на инвестиционната атрактивност и
подпомагане балансираното икономическо развитие
на града и региона.
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Технико-икономическа обосновка:


Проектът

представлява

инвестиция

във

физическата

и

жизнена среда на район „Одесос“;


Дейностите

по

рехабилитиране

проекта
на

са

уличната

насочени
мрежа

към
в

цялостно

услуга

на

транспортната, социалната, икономическата и техническата
инфраструктура;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството
на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на
населението, подобряване на екологичната среда;
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Проектът

е

ориентиран

към

задоволяване

нуждите

и

потребностите на целевите групи - населението на Община
Варна и областта, както и на посетителите, гостите и
туристите в региона;


Резултатите
повишаване

от

изпълнението

на

му

ще

инвестиционната

спомогнат

и

за

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на
града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране

и

подобряване

на

градската

среда

–

рехабилитирана улична мрежа около 70 900 кв. м.;
•

Основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на
улиците в района ще доведе до съществено намаление и
икономии от разходите по поддръжката на тези улици през
следващите години;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния
трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши
безопасността на движението и сигурността на пешеходците.
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Срок за реализация на проекта:

Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната

стойност

на

проекта

за

„Основен

ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос“,
Община Варна” е до 7 335 000 лв.

За реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на
улична мрежа в район „Одесос“, Община Варна”, Община Варна
има намерение да използва общински дълг – максимален
размер на дълга до 7 335 000 лв.
82

ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район
„Приморски“, Община Варна

IV.

Проект „Основен

ремонт/реконструкция на улична

мрежа в район „Приморски“, Община Варна”.
Предназначение:
облика

на

Подобряване
градската

на

среда,

инфраструктурата
подобряване

и
на

експлоатационните характеристики на улици от уличната
мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна
среда за гражданите и гостите на Община Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на
усилващи асфалтови пластове – постигане на вертикална
планировка и добро отводняване и равност;

•

Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и
задаване на точни ширини на улиците, достъпна среда и
подходи към имоти;

•

Ремонт и изграждане на тротоарни настилки – постигане на
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на подходи
към имоти с понижаване на бордюри, равност;
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•

Оформяне

на

клоцове

и

пространства

около

съществуващи дървета и засаждане на нови;
•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Улично

осветление

енергоефективно

–

изграждане

осветление

и/или

на
подмяна

ново
на

амортизирани елементи на съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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Към настоящия момент Община Варна има изготвени инвестиционни
проекти в район „Приморски“ за следните обекти:


„Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия

Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в
карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул.
„Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане
на

детски

площадки,

зони

за

отдих,

спортни

площадки,

озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район
Приморски, гр. Варна” – етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II,
IX.II, X.2;


„Основен ремонт на ул. "Д-р Янаки Богданов", в участъка от бул.
"Княз Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян", по плана на ж. к.
"Свети Никола", гр. Варна”;
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„Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при
км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена",
община Варна”;



„Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120, о. т.
162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св.
Константин и Елена", община Варна”;



„Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т.
62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181,
о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по
планан на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна”;



„Основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на
СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна”.
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По инвестиционния проект за „Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка
на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване
пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир”
- бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на
детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по
плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна” към настоящия
момент Община Варна реализира някои етапи, които представляват

благоустрояване на междублокови пространства, финансирани от бюджета
на Община Варна – в размер до 174 656 лв и по решение на Общински
съвет – Варна №526-4. III. от Протокол №14 от 04.03.2021 г. в размер до 4
100 000 лв.
До момента са реализирани детски площадки, зони за отдих, спортни
площадки, засаждане на нови дървета и растителност, енергоефективно
алейно и парково осветление, благоустрояване на тротоарни настилки и
пешеходни алеи, паркинги (на тревна фуга и асфалт).
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С реализацията на останалите етапи ще се завърши цялостното
изпълнение на проектната разработка. В тази част на проекта за
„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“,
Община Варна“ се предвиждат за изпълнение следните етапи от
инвестиционния проект:
Eтап I: Рехабилитация на улица „Д-р Басанович“ в 17 м. р. от ул. „Мир”
(ул. „Караагач“) до бул. „Осми Приморски полк”;
Eтап IV: Реконструкция на ул. „Мадара” от ул. „Явор” до ул. „Д-р
Анастасия Железкова” и рехабилитация и благоустрояване на ул.
„Мадара” в участъка от „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Царевец“;
Етап: V.II. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Света Ирина“;
Eтап VI.II. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Бор“ и ул. „Явор”;
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Eтап VII.II. Реконструкция на улици в кв. 21 по плана на 17 м. р.
и рехабилитация и благоустрояване на ул. „Каймакчалан“ от ул.
„Д-р Анастасия Железкова“ до бул. „Васил Левски“;
Eтап VIII.II. Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Д-р
Анастасия Головина“;
Eтап IX.II. Реконструкция на улици в карето между ул. „Мадара”,
ул. „Зора”, ул. „Акад. Атанас Бешков“ и улица северно от кв. 30 и
кв. 18;
Етап X.2: Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Явор“ в
участъка от ул. „Света Ирина” до бл. 2 и пространството в карето
между бул. „Васил Левски“, ул. „Явор“ (пространството около бл.
6, бл. 5, бл. 4).
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Проектът включва за изпълнение следните видове дейности:

•

Основен ремонт на улична мрежа – около 24 000 кв. м.;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна
среда;

•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Изграждане на енергоефективно улично осветление;

•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална
сигнализация за осигуряване на безопасно движение.

91

ОБЩИНА ВАРНА

Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район
„Приморски“, Община Варна

Проекта за „Основен ремонт на ул. "Д-р Янаки Богданов", в
участъка от бул. "Княз Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян",

по плана на ж. к. "Свети Никола", гр. Варна”, включва следните
видове дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 400 м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна
среда;

•

Изграждане на енергоефективно улично осветление;

•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение.
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Проекта за „Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път
I-9 при км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и
Елена", община Варна”, включва следните видове дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно и изграждане на нов вход
изход за к. к. „Св. Св. Константин и Елена“ – участък около 170
м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение.
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Проекта за „Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120,
о. т. 162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св.
Константин и Елена", община Варна”, включва следните видове
дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно чрез изграждане на кръгово
кръстовище – площ около 3 600 кв. м.;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

•

Изграждане на енергоефективно улично осветление;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение.
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Проекта за „Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"),
през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т.
181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по
плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна”, включва
следните видове дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 2 200 м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

•

Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и изграждане на
нова техническа инфраструктура;

•

Изграждане на енергоефективно улично осветление;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение.
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Проекта за „Основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по
плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна”, включва
следните видове дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 8 800 м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

•

Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и изграждане на
нова техническа инфраструктура;

•

Изграждане на енергоефективно улично осветление;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение.
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„Приморски“, Община Варна
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

РАЙОН ПРИМОРСКИ

Индикативна
стойност лв.

Основен ремонт на бул. "Христо Смирненски" от
ул. "Прилеп" до бул. "Осми приморски полк", по
плана на район Приморски, гр. Варна*

4 500 000

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул.
"Генерал Колев" до ул. "Любен Каравелов" и ул.
"Никола Михайловски" от ул. "Любен Каравелов"
до ул. "Васил Друмев", гр. Варна

950 000

Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул.
"Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия
№32, р-н "Приморски", гр. Варна

1 750 000
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РАЙОН ПРИМОРСКИ
Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул.
„Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и
благоустрояване пространствата в карето между
бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул.
„Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”,
чрез изграждане на детски площадки, зони за
отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по
плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр.
Варна - етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II,
X.2
Основен ремонт на ул. "Никола Й. Вапцаров", гр.
Варна

Индикативна
стойност лв.

8 619 656

620 000
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РАЙОН ПРИМОРСКИ
Основен ремонт на ул. "Евлоги Георгиев" от
бул. "Хр. Смирненски" до ул. "Арх. П.
Момилов", по плана на 24-ти м. р., гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Арх. Манол
Йорданов", в участъка от кръгово кръстовище
с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по
плана на 21 м. р. , гр. Варна*
Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен
възел с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с
ул. "Семьон Дежньов", по плана на СО "Ален
мак", гр. Варна - I-ви етап*
Основен ремонт на ул. "Проф. Петър Ников" в
уастъка от ул. "Петър Попов" до ул. "Боян
Бъчваров", по плана на СО "Ален мак", гр.
Варна*
Основен ремонт на ул. "Инж. Цаню Цанев" в
участъка от ул. "Янко Славчев" до ул. "Атанас
Липчев", по плана на СО "Ален мак", гр.
Варна

Индикативна стойност лв.
800 000

1 400 000

2 800 000

490 000

600 000
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РАЙОН ПРИМОРСКИ
Основен ремонт на ул. "Янко Славчев" от
спирка "Варненски свободен университет" до
ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален
мак", гр. Варна*
Изграждане на ул. "Д-р Янаки Богданов", в
участъка от бул. "Княз Борис I" до ул. "Арх.
Торос Тороманян", по плана на ж. к. "Свети
Никола", гр. Варна
Основен ремонт на общински път VAR1082 от
км. 0+000 (кръстовище с път I-9) до км.
1+700 (кръстовище при комплекс "Ривиера"),
по плана к. к. "Златни пясъци", община Варна
Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и
Елена" към път I-9 при км. 95+550 ляво по
плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена",
община Варна
Реконструкция на кръстовище между о. т. 115
- о. т. 120, о. т. 162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т.
127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и
Елена", община Варна

Индикативна стойност лв.

3 400 000

480 000

2 300 000

140 000

1 350 000
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РАЙОН ПРИМОРСКИ
Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул.
"Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о.
т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о.
т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1ва"), по планан на СО "Добрева чешма", район
Приморски, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т.
18, по плана на СО "Добрева чешма", район
Приморски, гр. Варна

Индикативна стойност лв.

2 200 000

950 000

За всички обекти отбелязани със * ще се изграждат ВиК проводи от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по договор №Д34-81/24.09.2019 г., като дейностите по изграждането им, не са включени в индикативните стойности по проект за „Основен
ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, Община Вана“.
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Ул. “Мир”
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Ул. “Евлоги Георгиев”
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Ул. “Янко Славчев”
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Бул. “Христо Смирненски”
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Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Цели на проекта:


Основната цел на проекта е повишаване качеството на
живот, социалното включване и екологичната среда;



Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа в
район „Приморски“ ще се постигне подобряване на
инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й
срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската
среда в габарита на уличното пространство;
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Повишаване на потенциала за развитие на туризма,
като водещ сектор в региона;



Осигуряване на достъпна архитектурна среда и

повишаване

на

възможностите

за

социално

включване;


Повишаване на инвестиционната атрактивност и
подпомагане балансираното икономическо развитие
на града и региона.
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Технико-икономическа обосновка:


Проектът

представлява

инвестиция

във

физическата

и

жизнена среда на район „Приморски“;


Дейностите

по

рехабилитиране

проекта
на

са

уличната

насочени
мрежа

към
в

цялостно

услуга

на

транспортната, социалната, икономическата и техническата
инфраструктура;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството
на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на
населението, подобряване на екологичната среда;
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Проектът

е

ориентиран

към

задоволяване

нуждите

и

потребностите на целевите групи - населението на Община
Варна и областта, както и на посетителите, гостите и
туристите в региона;


Резултатите
повишаване

от

изпълнението

на

му

ще

инвестиционната

спомогнат

и

за

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на
града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране

и

подобряване

на

градската

среда

–

рехабилитирана улична мрежа около 212 100 кв. м.;
•

Основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на
улиците в района ще доведе до съществено намаление и
икономии от разходите по поддръжката на тези улици през
следващите години;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния
трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши
безопасността на движението и сигурността на пешеходците.
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Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната

стойност

на

проекта

за

„Основен

ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“,

Община Варна” е до 33 349 656 лв., в това число средства осигурени
от бюджета на Община Варна в размер до 462 014 лв и по решение
на Общински съвет – Варна №526-4. III. от Протокол №14 от
04.03.2021 г. в размер до 4 100 000 лв.
За реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на
улична мрежа в район „Приморски“, Община Варна”, Община Варна
има намерение да използва общински дълг – максимален размер

на дълга до 28 787 642 лв.
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V. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа
в район „Младост“, Община Варна”.
Предназначение:
облика

на

Подобряване
градската

на

среда,

инфраструктурата
подобряване

и
на

експлоатационните характеристики на улици от уличната
мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна
среда за гражданите и гостите на Община Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на
усилващи асфалтови пластове – постигане на вертикална
планировка и добро отводняване и равност;

•

Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и
задаване на точни ширини на улиците, достъпна среда и
подходи към имоти;

•

Ремонт и изграждане на тротоарни настилки – постигане на
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на подходи
към имоти с понижаване на бордюри, равност;
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•

Оформяне

на

клоцове

и

пространства

около

съществуващи дървета и засаждане на нови;
•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Улично

осветление

енергоефективно

–

изграждане

осветление

и/или

на
подмяна

ново
на

амортизирани елементи на съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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Към

настоящия

момент

Община

Варна

има

изготвени

инвестиционни проекти в район „Младост“ за следните

обекти:


„Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул.
"Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен
подлез при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение автомобилен надлез над Елпромско дере, по плана на 16ти м.р., гр. Варна”.



„Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян
Палах” до вход м-ст „Пчелина“, гр. Варна” – II-ри и III-ти
етап.
116

ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район
„Младост“, Община Варна
В проекта за „Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул.
"Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен подлез

при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение - автомобилен надлез
над Елпромско дере, по плана на 16-ти м. р., гр. Варна” се
включват за изпълнение следните видове дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 800 м и
подобряване

на

технико-икономическото

състояние

и

дълготрайността на пешеходен подлез при сп. „Драгаш“;
•

Подобряване

на

технико-икономическото

състояние

на

транспортно съоръжение – автомобилен надлез над Елпромско
дере;
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•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена

достъпна среда;
•

Реконструкция на съществуващите ВиК проводи и
изграждане на нова техническа инфраструктура;

•

Изграждане

на

енергоефективно

улично

осветление;
•

Поставяне

на

хоризонтална

вертикална

сигнализация

за

маркировка

и

осигуряване

на

безопасно движение.
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В проекта за „Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до
вход м-ст „Пчелина“, гр. Варна” – II-ри и III-ти етап, се включват за
изпълнение следните видове дейности:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 700 м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда;

•

Изграждане на енергоефективно улично осветление;

•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за
осигуряване на безопасно движение.

Проекта обхваща част от II-ри етап, за останалата част от него и за етап III-ти
ще се изготвя инвестиционен проект.

За етап I и част от II са осигурени средства от бюджета на Община Варна в
размер до 159 864 лв и по решение на Общински съвет – Варна №526-4. IV. от
Протокол №14 от 04.03.2021 г. в размер до 1 600 000 лв.
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ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

РАЙОН МЛАДОСТ

Индикативна стойност лв.

Основен ремонт на ул. "Прилеп" по плана на
район Младост, гр. Варна - II-ри и III-ти етап*

3 932 222

Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Вл.
Варненчик" до бул. "Д-р Атанас Москов" по
плана на ЗПЗ, гр. Варна
Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка
от бул. "Република" до ул. "Тихомир", вкл.
ремонт на пешеходен подлез при сп. "Драгаш"
и транспортно съоръжение - автомобилен
надлез над Елпромско дере, по плана на 16ти м.р., гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Поп Димитър" от бул.
"Цар Освободител" до о. т. 255, по плана на
ж. к. "Възраждане" 3-ти м. р., район Младост,
гр. Варна

1 300 000

2 573 428

650 000
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РАЙОН МЛАДОСТ

Индикативна стойност лв.

Основен ремонт на ул. "Петко Стайнов", по
плана на 26-ти м. р., район Младост, гр. Варна

870 000

Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и
улица от о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26-ти
м. р., район Младост, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Мечтание" от ул.
"Васил Чекаларов" до улица западно от парк
"Младост", по плана на ж. к. "Младост" 1-ви м.
р., район Младост, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Хан Кубрат" от бул.
"Христо Смирненски" до ул. "Добрин Василев",
район Младост, гр. Варна

130 000

880 000

180 000

За всички обекти отбелязани със * ще се изграждат ВиК проводи от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по договор
№Д-34-81/24.09.2019 г., като дейностите по изграждането им, не са включени в индикативните стойности по проект за „Основен
ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост“, Община Вана“.
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Ул. “Мечтание“
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Ул. “Петко Стайнов”
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Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Цели на проекта:


Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа в район
„Младост“ ще се постигне подобряване на инфраструктурата и
удължаване на експлоатационния й срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в
габарита на уличното пространство;



Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на

възможностите за социално включване;


Повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане
балансираното икономическо развитие на града и региона.
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Технико-икономическа обосновка:


Проектът

представлява

инвестиция

във

физическата

и

жизнена среда на район „Младост“;


Дейностите

по

рехабилитиране

проекта
на

са

уличната

насочени
мрежа

към
в

цялостно

услуга

на

транспортната, социалната, икономическата и техническата
инфраструктура;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството
на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на
населението, подобряване на екологичната среда;
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Проектът

е

ориентиран

към

задоволяване

нуждите

и

потребностите на целевите групи - населението на Община
Варна и областта, както и на посетителите, гостите и
туристите в региона;


Резултатите
повишаване

от

изпълнението

на

му

ще

инвестиционната

спомогнат

и

за

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на
града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране

и

подобряване

на

градската

среда

–

рехабилитирана улична мрежа около 60 700 кв. м.;
•

Основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на
улиците в района ще доведе до съществено намаление и
икономии от разходите по поддръжката на тези улици през
следващите години;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния
трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши
безопасността на движението и сигурността на пешеходците.
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Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за „Основен ремонт/реконструкция
на улична мрежа в район „Младост“, Община Варна” е до 10 515 650 лв.,
в това число средства осигурени от бюджета на Община Варна в размер
до 233 292 лв и по решение на Общински съвет – Варна №526-4. IV. от
Протокол №14 от 04.03.2021 г. в размер до 1 600 000 лв.
За реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична
мрежа в район „Младост“, Община Варна”, Община Варна има намерение
да използва общински дълг – максимален размер на дълга
до 8 682 358 лв.
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VI.

Проект „Основен

ремонт/реконструкция на улична

мрежа в район „Вл. Варненчик“, Община Варна”.
Предназначение:
облика

на

Подобряване
градската

на

среда,

инфраструктурата
подобряване

и
на

експлоатационните характеристики на улици от уличната
мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна
среда за гражданите и гостите на Община Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на
усилващи асфалтови пластове – постигане на вертикална
планировка и добро отводняване и равност;

•

Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и
задаване на точни ширини на улиците, достъпна среда и
подходи към имоти;

•

Ремонт и изграждане на тротоарни настилки – постигане на
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на подходи
към имоти с понижаване на бордюри, равност;
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•

Оформяне

на

клоцове

и

пространства

около

съществуващи дървета и засаждане на нови;
•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Улично

осветление

енергоефективно

–

изграждане

осветление

и/или

на
подмяна

ново
на

амортизирани елементи на съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
Основен ремонт на бул. "Янко Мустаков" от
бул. "Света Елена" до бул. "Константин и
Фружин" по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 3ти м. р., гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Георги Минков" от
бул. "Света Елена" до ул. "Антон Франгя", по
плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р.,
район Вл. Варненчик, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "6-ти септември" от
бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по
плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р.,
район Вл. Варненчик, гр. Варна
Основен ремонт на ул. "Асен Разцветников" от
бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по
плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р.,
район Вл. Варненчик, гр. Варна

Индикативна стойност лв.
1 400 000

410 000

620 000

440 000
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Бул. “Янко Мустаков“
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„Вл. Варненчик“, Община Варна

Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Цели на проекта:


Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа в район
„Вл.

Варненчик“

ще

се

постигне

подобряване

на

инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й срок;


В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската среда в
габарита на уличното пространство;



Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване
на възможностите за социално включване;



Повишаване

на

инвестиционната

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на града
и региона.
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Технико-икономическа обосновка:


Проектът

представлява

инвестиция

във

физическата

и

жизнена среда на район „Вл. Варненчик“;


Дейностите

по

рехабилитиране

проекта
на

са

уличната

насочени
мрежа

към
в

цялостно

услуга

на

транспортната, социалната, икономическата и техническата
инфраструктура;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството
на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на
населението, подобряване на екологичната среда;
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Проектът

е

ориентиран

към

задоволяване

нуждите

и

потребностите на целевите групи - населението на Община
Варна и областта, както и на посетителите, гостите и
туристите в региона;


Резултатите
повишаване

от

изпълнението

на

му

ще

инвестиционната

спомогнат

и

за

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на
града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район
„Вл. Варненчик“, Община Варна

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране

и

подобряване

на

градската

среда

–

рехабилитирана улична мрежа около 26 900 кв. м.;
•

Основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на
улиците в района ще доведе до съществено намаление и
икономии от разходите по поддръжката на тези улици през
следващите години;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния
трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши
безопасността на движението и сигурността на пешеходците.
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„Вл. Варненчик“, Община Варна

Срок за реализация на проекта:

Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната

стойност

ремонт/реконструкция

на

на
улична

проекта
мрежа

за
в

„Основен
район

„Вл.

Варненчик“, Община Варна” е до 2 870 000 лв.

За реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на
улична мрежа в район „Вл. Варненчик“, Община Варна”, Община
Варна

има

намерение

да

използва

общински

дълг

–

максимален размер на дълга до 2 870 000 лв.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

VII. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична
мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна”.
Предназначение:
облика

на

Подобряване
градската

на

среда,

инфраструктурата
подобряване

и
на

експлоатационните характеристики на улици от уличната
мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна
среда за гражданите и гостите на Община Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Реконструкция на уличната настилка чрез полагане на
усилващи асфалтови пластове – постигане на вертикална
планировка и добро отводняване и равност;

•

Подмяна на бордюри – изравняване на бордюрни линии и
задаване на точни ширини на улиците, достъпна среда и
подходи към имоти;

•

Ремонт и изграждане на тротоарни настилки – постигане на
напречен наклон, достъпна среда, оформяне на подходи
към имоти с понижаване на бордюри, равност;
142

ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
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•

Оформяне

на

клоцове

и

пространства

около

съществуващи дървета и засаждане на нови;
•

Оформяне на джобове за сметосъбиращите контейнери;

•

Улично

осветление

енергоефективно

–

изграждане

осветление

и/или

на
подмяна

ново
на

амортизирани елементи на съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА

КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Основен ремонт на ул. "Кестен", по плана на
с. Тополи, община Варна
Основен ремонт на ул. "Чинар", по плана на с.
Тополи, община Варна
Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р
Атанас Липов"), по плана на с. Тополи,
община Варна

Индикативна стойност лв.
420 000
300 000
4 050 000
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТА
КМЕТСТВО ЗВЕЗДИЦА
Основен ремонт на път VAR1085 до вход с.
Звездица, община Варна

КМЕТСТВО КАМЕНАР
Основен ремонт на път VAR 2033 от
кръстовище с VAR2028 до кръстовище с ул.
"Цар Симеон I", по плана на с. Каменар,
община Варна
Основен ремонт на ул. "Цар Симеон I” от ул.
„Цар Асен“ до „Общински приют за
безстопанствени кучета“-гр. Варна, по плана
на с. Каменар, община Варна*

Индикативна стойност лв.
3 000 000

Индикативна стойност лв.

1 300 000

590 000

За всички обекти отбелязани със * ще се изграждат ВиК проводи от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по
договор №Д-34-81/24.09.2019 г., като дейностите по изграждането им, не са включени в индикативните стойности по
проект за „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Вана“.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна
VAR1080 (ул. „Д-р Атанас Липов“), с. Тополи
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна
ул. „Цар Симеон I“, с. Каменар

147

ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към

строежите;
•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

Цели на проекта:


Основната цел на проекта е повишаване качеството на
живот, социалното включване и екологичната среда;



Чрез основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа
на територията на селата ще се постигне подобряване на
инфраструктурата и удължаване на експлоатационния й
срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на средата в
габарита на уличното пространство.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна
Технико-икономическа обосновка:


Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда;



Дейностите по проекта са насочени към цялостно рехабилитиране на
уличната мрежа в услуга на транспортната, социалната, икономическата
и техническата инфраструктура;



Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот,
осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване
на екологичната среда;



Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на
инвестиционната

атрактивност

и

подпомагане

балансираното

икономическо развитие на града и региона и ще имат благоприятен
социален ефект.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране

и

подобряване

на

градската

среда

–

рехабилитирана улична мрежа около 91 200 кв. м.;
•

Основния ремонт и полагането на нови асфалтови покрития на
улиците ще доведе до съществено намаление и икономии от
разходите по поддръжката на тези улици през следващите
години;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира транспортния
трафик и ще се подобрят условията за движение, ще се повиши
безопасността на движението и сигурността на пешеходците.
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Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с.
Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна

Срок за реализация на проекта:

Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната

стойност

ремонт/реконструкция

на

на
улична

проекта
мрежа

за
в

с.

„Основен
Тополи,

с.

Звездица, с. Каменар, Община Варна” е до 9 660 000 лв.

За реализацията на проект „Основен ремонт/реконструкция на
улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община
Варна”, Община Варна има намерение да използва общински
дълг – максимален размер на дълга до 9 660 000 лв.
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Екологично чист транспорт за Варна

VIII. Проект „Екологично чист транспорт за Варна“ –
по договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, финансиран по процедура
за

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

с

референтен

№BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като
източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява
по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмодферния въздух”, с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от
държавния бюджет на Република България.
Бенифициенти по договора са Община Варна и „Градски транспорт“ЕАД,
съгласно сключено партньорско споразумение с регистрационен номер
РД19016055ВН/28.08.2019 г.
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Предназначение:

Чрез

реализацията

на

проекта

ще

се

допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух
в община Варна посредством намаляване наднормените нива
на ФПЧ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в
атмосферния

въздух

чрез

подмяна

на

старите

превозни

градски

транспорт

с

предприемането

модерни,

средства

на

мерки

за

на

обществения

екологични

транспортни

средства.
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Обща стойност на проекта: 85 378 649 лв. от които:
Начин на финансиране и обезпечаване:
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Околна среда“ 2014 г.-2020 г. за допустими разходи в
размер до 69 999 999 лв. в т. ч.:

- Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд в
размер до 59 499 999 лв.
- Национално съфинансиране от държавния бюджет на
Република България в размер до 10 500 000 лв.
155

ОБЩИНА ВАРНА
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 Собствено финансиране / недопустими разходи/ в размер до 15 378 650 лв.,
от които до 1 663 400 лв. – дългово финансиране – заем от „Регионален
фонд за градско развитие” АД финансов посредник, управляващ финансов
инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” и „Банка ДСК“
АД, съфинансираща институция по инструмента/ от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД/ заем
от друга финансова или кредитна институция и собствено финансиране от
бюджета на Община Варна в размер – 13 700 лв.

 Мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от
Управляващия орган в размер до 14 500 000 лв. – дългово финансиране авансово финансиране по реда на ДДС 6/ заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД/ заем от
друга финансова или кредитна институция.
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Очаквани срокове за реализация:

Реализацията на дейностите по проекта ще се осъществят в
периода от м. 11.2019 г. до м. 06.2023 г.
Срокове и начини за усвояване на заемите:
-

Заемът за собствено финансиране ще се усвоява еднократно
или на няколко транша според необходимостта на проекта,

срокът за усвояване e до приключване на проекта.
-

Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява еднократно
или на няколко транша според необходимостта на проекта,
срокът за усвояване е до приключване на проекта.

157

ОБЩИНА ВАРНА
Екологично чист транспорт за Варна
Основни дейности:
1.1. Доставка на екологични превозни средства и зарядни

станции и включва:
•

Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции
за зареждане към тях;

•

Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“ и
станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни
станции.

В рамките на посочената дейност, ще бъде изпълнена доставка
на:
- 40 бр. електрически автобуси тип "соло";
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- 20 бр. електрически автобуса тип "съчленен";

- 60 бр. бавно зарядни станции, които да бъдат
монтирани в депото на оператора „Градски транспорт”
ЕАД, находящо се на ул. “Тролейна“ №48, Северна
промишлена зона гр. Варна;
- 2 бр. бързо зарядни станции, които ще бъдат
монтирани

на

обръщач

Владиславово

и

обръщач

Почивка.
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1.2. Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор,

необходими за захранване на станции за зареждане в
автобусните депа и точки забързо зареждане за електрически
автобуси и включва:
Разработване на на инвестиционен проект и изпълнение на
СМР в т. ч. -

Реконструкция ТП 694, включващо монтажи и демонтажни
работи на шини, прекъсвачи, разединителни и др.;
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Изпълнение на СМР във връзка с изграждане на клон средно

напрежение;
Изпълнение на СМР във връзка с изграждане, доставка и
монтаж на 3 бр. БКТП с мощност 1000 кVA;
Изпълнение на СМР във връзка с изграждане на клон ниско
напрежение;

Изпълнение на СМР във връзка с изграждане на навеси/
заслони – зарядни станции и др.
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1.3.

Строителен

наздор

и

оценка

за

съответствието

на

предвиденото проектиране и СМР, необходими за захранване
на станции за зареждане в амтобусните депа и точки за бързо
зареждане на електрически автобуси и включва:
Упражняване на технически и качествен контрол на обектите.
Строителния

контрол

ще

отговаря

за

законсъобразното

започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на

актовете

и

изпълнението

портоколите
на

по

обектите,

време

на

строителството,

съобразно

одобрените

инвестиционни проекти и др.
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1.4.

Оптимизиране

експлоатацията

на

новопридобитите

превозни средства и включва следните поддейности:
Демонтаж и монтаж на налично оборудване, необходимо за
внедряване на транспортните средства към изградената и
внедрена в община Варна интгрирана система за управление
на транспорта;
Доставка и монтаж на оборудване във връзка с внедряване и
въвеждане в експлоатация на система за пътна безопасност на
новопридобитите транспортни средства.
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Цели на проекта:
Основната цел на проекта е повишаване здравето и качеството на
живот на жителите на град Варна посредством модернизиран
градски транспорт на Варна, като той ще стане още по-ефективен,
по-бърз и по-екологичен с по-малко потребление на енергия.
Проектът цели да развие и надгради успешно реализираните през
миналия и настоящия програмен период проекти.
През програмния период 2007 -2013 г. община Варна реализира
два проекта, свързани с предоставяне на услугата обществен
транспорт:
166

ОБЩИНА ВАРНА
Екологично чист транспорт за Варна



Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на
живот в Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“, финансиран по
ОПОС 2007 – 2013 г. са доставени 30 бр. нови тролейбуса за гр.
Варна.;



Проект „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран
по ОПОС 2007 – 2013 г.;



Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“,

финансиран по ОПРР 2014-2020 г.;


Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в
община Варна“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.
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Технико-икономическа обосновка:
В предвиденият обхват, проекта ще допринесе за постигане на
Специфична цел „Намаляване замърсяването на атмосферния
въздух чрез понижаване на количествата на ФПЧ10/ Nox“ по
приоритетна ос 5 на ОПОС 2014 – 2020 г.

Ползите от пускане в експлоатация на новите лектроавтобуси се
изразяват в:
- намаляване на вредните емисии във въздуха – очаква се да
бъдат спестени 37.036 тона Nox и 1.041 тона ФПЧ10 на годишта
база;
-намаляване на шума и вибрациите от превозните средства;
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-икономичност от гледна точка на поддържката и ще доведе до
спестяването на енергия;
-подобряване мобилността и увеличаване популярността на
градския

транспорт

пренасочване

на

сред

част

жителите

от

и

гостите

пътуванията

на

на

Варна

гражданите

и
от

автомобилния към градсия транспорт;
-повишаване на сигурността на движение –
експлоатация

на

нови

с въвеждането в

електроавтобуси

ще

намали

възможноситта за пътни произшествия, вследствие влошено
техническо

състояние

на

превозните

средства

на

масовия

градски обществен транспорт.
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:

Новите електрически автобуси ще заменят най-остарелите и
амортезирани превозни средства от съществуващия автопарк на
масовия обществен градси транспорт, с идентични превозни
средства, но с електрическо задвижване.
Ще бъде изпълнена доставка на:
- 40 бр. електрически автобуси тип "соло";

- 20 бр. електрически автобуса тип "съчленен";
- 60 бр. бавно зарядни станции;
- 2 бр. бързо зарядни станции.
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Подмяната на подвижния състав предоставя изключителни
възможности и условия за създаване, развитие и реализация
на практически мерки за въвеждане на умна и устойчива
мобилност и произтичащите потенциални нови услуги за
пътуващите.
Използването на нови електиречски автобуси ще допринесе
за значително намаляване на фините прахови частици ФПЧ10

и

на

нивата

на

азотни

оксиди.

Въвеждането

им

в

експлоатация ще осигури икономичност от гледна точка на
поддръжката и ще доведе до спестяване на енергия.
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Към

настоящия

момент

Община

Варна

има

изготвени

инвестиционни проекти, за които търси осигуряване на
финансови средства за реализацията им. За обектите ще се
търси финансиране чрез държавния бюджет на Република

България или дългово финансиране.
В

тази

връзка

представяме

на

вашето

внимание

за

разглеждане следните проекти:
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Проект

„Реконструкция

на

бул.

„Атанас

Москов”

в

участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”,

гр. Варна”;


Проект „Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат.
Москов” до бул. „Република”, гр. Варна”;



Проект „Основен ремонт на общински път VAR1087 /I-9/
кв. Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност
Карантината до кръстовището с общински път

VAR3089

/I-9, Варна-Приселци/ – в. з. Боровец – кв. Галата – в. з.
Ракитника – х. Черноморец”;
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Проект

„Възстановяване

на

участък

от

път

VAR1082 попадащ в обхвата на свлачище „Трифон
Зарезан”, по плана на к. к. „Чайка”, Община
Варна”;


Проект „Основен ремонт на общински път VAR1082
от пътен възел с републикански път I-9 (км.

5+800) до свлачище „Трифон Зарезан” по плана на
к. к. „Чайка”, Община Варна”;
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Проект ’’Благоустрояване на междублокови пространства в

район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част,
включително

ул.

”Петър

Дертлиев”

и

ул.

„Асен

Разцветников”, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на
пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул.
„Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776,
778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-

р Емил Станчев’’.
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IX. Проект „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в
участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо
Фичето”, гр. Варна”.
Предназначение: Подобряване на експлоатационните
характеристики

на

булеварда,

създаване

на

достъпна, комфортна и безопасна среда за бизнеса в
района, както и на гражданите и гостите на гр.
Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 1 000 м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда и
подходи към промишлени и търговски предприятия;

•

Улично

осветление

осветление

и/или

–

изграждане

подмяна

на

на

ново

енергоефективно

амортизирани

елементи

на

съществуващото – около 60 бр. стълба;
•

Реконструкция на съществуваща ВиК мрежа – участък около 900 м;

•

Улично озеленяване – храсти и дървета;

•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация
за осигуряване на безопасно движение на превозни средства и
пешеходци.
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Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване

на

авторски

надзор

по

време

на

строителството;
•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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Цели на проекта:


Чрез основен ремонт/реконструкция на уличното платно
ще се постигне подобряване на инфраструктурата и
удължаване на експлоатационния й срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската
среда в габарита на уличното пространство;



Подобряване на връзките към динамично развиващата се

промишлена зона;


Повишаване

на

инвестиционната

атрактивност

и

подпомагане балансираното икономическо развитие на
града и региона.
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Технико-икономическа обосновка:


Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда на гр.

Варна;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот,
осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на
екологичната среда и за развитието на целия регион;



Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на
целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на
посетителите, гостите и бизнеса в региона;



Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на
инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическо
развитие на града и региона и ще имат благоприятен социален ефект.
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Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка от кръстовище
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Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране и подобряване на градската среда;

•

Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на ново
асфалтово покритие на булеварда ще доведе до съществено
намаление и икономии от разходите по поддръжката през
следващите години – участък около 1 000 м;

•

С

реализацията

транспортния

на

трафик

дейностите,

и

ще

се

ще

се

подобрят

нормализира

условията

за

движение, ще се повиши безопасността на движението и
сигурността на пешеходците.
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Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за ’’Реконструкция на бул. „Атанас
Москов” в участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр.
Варна“ е 5 833 307 лв, в това число собствени средства осигурени от
бюджета на Община Варна в размер до 100 200 лв.
За реализацията на проект ’’Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в
участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр. Варна“,
Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния бюджет
или дългово финансиране – максимален размер до 9 660 000 лв.
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X. Проект „Реконструкция на бул. „Девня” от бул.
„Ат. Москов” до бул. „Република”, гр. Варна”.
Предназначение: Подобряване на експлоатационните
характеристики

на

булеварда,

създаване

на

достъпна, комфортна и безопасна среда за бизнеса в
района, както и на гражданите и гостите на гр.
Варна.
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Дейности за изпълнение:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 1 400 м и ремонт на

индустриален ж. п. коловоз попадащ в обхвата на булеварда;
•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна среда и
подходи към промишлени и търговски предприятия;

•

Улично осветление – изграждане на ново енергоефективно осветление
и/или подмяна на амортизирани елементи на съществуващото – около 90
бр. стълба;

•

Реконструкция на съществуваща ВиК мрежа – участък около 1 200 м;

•

Улично озеленяване – храсти и дървета;

•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за
осигуряване на безопасно движение на превозни средства и пешеходци.
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ОБЩИНА ВАРНА
Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул.
„Република”, гр. Варна

Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие

на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите;
•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване

на

авторски

надзор

по

време

на

строителството;
•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА
Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул.
„Република”, гр. Варна

Цели на проекта:


Чрез основен ремонт/реконструкция на уличното платно ще
се постигне подобряване на инфраструктурата и удължаване
на експлоатационния й срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на градската
среда в габарита на уличното пространство;



Подобряване на връзките към динамично развиващата се

промишлена зона;


Повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане
балансираното икономическо развитие на града и региона.
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ОБЩИНА ВАРНА
Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул.
„Република”, гр. Варна

Технико-икономическа обосновка:


Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда

на гр. Варна;


Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот,
осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване
на екологичната среда и за развитието на целия регион;



Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на
целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на
посетителите, гостите и бизнеса в региона;



Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на
инвестиционната

атрактивност

и

подпомагане

балансираното

икономическо развитие на града и региона и ще имат благоприятен
социален ефект.
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ОБЩИНА ВАРНА
Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул.
„Република”, гр. Варна

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране и подобряване на градската среда;

•

Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на ново
асфалтово покритие на булеварда ще доведе до съществено

намаление и икономии от разходите по поддръжката му през
следващите години участък около 1 200 м;
•

С

реализацията

транспортния

на

трафик

дейностите,
и

ще

се

ще

се

подобрят

нормализира
условията

за

движение, ще се повиши безопасността на движението и

сигурността на пешеходците.
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ОБЩИНА ВАРНА
Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул.
„Република”, гр. Варна

Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за “Реконструкция на бул.
„Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул. „Република”, гр. Варна” е 11 129
062 лв, в това число собствени средства осигурени от бюджета на
Община Варна в размер до 100 313 лв.
За реализацията на проект “Реконструкция на бул. „Девня” от бул.
„Ат. Москов” до бул. „Република”, гр. Варна”, Община Варна ще
кандидатства за финансиране от държавния бюджет или дългово
финансиране – максимален размер до 11 028 749 лв.
189

ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец

XI. Проект „Основен ремонт общински път VAR1087 /I-9/
кв. Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност
Карантината до кръстовището с общински път VAR3089 /I9, Варна-Приселци/ - в.з. Боровец -кв. Галата – в.з.
Ракитника - х. Черноморец“.
Предназначение:
характеристики

Подобряване
на

пътя,

на

експлоатационните

създаване

на

достъпна,

комфортна и безопасна среда за бизнеса в района, както и
на гражданите и гостите на гр. Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец

Дейности за изпълнение:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 3 300
м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна

среда;
•

Изграждане на спиркозаслони – около 8 бр.;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец

Във финансирането на проекта ще се включат и следните видове
дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на
инвестиционния

проект

с

основните

изисквания

към

строежите;
•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец

Цели на проекта:


Възстановяване

транспотно-експлотационните

носимоспособността
Общинският

път

на
в

настилката
разглеждания

на

качества

общинския

участък

и

път.

преминава

изключително в градска територия, която предстои съгласно
ОУП на гр. Варна да се развива и разширява, а населението
на града постепенно да се изнася към южната му част.


Чрез основен ремонт/реконструкция на уличното платно ще
се постигне подобряване на инфраструктурата и удължаване
на експлоатационния й срок;



В дългосрочен план ще бъде решен облика на средата в
габарита на уличното пространство.
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец
Технико-икономическа обосновка:


Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда
на гр. Варна;



Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот,
осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване
на екологичната среда и за развитието на целия регион;



Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на
целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на

посетителите, гостите и туристите в региона;


Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на
инвестиционната

атрактивност

и

подпомагане

балансираното

икономическо развитие на града и региона и ще имат благоприятен
социален ефект.
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране и подобряване на градската среда;

•

Рехабилитацията/основния
асфалтово

покритие

на

ремонт
пътя

ще

и

полагането

доведе

до

на

ново

съществено

намаление и икономии от разходите по поддръжката му през
следващите години – участък около 3 300 м;
•

С

реализацията

транспортния

на

трафик

дейностите,
и

ще

се

ще

се

подобрят

нормализира
условията

за

движение, ще се повиши безопасността на движението и
сигурността на пешеходците.
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ОБЩИНА ВАРНА
Основен ремонт общински път VAR1087 / I-9/ кв.
Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината
до кръстовището с общински път VAR3089 / I-9, ВарнаПриселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х.
Черноморец
Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за “Основен ремонт общински път
VAR1087 / I-9/ кв. Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност
Карантината до кръстовището с общински път

VAR3089 / I-9, Варна-

Приселци/-в.з. Боровец-кв. Галата – в.з. Ракитника-х. Черноморец” е 9 178
508 лв, в това число собствени средства осигурени от бюджета на Община
Варна в размер до 150 900 лв.
За реализацията на проекта, Община Варна ще кандидатства за
финансиране

от

държавния

бюджет

максимален размер до 9 027 608 лв.

или

дългово

финансиране

–
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ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

XII. Проект „Възстановяване на участък от път
VAR1082, попадащ в обхвата на свлачище „Трифон
Зарезан“.
Предназначение: Възстановяване на панорамния път

Варна-Златни пясъци и елиминиране на негативното
действие на геодинамичните (свлачищни) процеси в
района му.
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ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

Дейности за изпълнение:
•

Укрепване на участъка от път VAR1082, попадащ в участъка на
свлачищната зона чрез изграждане на естакада, фундирана на
дълбоко залягащи пилоти и шлицови стени – участък около 100 м;

•

Изграждане на пътно платно с включени велоалея, пешеходна алея
и панорамна площадка;

•

Улично

осветление

осветление

и/или

–

изграждане

подмяна

на

на

ново

енергоефективно

амортизирани

елементи

на

съществуващото;
•

Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация
за осигуряване на безопасно движение на превозни средства и
пешеходци.
198

ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

Във финансирането на проекта ще се включат и следните
видове дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект – технически проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие
на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване

на

надзор

по

време

на

строителството,

технически паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

Цели на проекта:


Улесняване

транспортните

комуникации

към

комплексите „Ривиера“ и „Златни пясъци", както и за
всички живеещи във вилна зона „Ален мак", к. к.
“Чайка“ и вилна зона „Трифон Зарезан".


Изпълнението на проекта за основен ремонт на път VAR
1082 в района е приоритетно за региона, поради
очакваните положителни ефекти от изпълнението му,
както за живущите, така и за бизнеса в района.
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ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

Технико-икономическа обосновка:


Възстановяване на достъпът на панорамния път Варна–Златни

пясъци е от изключителна важност и удобство за населението,
живеещо във вилна зона „Ален мак“, вилна зона „Трифон
Зарезан“ и комуникация с комплексите „Ривиера“ и „Златни
пясъци“;


Реализирането на проекта ще спомогне за осигуряване на
достъп при спешна нужда, на колите на специализираните

органи-пожарна,

полиция,

медицинска

помощ

и

друг

тип

специализирана техника;


Елиминиране

на

негативното

(свлачищни) процеси в района.

действие

на

геодинамичните
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ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Проектът

е

насочен

към

задоволяване

нуждите

и

потребностите не само на живущите на територията му,
но и на туристите и гостите на града.
•

Възстановяване

на

възможност

за

преминаване

на

специализирана техника - линейки, пожарна и други от и
към града – участък около 100 м;
•

Възстановяване

на

комуникациите

за

комплексите

„Ривиера" и „Златни пясъци", както и за всички живеещи
във вилна зона „Ален мак" и „Трифон Зарезан" и
увеличаване на туристическия поток.
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ОБЩИНА ВАРНА
„Възстановяване на участък от път VAR1082, попадащ в обхвата
на свлачище „Трифон Зарезан“

Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за „Възстановяване на участък
от път VAR1082, попадащ в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан“
е 20 519 785 лв, в това число собствени средства осигурени от
бюджета на Община Варна в размер до 64 915 лв.

За реализацията на проект “Възстановяване на участък от път
VAR1082, попадащ в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан”,
Община Варна ще кандидатства за финансиране от държавния
бюджет или дългово финансиране – максимален размер
до 20 454 870 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

XIII.

Проект ’’Основен ремонт на общински път VAR 1082

от пътен възел с републикански път I-9 (км. 5+800) до
свлачище „Трифон Зарезан“, Община Варна’’.
Предназначение:
характеристики

Подобряване
на

пътя,

на

експлоатационните

създаване

на

достъпна,

комфортна и безопасна среда за бизнеса в района, както и
на гражданите и гостите на гр. Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА
„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

Дейности за изпълнение:
•

Основен ремонт на уличното платно – участък около 4 500 м;

•

Изграждане на пешеходни тротоари с осигурена достъпна
среда;

•

Улично осветление – изграждане на ново енергоефективно
осветление и/или подмяна на амортизирани елементи на
съществуващото;

•

Поставяне

на

хоризонтална

маркировка

и

вертикална

сигнализация за осигуряване на безопасно движение на
превозни средства и пешеходци.
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„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

Във финансирането на проекта ще се включат и следните видове
дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на инвестиционен проект – технически проект;

•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на
инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване на надзор по време на строителството, технически

паспорт и окончателен доклад;
•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

Цели на проекта:


Възстановяване на транспотно-експлотационните качества
и носимоспособността на настилката на общинския път;



Чрез основен ремонт/реконструкция на уличното платно
ще

се

постигне

подобряване

на

инфраструктурата

и

удължаване на експлоатационния й срок;


В дългосрочен план ще бъде решен облика на средата в
габарита на уличното пространство.
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„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

Технико-икономическа обосновка:


Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена среда
на гр. Варна;



Реализирането му ще допринесе за повишаване качеството на живот,
осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване
на екологичната среда и за развитието на целия регион;



Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и потребностите на
целевите групи - населението на Община Варна и областта, както и на
посетителите, гостите и туристите в региона;



Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на
инвестиционната

атрактивност

и

подпомагане

балансираното

икономическо развитие на града и региона и ще имат благоприятен
социален ефект.
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„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
•

Модернизиране и подобряване на средата;

•

Рехабилитацията/основния ремонт и полагането на ново
асфалтово покритие на пътя ще доведе до съществено
намаление и икономии от разходите по поддръжката му
през следващите години – участък около 4 500 м;

•

С реализацията на дейностите, ще се нормализира
транспортния трафик и ще се подобрят условията за
движение, ще се повиши безопасността на движението
и сигурността на пешеходците.
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„Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с
републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон
Зарезан“, Община Варна“

Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за „Основен ремонт на общински
път VAR 1082 от пътен възел с републикански път I-9 (км. 5+800) до
свлачище „Трифон Зарезан“, Община Варна“ е 5 969 325 лв.

За реализацията на проект “Основен ремонт на общински път VAR 1082
от пътен възел с републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище
„Трифон Зарезан“, Община Варна”, Община Варна ще кандидатства за
финансиране от държавния бюджет или дългово финансиране –
максимален размер до 11 028 749 лв.
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Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

XIV. Проект ’’Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл.

Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър
Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване
на

пространството,

заключено

между

бул.

„Трети

март“,

ул.

„Асен

Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766,
765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев’’.
Предназначение: Повишаване качеството на живот, социалното включване
и

екологичната

среда,

посредством

реализиране

на

обекти

по

благоустрояване в градската среда. Подобряване на инфраструктурата в
междублоковите пространства, както и експлоатационните характеристики
на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и
безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна.
211

ОБЩИНА ВАРНА
Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

Дейности за изпълнение:
•

Благоустрояване на междублоковите пространства – нови паркоместа,
паркова мебел и градско обзавеждане, озеленяване, спортни и фитнес
площадски, обособяване на зони за отдих и рекреация;

•

Рехабилитация

и

ново

изграждане

на

вътрешнокварталната

улична/алейна мрежа;
•

Основен ремонт и ново изграждане на детски и спортни площадки, зони
за отдих и фитнеси на открито – около 3 000 кв. м.;

•

Изграждане на улично и парково озеленяване;

•

Изграждане на енергоспестяващо улично осветление;

•

Осигуряване на достъпна среда.

Към настоящия момент предстои завършване на етап II на проекта и
въвеждането му в експлоатация.
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Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

Във финансирането на проекта ще се включат и следните видове
дейности/услуги, необходими за осъществяването му:
•

Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на
инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;

•

Извършване на СМР;

•

Извършване на надзор по време на строителството, технически
паспорт и окончателен доклад;

•

Извършване на авторски надзор по време на строителството;

•

Извършване на геодезическо заснемане;

•

Сертифициране на детски площадки по Наредба №1/12.01.2009
г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра;

•

Въвеждане на обекта в експлоатация.
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ОБЩИНА ВАРНА
Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

Цели на проекта:


Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот,
социалното включване и екологичната среда в обхвата на
проекта;



Подобряване на екологичните характеристики на територията
чрез възстановяване и облагородяване на зелените площи;



Създаване

на

нови

функционални

зони,

осигуряващи

възможности за отдих, спорт и оползотворяване на свободното
време;


Осигуряване на достъпна архитектурна среда и повишаване на
възможностите за социално включване.
214

ОБЩИНА ВАРНА
Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

Технико-икономическа обосновка:


Проектът представлява инвестиция във физическата и
жизнена среда;



Дейностите по проекта са насочени към реконструкция
и естетизация на градските пространства и осигуряване
на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за

повишаване

качеството

на

живот,

подобряване

на

екологичната среда и развитието на района;


Проектът е ориентиран към задоволяване нуждите и
потребностите на населението обитаващо района.
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ОБЩИНА ВАРНА
Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:


Модернизиране и подобряване на градската среда – зони за
рекреация и отдих около 3 000 кв. м.;



Екологичен ефект чрез редуциране на праховите частици и
отделените вредни газове в атмосферата;



Рехабилитацията/основния

ремонт

и

полагането

на

нови

асфалтови покрития на уличната и алейна мрежа ще доведе до
съществено

намаление

и

икономии

от

разходите

по

поддръжката им през следващите години;


Придобиване на добър естетически вид на незастроените
площи в обхвата на проекта.
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ОБЩИНА ВАРНА
Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к.
„Вл. Варненчик“ II-ри м. р. – I етап

Срок за реализация на проекта:
Срок за реализация до 3 години.
Стойност на проекта:
Индикативната стойност на проекта за „Благоустрояване на междублокови
пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част,
включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, I
етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети
март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778,
779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев’“,
Община Варна“ е 13 423 600 лв., в това число собствено финансиране
осигурено от бюджета на Община Варна в размер до 276 600 лв.
За реализация на проекта Община Варна ще кандидатства за финансиране
от държавния бюджет или дългово финансиране – максимален размер до
13 147 000 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА
Индикативни финансови параметри на
дълговото финансиране

Според възможните източници за осигуряване на финансов ресурс за
конкретен проект или частично осигуряване на финансов ресурс от
различни финансови институции, Община Варна може да използва
комбинирано финансиране от Регионалния фонд за градско развитие АД и
Банка

ДСК

АД,

Фонд

ФЛАГ

ЕАД,

други

финансови

или

кредитни

институции.
При възможност за използване на комбинирано финансиране, с цел
постигане на оптимални условия за Община Варна (финансови параметри,
по-дълъг срок на заема и др.) проектите могат да се реализират чрез
комбиниране на конкретни обекти в лотове по даден проект, според
размера на финансирането.
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Индикативни финансови параметри на
дълговото финансиране
І. При финансиране на проектите със заем от финансова или кредитна
институция, индикативните финансови параметри са:
Срок на заема: до 15 години (до 3 години гратисен период за главницата и до
12 години погасяване).
Максимален годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент формиран от:
лихвен индекс/ОЛП + надбавка до 2,6% годишно.
Такси: такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера на
заема.
Обезпечение: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Варна, по
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия,
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.
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Индикативни финансови параметри на
дълговото финансиране

Погасяване: по погасителен план на равни/нарастващи вноски в срока
на погасяване (месечни/3-месечни/6-месечни).
Срокове и начини за усвояване на заема:
Заемът ще се усвоява на няколко транша според необходимостта на
проектите, срокът за усвояване е до 3 г. от сключване на договора за
заем/до приключване на проектите.
Очаквани срокове за реализация:
Реализацията на дейностите по проектите следва да се осъществи в
период до 3 години.
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Индикативни финансови параметри на
дълговото финансиране

ІІ. При финансиране на проектите със заем (финансов инструмент) от
„Регионален фонд за градско развитие“ АД финансов посредник,
управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна
България“

и

„Банка

ДСК“

АД,

съфинансираща

институция

по

инструмента и „Фонд за органите на местно самоуправление в България
-

ФЛАГ“

ЕАД,

финансовите

параметри

се

определят

съобразно

конкретните условия на финансовите институции.
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Дългово финансиране – финансови параметри влияние на дълговото финансиране и на разходите по
обслужването на дълга върху бюджета


През годините Община Варна поддържа стабилно и устойчиво финансово
състояние, характеризиращо се с нарастващи темпове на бюджетите и
собствените

приходи,

което

дава

увереност

за

възможностите

на

общината да поема и обслужва общински дълг.


Община

Варна

провежда

гъвкава

кредитна

политика

целяща

минимизиране на разходите за обслужване на дълга чрез използване на

различни иновативни форми и дългови инструменти.


Разходите за обслужване на дълга не надвишават през годините 10.7%,
при допустими 15%, което е показател за финансова стабилност и
устойчивост.



Поемането на общински дълг е форма на допълнително привлечено
финансиране, което дава възможност за нови инвестиции в градската
среда, повишава

показателя за инвестиционна активност на Община

Варна и води до успешното развитие на град Варна и утвърждаването му
като проспериращ европейски град.
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Дългово финансиране – финансови параметри влияние на дълговото финансиране и на разходите по
обслужването на дълга върху бюджета

Година
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Бюджет
258 700 000
243 700 000
270 700 000
393 700 000
406 700 000
383 700 000
488 070 000

% на разх за
Отчет към обслужване
31.12. на дълга (чл.
32 от ЗПФ)
237 683 937
9,43%
237 139 285
9,67%
270 530 340
9,04%
322 592 766
8,34%
368 929 393
7,96%
343 573 733
6,95%
396 686 888
10.72%
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ОБЩИНА ВАРНА
Дългово финансиране – финансови параметри влияние на дълговото финансиране и на разходите по
обслужването на дълга върху бюджета


За последните 7 г. бюджетът на Община Варна ежегодно нараства,
собствените приходи бележат устойчива тенденция на нарастване, при

запазване на данъчната тежест за гражданите, в т. ч. нарастване бележат
данъчните

и

неданъчните

приходи.

Само

през

2020

г.

основните

приходоизточници са свити поради развитието на кризата COVID 19. През
2021 г. вече се наблюдава повишение на приходите спрямо 2019 г., което
свиделства за успешното преодоляване на ефектите от пандемията.
Подобрението е резултат от мерките за повишаване на събираемостта на
собствените приходи на общината.


През годините Община Варна няма просрочени задължения, което е
един от основните показатели за устойчивост на финансите.



Община Варна изпълнява всички финансови показатели по Закона за
публичните финанси /чл. 94/, гарантиращи финансова стабилност и
устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на
дейностите и извършване на разходите и е сред общините с най-добри
параметри по тези показатели в страната.
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СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВАРНА 2015 г. - 2021 г.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

I. ВСИЧКОИМУЩЕСВЕНИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2015 г.

2016 г.

123 353 307

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

140 759
956 143 068 364 143 875 221 152 198 576 146 060 209 177 795 740

В т. ч. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДР. ДАНЪЦИ

65 862 360

81 379 820

82 348 196

83 265 292

88 427 246

86 191 255 103 774 344

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

57 490 947

59 380 136

60 720 168

60 609 929

63 771 330

59 868 954

74 021 396

II.ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ

2 329 000

2 334 700

2 337 400

2 350 100

III. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ЗА
ДЪРЖ. ДЕЙНОСТИ

735 044

650 608

812 779

907 996

864 894

1 109 568

1 586 179

ВСИЧКО ПРИХОДИ ( I+II+III)

126 417 351

Темп на нарастване срямо
предходната година

1,2

143 745
264 146 218 543 147 133 317 153 063 470 147 169 777 179 381 919
13,7

1,7

0,6

4

-3,9

21,9
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Потвърждение за стабилното финансово състояние на община Варна е
присъдения през м. май 2021 г. Кредитен рейтинг на общината, а именно:


Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна



Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна
Кредитната агенция присъди този кредитен рейтинг въз основа на

използвана официална информация от Министерство на финансите, Национален
статистически
информация,

институт,
посочени

в

Агенцията

по

заетостта

и

доклада

на

агенцията.В

други

източници

изготвената

от

на

БАКР

финансова прогноза за периода 2021-2023 г. се посочва, че община Варна ще

продължи устойчивото си развитие след критичната за целия свят 2020 г. и че
община Варна ще реализира положителен оперативен резултат, както и
положителен свободен паричен поток през целия прогнозен период, което
изразява много добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.
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На 18.11.2021 г. отново беше извършен мониторинг на
община Варна, при който членовете на рейтинговия комитет

потвърдиха

присъдения

рейтинг

и

обсъдиха

факторите,

определящи кредитния рейтинг. Отбелязано е положителното
финансово

развитие

на

общината,

мащабната

капиталова

програма, подчертана бе липсата на просрочени задължения,
сравнително високата събираемост на основните данъчни пера.
Стабилната перспектива на рейтингите на община Варна е
изражение

на

извършения

от

БАКР

анализ,

според

който

общината ще продължи да поддържа положителното си развитие в

краткосрочен план, основание за което дава благоприятното й
представяне през разглеждания период.
Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от
рейтинга на България, благоприятно влияние върху него би могло
да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.
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Важен

показател,

който

е

индикатор

за

финансовота

състояние и дисциплина в общината, не е размерът на дълга
като обща сума, а дали погашенията по него са правилно
планирани и бюджетно разчетени, така че да не са в
противоречие с фискалното правило по чл.32, ал.1 и ал.2 от
ЗПФ, а именно:
Годишните разходи за обсужване на поетия дълг от община
Варна на надвишават и няма да надвишават през годините с
усвояването на общинския дълг за тези проекти стойността на
ограничението на чл. чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗПФ (Годишният
размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във
всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от
средногодишния

размер

на

собствените

приходи

и

общата

изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на
базата на данни

от годишните отчети за изпълнението на

бюджета на общината)
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Влияние на дълговото финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД и на разходите
по обслужването на дълга върху бюджета:

Съгласно чл. 32, ал. 5 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) в
ограничението от 15 на сто не се включва дългът на общините по временни
безлихвени заеми и по посредоставени им заеми от други лица от сектор
„Държавно управление“, в които попада ФЛАГ;


Влияние на дълговото финансиране от РФГР АД Банка ДСК АД и на
разходите по обслужването на дълга върху бюджета:

Съгласно чл.90, ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г., общините могат да поемат дълг извън ограниченията
по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ чрез заеми, предоставени им от финансови
посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „ Фонд
мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, като годишният
размер на плащанията на общината за всяка година не може да надвишава
18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общете
изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на
данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
През периода на погасяване на заемите, след изтичане на гратисния
период разходите за обслужване на общинския дълг за тези проекти
няма да надвишават ограниченията на Закона за публичните финанси
и Закона за държавния бюджет на Република България
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e-mail: dkuzmanova@varna.bg,
pavdimova@varna.bg
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