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 за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане и
изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Варна
• Решение на Общински съвет – Варна № 726-2
от Протокол № 20 от 26,27.07.2017 г.
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ОБЩИНА ВАРНА
Община Варна предлага за обсъждане с местната
общност проектите:
 „Естетизация и модернизация на градската среда
във Варна”;
 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора
фаза“;
 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие
на инфраструктурата за отпадъчни води в
агломерация к.к. ”Златни пясъци”, Община
Варна”;
 „Зона за платено улично паркиране и поставяне
на зарядни станции за електрически автомобили в
гр. Варна“.
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
I. Проект "Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна" по договор № BG16RFOP001-1.002-0002-C01 за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020:

Предназначение: Повишаване качеството на живот,

социалното включване и екологичната среда, посредством
реализиране на обекти от Инвестиционната програма на Варна
в част градско развитие.

Обект 1 - Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи
май” до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни
пасарелки, скатно залесяване на брега канал "Море-езеро",
изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни
площадки и велоалеи, в едно с прилежащи улици към
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания „Д-р Марко Марков” Варна“ ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван
Шишманов” в местност „Вилите”, район "Аспарухово", гр. Варна.
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
• Обект 2 - Благоустрояване на междублокови пространства в район
„Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул.
"Янко Мустаков" в участъка от бул. "Константин и Фружин" до ул.
"Св. Елена".
• Обект 3 - Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа
(включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната
инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за
спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция
поливна система, растителност.
• Обект 4 - Благоустрояване на междублокови пространства в подзона
район Одесос 1, включващо реконструкция на ул. "Г. Бенковски" в
участъка от бул. "Сливница" до ул. "Кракра" вкл. елементи на
предблоковите пространства в участъка между ул. "Цар Петър", ул.
"Парижка комуна", ул. "Кракра" и ул. "Г. Бенковски".
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
• Обект 5 - Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 2, включващо естетизация и
модернизация на ул. "Цар Симеон I", вкл. велоалея и
пространството заключено между ул. "Козлодуй", ул. "Цар
Симеон I", ул. "Цариброд" и ул. "Л. Заменхов".
• Обект 6 - Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 2, включващо естетизация и
модернизация на ул. "Михаил Колони" включително велоалея
и площад "Йоан Екзарх".
• Обект 7 - Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район "Младост" (ж.к. Възраждане, I м.р.) включващо
естетизация и модернизация на пространството заключено
между ул. “Ана Феликсова“, ул. “Петър Алипиев“, улицата
западно от бл. 17 и локално платно на бул. “Трети март”.
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
Стойност на проекта: 34 407 235,83 лв.
Финансиране:
• Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до
25 231 166,90 лв.;
• Собствено финансиране на Община Варна на
недопустими разходи за подземна инфраструктура част ВиК (СМР, строителен и авторски надзор) в
размер до 9 176 068,93 лв.
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
За изпълнение на проекта Община Варна предвижда да
поеме дългосрочен дълг за осигуряване на финансов
ресурс за:
• собствено финансиране на недопустими разходи – в
размер до 9 176 068,93 лв. – банков заем от Европейската
банка за възстановяване и развитие (съгласно решение
на Общински съвет – Варна № 726-2 от Протокол № 20 от
26,27.07.2017 г.)
• мостово финансиране на допустими разходи до
възстановяването им от Управляващия орган в размер до
2 523 200 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от
2011 г./заем от “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга
финансова или кредитна институция
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
Собствено финансиране на Община Варна за подземна
инфраструктура - част ВиК (СМР, строителен и авторски надзор)
по обекти:
• Обект 1 Реконструкция на ул. „Мара Тасева” – до
1 797 093.06 лв. с ДДС
• Обект 2 Благоустрояване на междублокови пространства в
район „Владислав Варненчик“ – до 4 909 600.21 лв. с ДДС
• Обект 4 Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 1 – до 824 241.56 лв. с ДДС
• Обект 5 Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 2 – до 295 545.80 лв. с ДДС
• Обект 6 Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район Одесос 2 – до 484 308.30 лв. с ДДС
• Обект 7 Благоустрояване на междублокови пространства в
подзона район "Младост" – до 865 279.99 лв. с ДДС
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
Срокове и начини за усвояване на заемите:
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява
еднократно или на няколко транша според необходимостта
на проекта, срокът за усвояване е до приключване на
проекта.
- Заемът за собствено финансиране ще се усвоява
еднократно или на няколко транша според необходимостта
на проекта, срокът за усвояване е до 3 г. от сключване на
договора за заем/до приключване на проекта.
Очаквани срокове за реализация:
Реализацията на дейностите по проекта следва да се
осъществи в период от 10.01.2017 година до 10.07.2019
година.
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
Цели на проекта:
• Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот,
социалното включване и екологичната среда, посредством
реализиране на обекти от Инвестиционната програма на
Варна в част градско развитие.
• Благоустрояване на физическата среда в две от зоните за
въздействие на ИПГВР на гр.Варна посредством
реконструкция, естетизация и модернизация на градските
пространства;
• Подобряване на екологичните характеристики на територията
чрез възстановяване на зелени площи, създаване на условия
за използване на алтернативни методи за придвижване
/използване на велосипедни маршрути/ в рамките на града;
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ОБЩИНА ВАРНА

"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
• Създаване на нови функционали зони,
осигуряващи възможности за отдих, спорт и
оползотворяване на свободното време;
• 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 икономическото
развитие на града и региона.
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"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
Технико-икономическа обосновка:
• Проектът представлява инвестиция във физическата и жизнена
среда на Варна. Реализацията му ще допринесе за изпълнение на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града;
• Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация
и модернизация на градските пространства и осигуряване на
достъпна среда. Реализирането им 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;
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"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
• Резултатите от изпълнението му ще спомогнат и за повишаване на
инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното
икономическото развитие на града и региона и ще имат
благоприятен социален ефект;
Предвидените интервенции, чрез които ще бъдат постигнати
целите, включват:
▫ реконструкция и рехабилитация на: междублокови
пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих,
включително градско обзавеждане и озеленяване;
▫ въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
▫ изграждане на велоалеи;
▫ достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
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"Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна"
Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
Очаквани резултати от осъществяване дейностите по
проекта са:
1. Градско развитие: Незастроени площи, създадени
или рехабилитирани в градските райони – 308 405,70 м2
2. Брой население ползващи се от подобрена градска
среда – 343 301 бр.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

II. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза" Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-

1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Част от процедура:
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020:
Предназначение: Да се надградят мерките по отношение на
интегрирания градски транспорт на Варна и той да стане още поефективен, по-бърз, по-екологичен, с по-малко потребление на
енергия, да се подобрят възможностите за алтернативни форми на
придвижване в градски условия, посредством реализиране на три
допълващи се компонента, част от Инвестиционната програма на
Варна.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

1. Реконструкция на участъка от бул. „Приморски” в обхват от
ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото
му съоръжение (автоподлез)
2. „Реконструкцията на уличната мрежа по трасето бул."Цар
Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I"
3. „Реконструкцията на уличната мрежа по трасето по бул.
„Първи май” в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на
VAR1087-/I-9/ кв. "Аспарухово"- кв. "Галата"
4. „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски
полк” в участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Христо
Смирненски”, вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение
(пътен възел „Виница”), пешеходен подлез и мероприятия за
подобряване на достъпната среда”
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

5. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул.
"Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул. "8-ми
Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия
за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни
и пешеходни подлези“
6. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул.
"Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул.
"Нарва" и от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева"
в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. "Св.Св.Кирил и
Методий "
7. "Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни" в
участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"
вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на
достъпната среда"
8. Закупуване на нови стандартни автобуси минимум 15
броя, отговарящи на европейски стандарт ЕВРО 6
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Стойност на проекта: 37 233 093,69 лв.
Финансиране:
- Безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до
29 297 008,49 лв.;
- Собствено финансиране в размер до 7 936 085,20 лв., от
които 1 266 666,81 лв. ще бъдат осигурени от партньора по
проекта „Градски транспорт“ ЕАД за възстановимо ДДС.
Собственото финансиране на Община Варна е предназначено
за подземна инфраструктура - част ВиК (СМР, строителен и
авторски надзор).
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

За изпълнение на проекта Община Варна предвижда да поеме
дългосрочен дълг за осигуряване на финансов ресурс за:
• собствено финансиране на недопустими разходи – в размер
до 6 669 419 лв. – банков заем от Европейската банка за
възстановяване и развитие (съгласно решение на Общински
съвет – Варна № 726-2 от Протокол № 20 от 26,27.07.2017 г.)
• мостово финансиране на допустими разходи до
възстановяването им от Управляващия орган - в размер до
8 000 000 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС 6 от
2011 г./заем от “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга
финансова или кредитна институция.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Собствено финансиране на Община Варна предназначено за подземна
инфраструктура - част ВиК (СМР, строителен и авторски надзор), по
обекти:
1. „Реконструкция на участъка от бул. „Приморски” в обхват от ул.
„Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му
съоръжение (автоподлез) – до 380 538.95 лв. с ДДС
2. „Реконструкцията на уличната мрежа по трасето бул."Цар
Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I"
– до 665 774.89 лв. с ДДС
3. „Реконструкцията на уличната мрежа по трасето по бул. „Първи
май” в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв.
"Аспарухово"- кв. "Галата" – до 1 929 357.69 лв. с ДДС
4. „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк” в
участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Христо Смирненски”, вкл.
основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница”),
пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда”
– до 881 085.78 лв. с ДДС
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

5. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул.
"Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул. "8-ми Приморски
полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за
подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и
пешеходни подлези“ – до 1 224 743.73 лв. с ДДС
6. "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул.
"Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул.
"Нарва" и от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева"
в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. "Св.Св.Кирил и
Методий" – до 1 132196.16 лв. с ДДС
7. "Реконструкция на улична мрежа: ул. "Съборни" в
участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" вкл.
изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната
среда" – до 455 721.19 лв. с ДДС
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Срокове и начини за усвояване на заемите:
- Заемът за мостовото финансиране ще се усвоява
еднократно или на няколко транша според
необходимостта на проекта, срокът за усвояване е
до приключване на проекта.
- Заемът за собствено финансиране ще се усвоява
еднократно или на няколко транша според
необходимостта на проекта, срокът за усвояване е
до 3 г. от сключване на договора за заем/до
приключване на проекта.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Цел на проекта:
Основната цел е да се надградят мерките по
отношение на интегрирания градски транспорт на
Варна и той да стане още по-ефективен, по-бърз и по екологичен с по-малко потребление на енергия, както
и да се подобрят възможностите за алтернативни
форми на придвижване в градски условия,
посредством реализиране на три допълващи се
компонента, част от Инвестиционната програма на
Варна.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Очаквани срокове за реализация:
Реализацията на дейностите по проекта следва да се
осъществи в период от 19.01.2017 година до 19.01.2021
година.
Технико-икономическа обосновка:
В рамките на проекта са включени 3 компонента, които са
взаимосвързани:
Компонент 1 - Разширяване и реконструкция на улични
артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски
обществен транспорт (МГОТ) – на горепочсените обекти (17 и
18 слайд).
Компонент 2 - Нови превозни средства за МГОТ;
Предвижда се закупуването на нови стандартни автобуси
минимум 15 броя, отговарящи на европейски стандарт ЕВРО 6
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Компонент 3 - Интелигентни транспортни системи;
Компонентът предвижда надграждане на следните
интелигентни транспортни системи:
Интелигентни системи за преброяване на трафика
и координирано управление на светлинно
регулираните кръстовища по трасетата на МГОТ.
Системата за информация на пътниците в реално
време.
Система за безопасност на пешеходците.
Система за достъпност на пътните кръстовища.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
• Създаване на икономически по-изгоден градски транспорт, чрез
изпълнение на дейности по разширяване обхвата на системата за
осигуряване на приоритет на превозните средства (ПС) на масовия
градски обществен транспорт (МГОТ) и закупуване на нов подвижен
състав с по-нисък разход на гориво;
• Опазване на околната среда, чрез осигуряване на устойчив,
екологично чист градски транспорт с по-малко потребление на
енергия, чрез доставка на нов подвижен състав, който ще има
приоритет пред личните автомобили;
• Насърчаване на мултимодалната устойчива градска мобилност чрез
създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и
тяхното подходящо комбиниране, в това число обществен транспорт,
велосипеден, придвижване пеша, връзки с други видове транспорт.
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

• Увеличаване дела на ползващите услугата градски транспорт,
посредством подобряване условията за ползване на
обществения транспорт: чрез нов подвижен състав, бързо и
комфортно придвижване с осигурения приоритет на превозните
средства, информираност за движението на всеки автобус,
както и времето на пристигането му, вследствие на което е и
спестеното време за придвижване;
• Подобряване на достъпността - нископодови автобуси с
обособени места за специализирани колички за хора с
увреждания, изграждане на подходи и асансьори за хора с
увреждания, улесняващи достъпа до спирките на градския
транспорт и пешеходни подлези, поставяне на звукова
сигнализация на спирки и светофари;
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"Интегриран градски транспорт на Варна –
втора фаза"

•

•

•
•

Повишаване на пътната безопасност на пешеходците чрез
изграждане на нови пешеходни подлези и светофари за
пешеходци "Умно управление" и интелигентни пешеходни
пътеки.
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано
годишно намаляване на емисиите на парникови газове - 180
тонове CO2 екв.
Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения
транспорт - 6.63 км
Пътувания с обществен градски транспорт по нови или
подобрени линии на обществения транспорт - 1 015 000 бр.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”
III. Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.”Златни
пясъци”, Община Варна” по договор № BG16M1OP002-1.005-0006C01/26.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
от ОП ”Околна среда 2014-2020 г.”:
Предназначение: Осигуряване на необходимото пречистване, съгласно
изискванията на Директива 91/271/ЕИО, чрез реконструкция,
модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци и
предотвратяване замърсяването на водоприемника (Черно море) с
всички произтичащи от това екологични ползи, като част от целите на
Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район.
Проектът включва изпълнение основно на два подобекта:
• Подобект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ –
Златни пясъци“ и
• Подобект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на
канализационната мрежа в СО „Ален мак“
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

Очаквани срокове за реализация:
• Съгласно чл. 7 от ДБФП
№ BG16M1OP002-1.005-0006-C01/26.07.2016 г. срокът
на договора е до 30.06.2024 г.
• Съгласно чл. 71, ал.3 от Общите условия за
изпълнение на проекти по ОП“Околна среда 20142020г.“ допустимостта на разходите е до 31.12.2023 г.
• Очакваният срок за изпълнение на Подобект:
„Частично изграждане, реконструкция/ рехабилитация
на канализационната мрежа в СО „Ален мак“ е
30.04.2020 г.
• Очакваният срок за изпълнение на Подобект:
„Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ
– Златни пясъци“ е 30.11.2020 г.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

Стойност на проекта: 37 150 155,07 лв. с ДДС
Финансиране:

• Безвъзмездна финансова помощ от ОП ”Околна среда
2014-2020 г.” - до 28 658 890,06 лв. без ДДС, в т.ч.:
- Участие на Кохезионен фонд (ЕС) - 24 360 056,55 лв.
- Национално финансиране - 4 298 833,51 лв.
• Собствено финансиране на Община Варна в размер до
8 491 265,01 лв., в т.ч.:
- Собствено участие (допустими разходи) – до
1 845 516,60 лв.
- Недопустими разходи за ДДС – до 6 645 748,41 лв.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

За изпълнение на проекта Община Варна предвижда да
поеме дългосрочен дълг за осигуряване на финансов
ресурс за:
• собствено финансиране на допустими разходи – в размер
до 1 845 516,60 лв. – остатък от облигационен заем от
2015 г./заем от “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга
финансова или кредитна институция
• мостово финансиране на допустими разходи до
възстановяването им от Управляващия орган - в размер
до 6 320 000 лв. – авансово финансиране по реда на ДДС
6 от 2011 г./заем от “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД/заем от друга
финансова или кредитна институция.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

Срокове и начин за усвояване на заемите:
Заемите ще се усвояват еднократно или на няколко
транша според необходимостта на проекта, срокът за
усвояване е до приключване на проекта.
Цели на проекта:
• Осигуряване на необходимото пречистване,
съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО,
чрез реконструкция, модернизация и разширение на
ПСОВ – Златни пясъци.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

• Предотвратяване замърсяването на водоприемника (Черно
море) с всички произтичащи от това екологични ползи,
като част от целите на Плана за управление на водите в
Черноморския басейнов район.
• Постигане на по-голямо покритие на канализационната
мрежа в териториите, които отвеждат отпадъчните води в
ПСОВ – Златни пясъци посредством частично изграждане
на канализационната мрежа в СО “Ален мак”.
• Като цяло проектът ще има пряк положителен ефект и
принос за повишаване качеството на живот и
привлекателността на к.к. “Златни пясъци”, както и за
подобряване на условията за развиване на туристическия
сектор посредством намаляване замърсяването на Черно
море.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”
Технико-икономическа обосновка:
Подобект: „Реконструкция, модернизация и разширение на
ПСОВ – Златни пясъци“
• Територията, която се обслужва от пречиствателната станция е
със значителен обхват и включва: СО „Ален мак“, к.к. “Чайка“, ВК
„Ривиера“, к.к. “Златни пясъци“. Реконструкцията,
модернизацията и разширението на ПСОВ-Златни пясъци е
предвидена за бъдещо натоварване от 72 122 е.ж. през летните
месеци и 18 000 е.ж. през зимния период.
• В новата ПСОВ е предвидена технология, която ще осигури
необходимото пречистване на отпадъчните води, включително
отстраняване на общ азот и общ фосфор. Пречистените отпадъчни
води ще отговарят на изискванията на Разрешителното за
заустване в Черно море и ще бъдат отведени в пояса на санитарна
охрана, на разстояние 2 200 м от брега по изграденото и въведено
в експлоатация през 2014 г. Дълбоководно заустване.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”

Подобект: „Частично изграждане,
реконструкция/рехабилитация на канализационната
мрежа в СО „Ален мак“

• Селищното образувание е в близост до к.к. “Чайка” и това
обуславя активното му усвояване за вилни и курортни цели с
почивни домове. Общо изградената към момента канализационна
система на територията е около 20 %.
• На обекта е предвидено изграждане на:
• 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща
дължина 4795 м;
• 265 сградни отклонения.
• Отпадъчните води от новоизградените канализационни клонове
ще бъдат включени в действащи канализационни колектори за
битови отпадъчни води, преминаващи през територията и
заустващи в ПСОВ-Златни пясъци.
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„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация
к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”
Социално-икономически анализ на очакваните резултати:
• Проектът е в пълно съответствие с изискванията на процедура
BG16M1OP002-1.005, тъй като чрез частичното изграждане на
канализационната мрежа в СО „Ален мак“ се подпомага намаляването на
несъответствията по отношение на дела от населението, включено към
канализационната система, а предвидената за изпълнение реконструкция и
модернизация на ПСОВ ще доведе до постигане на съответствие с
Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от
населените места.
• В резултат на изпълнението на проекта ще бъде реконструирана,
модернизирана и разширена ПСОВ-Златни пясъци с индикативен капацитет
72 122 е.ж., със стъпало за пречистване на азот и фосфор. Посредством
това ще бъде увеличен събрания и третиран товар на замърсяване преди
заустването на отпадъчните води във воден обект – Черно море, което ще
допринесе за опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.
• Ще бъде постигната висока степен на включване на отпадъчните води от
населението в ПСОВ – к.к. „Златни пясъци”, намаление на инфилтрацията и
оптимизация на канализационната мрежа, чрез доизграждане и
реконструкция на канализационна мрежа с дължина 5 км в СО „Ален мак“.
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

IV. Проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне
на зарядни станции за електрически автомобили 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 зона за платено улично паркиране и
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна,
чрез осъществяване на следните дейности:
- Доставка и инсталиране на Централна система за управление на
паркирането;
- Изготвяне на технически проекти за СИНЯ ЗОНА - „ЗОНА 1“ и „ЗОНА
2“
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

- Инженеринг на технически проекти за СИНЯ ЗОНА - „ЗОНА 1“
и „ЗОНА 2“ - Поставяне на пътни знаци и информационни
табели, полагане на хоризонтална маркировка;
- Закупуване на лекотоварни електрически автомобили за
контрол на паркирането;
- Закупуване и монтиране на зарядни станции за
електромобили;
- Технически средства тип „скоба“;
- Закупуване на хибридни автомобили за екипите,
контролиращи паркирането тип “Служебен абонамент“ и
„Платени паркинги“;
- Закупуване на специализирани автомобили тип „Паяк“;
- Закупуване на хардуер и софтуер за оборудване на Кол
център.
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

Етапи и срок за въвеждане на проекта в експлоатация:
- Етап 1 - „Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. ВарнаЕТАП 1“, обхващаща платено паркиране „Служебен
абонамент“ на територията на град Варна и зона за
кратковременно паркиране - „Синя зона - ЗОНА 1“.
- Етап 2 - „Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна ЕТАП 2“, обхващаща платено паркиране „Служебен
абонамент“ на територията на град Варна и зони за
кратковременно паркиране - „Синя зона - ЗОНА 1“ и „Синя
зона - ЗОНА 2“.
- Очакван срок - до края на 2018 г.
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

Стойност на проекта:
Максимален размер на разходите – до 5 410 000 лв.
Финансиране:
Източници на финансиране:
• Общински бюджет до 1 144 000 лв.
• Дългово финансиране до 4 266 000 лв. - банков заем
от Европейската банка за възстановяване и развитие
развитие (съгласно решение на Общински съвет –
Варна № 726-2 от Протокол № 20 от 26,27.07.2017 г.)
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

Срок и начин за усвояване на заема:
Срок за усвояване до края на 2019 година.
Източници за погасяване на заема:
Собствени приходи от бюджета на Община
Варна, в т.ч. приходи от експлоатация на
проект „Зона за платено улично паркиране и
поставяне на зарядни станции за електрически
автомобили в гр. Варна“
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

Цели на проекта:
1. 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
централната градска част;
- 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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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

2. 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.
3. Екологични цели:
- Управлението на паркирането способства постигането на
целите на Община Варна за устойчиво бъдеще;
- Намаляване на негативното въздействие върху околната
среда и повишаване качеството на атмосферния въздух, като
се намалят вредните емисии чрез използване на
електромобили и намаляване на трафика и времето за
паркиране.
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

Технико-икономическа обосновка:
В рамките на проекта ще се създадат 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.
- 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.

47

ОБЩИНА ВАРНА

„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

- Определени паркоместа ще бъдат маркирани за специални
потребители, като полиция, община, хора с увреждания.
- 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 ще дава възможност за идентификация на
колите по регистрационните им табели.
- 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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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

- Дейностите по уличното паркиране ще се контролират
от общинско предприятие "Общински паркинги и синя
зона".
- В зоните за кратковременно паркиране - „Синя зона
Зона 1 и зона 2“ ще се монтират зарядни станции за
електроавтомобили за обществено ползване, които да
стимулират гражданите на Варна да използват
екологично чисти моторни превозни средства;
- Контрола по паркирането ще се осъществява от екипи
на общинско предприятие „Общински паркинги и синя
зона“ с електрически и хибридни автомобили.
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

В изготвянето на технико-икономическата
обосновка на проекта са заложени следните
параметри:
1. Параметри на „Зона за платено улично паркиране
и поставяне на зарядни станции за електрически
автомобили в гр. Варна - ЕТАП 1“:
- Общ брой паркоместа – до 3 000 бр.;
- Паркоместа за хора с увреждания – до 110 бр.;
- Паркоместа за електроавтомобили – до 20 бр;
- Разрешения за живущи в зоната – до 2500 бр.;
- Разрешения за фирми в зоната – до 200 бр.;
- Служебен абонамент в Зона 1- до 100 бр.;
- Служебен абонамент извън Зона 1 – до 150 бр.;
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

2. Параметри на „Зона за платено улично
паркиране и поставяне на зарядни станции за
електрически автомобили в гр. Варна - ЕТАП 2“:
- Общ брой паркоместа – до 4 000 бр.;
- Паркоместа за хора с увреждания – до 150 бр.;
- Паркоместа за електроавтомобили – до 24 бр;
- Разрешения за живущи в зоната – до 3500 бр.;
- Разрешения за фирми в зоната – до 100 бр.;
- Служебен абонамент в Зона 2- до 100 бр.;
- Служебен абонамент извън Зона 1 и Зона 2 – до
50 бр.;
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“
• Индикативните разчети на приходи за периода 2018 - 2020 са в размер на
16 621 000 лв.:
 2018 г. - 2 617 000 лв., в т.ч.:
- Приходи от дейност репатриране на МПС за 3 бр. нови спец. средства тип
„Паяк“ - 351 000 лв.
- Приходи от „Платено улично паркиране в гр. Варна-ЕТАП 1“ - 2 266 000 лв.
 2019 г. - 6 935 000 лв., в т.ч.:
- Приходи от дейност репатриране на МПС за 3 бр. нови спец. средства тип
„Паяк“ - 703 000 лв.
- „Платено улично паркиране в гр. Варна-ЕТАП 1“ и „ЕТАП 2“ - 6 230 000 лв.
 2020 г. - 7 069 000 лв., в т.ч.:
- Приходи от дейност репатриране на МПС за 3 бр. нови спец. средства тип
„Паяк“ - 703 000 лв.
- „Платено улично паркиране в гр. Варна - ЕТАП 1“ и „ЕТАП 2“ - 6 366 000 лв.
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

• Индикативните разчети на разходите за периода
2017 г. -2019 г. са в размер на - 5 410 000 лв.
РАЗХОДИ „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за
електрически автомобили в гр. Варна“ - ЕТАП 1“

Обща
Стойност
бро
Стойност в
с вкл.
финанси
й
лв. с вкл.
ДДС
ране от
ДДС

Доставка и инсталиране на Централизирана система за управление на платеното
паркиране (ЦСУПП) (дейност 1)

1 918 000

Доставка и инсталиране на елементите от ЦСУПП (дейност 2)
Tехнически проект - част пътна и част ел.
Tакса за присъединяване на зарядни станции към електрораз. мрежа

1
1
1

Инженеринг на технически проект за Синя зона –зона 1 - Хоризонтална маркировка,
пътни знаци и инф. табели

1 160 000

Технически средства тип скоба

96 000
60 000
50 000

918 000 бюджет
96 000 бюджет
60 000 бюджет
50 000 бюджет
160 000

заем

80 000

заем

500

160

Специализиран хардуер и софтуер за Кол център

1

20 000

Специализирани автомобил тип Паяк

3 240 000

720 000

заем

Леки автомобили - хибрид за контрол на паркирането
Електрически лекотоварни автомобили за контрол на паркирането
Зарядни станции за 2 бр. електроавтомобили в Синя зона зона 1 - бърз заряд
/доставка, монтаж и свързване към електроразпределителна мрежа/

5
8

48 000
72 000

240 000
576 000

заем
заем

14

30 000

420 000

заем

20 000 бюджет

3 340 000

53

ОБЩИНА ВАРНА

„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“
Обща
Стойност
РАЗХОДИ „Зона за платено улично паркиране и поставяне на
Стойност в фина
брой с вкл.
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“- ЕТАП 2“
лв. с вкл. нсира
ДДС
ДДС
не от
Tехнически проект за Синя зона – зона 2 - част пътна и част ел,
инф. табели

1

60 000

60 000 заем

Хоризонтална маркировка, пътни знаци и инф. табели

1

200 000

200 000 заем

500

160

80 000 заем

Електрически лекотоварни автомобили за контрол на паркирането

10

72 000

720 000 заем

Зарядни станции за 2 бр. електроавтомобили в Синя зона - зона 2 бърз заряд /доставка, монтаж и свързване към
електроразпределителна мрежа/

17

30 000

510 000 заем

1

500 000

500 000 заем

Технически средства тип скоба

План за устойчива градска мобилност

2 070 000
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„Зона за платено улично паркиране и поставяне на
зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“

Социално-икономически анализ на очакваните
резултати:
Предимства от въвеждане на „Зона за платено
улично паркиране и поставяне на зарядни станции
за електрически автомобили в гр. Варна“:
• Съществено намаляване на обема на трафика и
ефективно управление на ограниченото пътно
пространство;
• С разработването на информационно технологични услуги, паркирането ще бъде все
по-лесно за ползване и ефективно.
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Финансиране от ЕБВР – параметри
• Предназначение:
- Транш 1: до 8 101 669 евро (15 845 487 лв.) за
проекти "Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна", "Интегриран градски транспорт на
Варна – втора фаза"
- Транш 2: до 2 181 171 евро (4 266 000 лв.) за
проект „Зона за платено улично паркиране и
поставяне на зарядни станции за електрически
автомобили в гр. Варна“
• Максимален размер на дълга – до 10 282 840 евро
(20 111 487 лв.)
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Финансиране от ЕБВР – параметри

• Валута – евро
• Срок на заема:

- Транш 1: до 12 години (за главницата до 3
години гратисен период и 9 години погасяване)
- Транш 2: до 7 години (за главницата до 2
години гратисен период и 5 години погасяване)
• Максимален годишен лихвен процент – 6месечен EURIBOR + надбавка от 2,0% до 2.60%
годишно
• Еднократна комисионна - до 1% от сумата на
главницата на заема
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Финансиране от ЕБВР – параметри

• Такса ангажимент – до 0.10% годишно за първите
три месеца след подписване, след това до 0.50%
годишно до края на периода на ангажираност

• Такса за предсрочно погасяване:

Години – от 1 до 4 до 1%, година 5 до 0.50%,
след година 5 без такса
• Обезпечение: особен залог върху резервната сметка
за обслужване на дълга.

• Погасяване: по погасителен план на равни
вноски в срока на погасяване (3-месечни/6месечни)
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Финансиране от фонд ФЛАГ – параметри
• Предназначение: мостово финансиране/ финансиране на
собствено участие за проектите "Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна", "Интегриран
градски транспорт на Варна – втора фаза“, и „Подготовка и
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в агломерация к.к.”Златни пясъци”,
Община Варна”
• Максимален размер на дълга: 18 688 716 лв.
- за мостово финансиране – до 16 843 200 лв.
- за финансиране на собственото участие – до 1 845 516 лв.
• Валута – лева
• Максимален лихвен процент – 6-мес. EURIBOR +
максимална надбавка до 4.083%
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Финансиране от фонд ФЛАГ – параметри
• Срок за погасяване – до 24 месеца (за мостово
финансиране)/до 120 месеца (за финансиране на
собственото участие), считано от датата на
подписване на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.
• Източници за погасяване – чрез плащанията от
Управляващия орган и/или от собствени бюджетни
приходи.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и
разноски – съгласно ценовата политика на фонд
ФЛАГ и управляващата банка
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Финансиране от фонд ФЛАГ – параметри

• Обезпечение:

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по
договора за безвъзмездна помощ, сключен с Управляващия
орган, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог – при мостово финансиране;
- 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 (ЗПФ) и бюджетните
взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1 от ЗПФ,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог – при
мостово финансиране и при финансиране на собственото
участие.
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Влияние на дълговото финансиране и на разходите
по обслужването на дълга върху бюджета

• Годишните разходи за обслужване на поетия дълг от
Община Варна не надвишават стойността на
ограничението на чл. 32, ал. 1 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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