
 
 

“ Този документ е създаден в рамките на проект „ Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.” 

 
 

 
 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ОБЩИНА ВАРНА”  
 

 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/2.1-02/2007 
„Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и 
реконструкция на общинска пътна мрежа” 

Обща цел на проекта: 

Подобряване на достъпността до североизточните райони на община Варна и връзките ú с 
общините на север, което от своя страна да допринесе за социално-икономическото 
сближаване между центъра град Варна и северните черноморски курортни ядра. 

Специфични цели: 

• Съкращаване на времето за преминаване и постигане на комфорт при пътуване 
вследствие от рехабилитация на пътна отсечка VAR1083 – Аладжа манастир – 
Виница – КК „Св.Св. Константин и Елена” от км. 7+800 до км. 9+565 и  

• съкращаване на времето за преминаване и постигане на комфорт при пътуване 
вследствие от рехабилитацията на пътна отсечка VAR 2028 /II-29, Аксаково – 
Стожер/Новаково – Долище – Граница Община (Аксаково Варна) – Варна от км. 
16+470 до км. 20+600, които представляват части от главния път, свързващ град 
Варна с общините и населените места на север. 

Постигнати резултати: 

Извършена е рехабилитация на две пътни отсечки - 1 765 м от път VAR 1083 – Аладжа 
манастир – Виница – КК „Св. Св. Константин и Елена”  от км 7+800 до км. 9+565  и 
4 130 м от път VAR 2028/ ІІ-29 Аксаково – Стожер/Новаково – Долище – граница 
(Аксаково Варна) от км. 16+470 до км. 20+600.   

Количествени резултати: 

� Обща дължина на рехабилитирани пътни отсечки - 5 895 метра; 
� Съкратено време за пътуване по рехабилитираната пътна отсечка - VAR 1083 с 1,4 
минути и съответно – с 1,3 минути по отсечката от VAR 2028; 

� Увеличена средна скорост на движение с 20 км/час (67%-тно повишение) за пътната 
отсечка от VAR 1083 и респективно – с 10 км/час (25%-тно повишение) за отсечката 
от VAR 2028; 

� Намалени емисии на вредни газове за всеки преминал автомобил; 
� Увеличен пътникопоток ; 
� Изградени тротоари от двете страни на път VAR 1083  по цялата му дължина; 
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� Изградени джобове за 5 нови автобусни спирки с отбивки и маркировка по път VAR 
1083; 

� Изградена дъждовна канализация  по цялата дължина на рехабилитираната отсечка 
от VAR 1083 (финансирана със средства от бюджета на Община Варна); 

� Изградени канавки по продължението на отсечката от път VAR 2028;   
� Поставена вертикална и хоризонтална маркировка по цялата дължина на двете 
рехабилитирани пътни отсечки; 

� Озеленени прилежащи площи; 
� Поставени трайни средства за визуализация (2 табели и два постоянни билборда), 
даващи информация за източника на финансиране и инвеститора на проекта; 

� Обществеността е информирана за добре изпълнения проект и целесъобразното и 
ефективно използване на европейските фондове. 

Качествени резултати: 

• Съкратено е времето за преминаване и е повишен комфорта при пътуване по път 
VAR 1083  и VAR 2028; 

• Подобрена е достъпноста и социално-икономическите връзки на населените 
места на север от гр. Варна, достъпът до Аладжа манастир, до курортните 
центрове и райони с потенциал за развитие на туризма, като и възможностите за 
развитие на региона; 

• Повишена е мобилността на хора, стоки и услуги в северната част на Община 
Варна в качеството и на социално-икономически и културен център; 

• Повишено е качеството на транспортните услуги; 

• Повишено е качеството на живот чрез подобрената достъпност на гражданите до 
административни, здравни, културни, образователни и социални услуги.  

Продължителност на проекта: 
17 месеца 

Статус на проекта: приключил  

Бюджет на проекта: 

• 5 705 325,39 лв., от които: 
� 4 783 157,32 лв. безвъзмездната финансова помощ  
� 922 168,07 лв. финансиране от Община Варна. 
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Път VAR 1083 – Аладжа манастир – Виница – КК „Св. Св. Константин и Елена”  
от км 7+800 до км. 9+565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Път VAR 2028/ ІІ-29 Аксаково – Стожер/Новаково – Долище – граница (Аксаково 
Варна) от км. 16+470 до км. 20+600 

 
 
 


