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участъка от бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, 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.” 
 

 
ПРОЕКТ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 

„УКРЕПВАНЕ НА АКТИВНАТА ЧАСТ НА СРУТИЩАТА ПО НОВОТО ТРАСЕ НА 

УЛ.”ДЕВНЯ” В УЧАСТЪКА ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ШЕЛ” ДО  

УЛ. “АТАНАС МОСКОВ” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-04/2009/003 от 05.02.2010г. 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG161PO001/1.4-04/2008 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за 

предотвратяване на свлачища в градските агломерации” 

Обща цел на проекта: 

Максимално предотвратяване на рисковете и ограничаване на негативните последствия за 

живота и имуществото на населението и посетителите на гр. Варна, което да допринесе за 

подобряване на качеството на инфраструктурните услуги на територията на общината в 

съответствие с европейските изисквания. Това, от своя страна, пряко ще доведе до 

подобряване на физическата среда в центъра на варненския агломерационен ареал. 

Специфични цели: 

 Ликвидиране на риска от мащабно срутище в целевата територия; 

 Придаване на завършен вид на изпълняваното в момента разширение на една от 

най-натоварените пътни артерии на Варна с оглед осигуряване на устойчивост 

при дългосрочната и експлоатация. 

Основни дейности по проекта: 

Изпълнение на строително-монтажни работи: 

 І етап – подготовка на строителната площадка; 

 ІІ етап – полагане на фабрични модулни, армиращи елементи и габиони върху 

армиращите елементи; 

 ІІІ етап - полагане на геоклетъчна система Geoweb; 

 ІV етап – хоризинтални сондажни дренажи. 

Целеви групи: 

 Живеещи в кв. Максуда; 

 Преминаващи по ул. ”Девня” автомобили и редовни автобусни линии. През 

участъка преминават средно дневно по 18 000 автомобила с приблизително 

26 000 пътници; 
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 Работещи в промишлена зона “Запад” и в общините Девня и Белослав – 

приблизително около 8 000 души; 

 Жители на общини Девня и Белослав, за които ул. ”Девня” е основна пътна 

връзка с град Варна. 

 Като крайни бенефициенти могат да бъдат 

определени всички живеещи, работещи и 

преминаващи през целевата територия - 

югозападния край на гр.Варна.  

Постигнати резултати 

Количествени резултати 

 Изградени укрепителни съоръжения на скални 

откоси с обща дължина 450 метра; 

 Изграждане на 600 броя укрепителни конструкции – модулни системи и фабрични 

габиони; 

 Спасена от компрометиране ключова за града пътна отсечка с дължина 450 

метра; 

 Осигурена безопасност за живота на над 1000 граждани предимно от ромски 

произход, живеещи в района на срутището; 

 Осигурена безопасност за 28 частни и общински имота, разположени в целевия 

район на проекта; 

 Поставяне на затваряща перфорирана геоклетъчна система GEOWEB. 

Косвени резултати: 

 Ликвидиране на риска от мащабно срутище в района на ул. “Девня”; 

 Постигнат  комфорт и спокойствие при шофиране и пътуване през ул. “Девня”; 

 Намалени  експлоатационните разходи за поддръжка от страна на Община Варна; 

 Подобрено  качество на живот на жителите и преминаващите през целевия район. 

 

 

 

 

 

 

Продължителност на проекта: 24 месеца (05.02.2010 г. – 04.02.2010 г.) 
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Бюджет на проекта по Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

 1 097 578,91 лв., от които: 

 999 999,99 лв. безвъзмездна финансова помощ; 

 97 578,92 лв. финансиране от Община Варна. 

Бюджет на проекта след приключване изпълнението на дейностите:  

 680 218 лв. безвъзмездна финансова помощ; 

 97 579 лв. съфинансиране от Община Варна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


