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„Този документ е създаден в рамките на проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали 

на територията на кв.”Аспарухово”, гр.Варна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз. 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 Координиращия орган.” 

 

 

Проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали 

на територията на кв. ”Аспарухово” 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд 

„СОЛИДАРНОСТ“ на ЕС: №2014BG16SPO001-005, финансиран по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от 

Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 

2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. 

 

Цел: Ликвидиране последствията от наводнението в кв. “Аспарухово“ от 19 Юни 

2014 г. чрез осъществяване на СМР за осигуряване на нормалната водопроводимост 

на двата охранителни канала на територията на  квартала – източен и западен, 

възстановяване на проводимостта на „Елпромско дере“ и възстановяване на 

устойчивостта на пространствената, носеща стоманено-бетонна конструкция при 

първата РШ на битов колектор (Виница-Варна). С реализирането на дейностите се 

цели осигуряване на пропусквателна способност при високи води и се гарантира 

опазването на живота и здравето на населението, както и възстановяване 

нормалният достъп на гражданите до основни услуги.  

Специфични цели: 

 Опазване живота и здравето на жителите на района и минимизиране на рисковете 

от нови подобни случаи;  

 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ в рамките на 

обект „Възстановяване на проводимостта на „Елпромско дере“, в участъка от 

железопътната линия Варна – София до заустването във Варненското езеро, район 

„Младост“, община Варна“, необходим за геоложки, хидроложки и др. проучвания.  

Резултатите от същите ще послужат за определяне на технически решения за 

преодоляване на пораженията и осигуряване на защита на населението от негативни 

природни явления и процеси.  

Изпълнени дейности: 

 Възстановена водопроводимостта на източен охранителен канал на територията 

на кв.”Аспарухово”, гр.Варна. 

 Възстановена водопроводимостта на западен охранителен канал на територията 

на кв.”Аспарухово”, гр.Варна. 
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 Възстановена устойчивостта на пространствената носеща стоманено-бетонна 

конструкция при първата РШ на битов колектор (Виница-Варна) след мостовото 

съоръжение. 

 Възстановена проводимостта на „Елпромско дере“, в участъка от железопътната 

линия Варна – София до заустването във Варненското езеро, район „Младост“, 

община Варна. 

Охранителните канали – източен и западен на територията на кв. „Аспарухово“ са 

изпълнени на два етапа. Първият е реализиран в рамките на проект 

№2014BG16SPO001-005, а втория с финансиране от Община Варна. По време на 

втория етап е реализирана урбанизацията на територията на каналите, които са 

покрити, с цел превръщането им в зелени площи, като елемент на градския пейзаж. 

Вторият етап е реализиран при осигуряване на финансиране от страна на Община 

Варна на стойност 3 393 105, 45 лв.  

Стойност на ДБФП: 10 390 931,71 лв.  

Стойност на проекта: 14 515 488,18 лв., в това число:  

Разходи, финансирани от Фонд „Солидарност“ на ЕС: 10 390 931,71 лв.  

Срок на ДБФП: 30.06.2015 г. – 08.10.2016 г.  

Статус на проекта: Приключил  

 

 


