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Описание на проекта
Заем в размер до10,2 милиона евро, предоставен на община Варна
(„Общината“) за финансиране на интегрирани инфраструктурни инвестиции.
Проектът попада в обхвата на инициативата „Зелени градове“ (ИЗГ) и е част от
по-всеобхватна програма за подобряване на състоянието на инфраструктурата

в Общината, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Цели на проекта
Рехабилитация на важни сегменти от ВиК инфраструктурата във Варна,
подобряване на нейната устойчивост на негативните климатични въздействия и
ефикасното използване на ресурси. Придобиване на превозни средства за
осъществяване на контрол на платеното улично паркиране.

Въздействие върху развитието на пазарната
икономика
Висок Риск, Добро въздействие
Положителното въздействието върху прехода на този проект произтича от
неговите цели, които съвпадат с тези на ИЗГ, а именно постигане на значителни
подобрения за околната среда и насърчаването на прехода към зелена
икономика в съответните градове. ИЗГ също се стреми да изгради
необходимия капацитет и да създаде условия за по-добра координация,
подобрено управление и оперативна ефективност, както и на финансова
устойчивост на целевите инвестиции и инициативи.

Клиент
ОБЩИНА ВАРНА
Община Варна е третата по големина община в България с население от 473
хиляди жители. Общината е важен стопански, административен, образователен
и културен център.

Финансиране от ЕБВР
10 160 615 евро
Неподчинен, необезпечен, дългосрочен инвестиционен заем в размер до
10.2 милиона евро, предоставен на община Варна.

Общи стойност на проекта
39 338 927 евро
Общите проектни разходи възлизат на приблизително 39,3 милиона евро и ще
бъдат финансирани от предложения заем от ЕБВР, безвъзмездна финансова
помощ от Оперативни програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и общинския
бюджет.

Социално въздействие и въздействие върху
околната среда
Проектът е оценен като категория „B” съгласно Политиката за околна и
социална среда на ЕБВР от 2014 година. Проектът ще подобри качеството на
комуналните услуги и устойчивостта на общинската инфраструктура на
негативни промени в климата, намалявайки риска от наводнения или
замърсяване в резултат на преливане на канализацията във Варна при сезонни
валежи. В резултат на проекта няма да се наложат придобивания на поземлени
имоти, преместване на хора или негативни въздействия върху
биоразнообразието. Строителните дейности ще се извършват в градска среда в
рамките на съществуваща улици. Независимо от това изпълнителите на
строителните дейности ще трябва да планират мерки за предотвратяване на
евентуални негативни въздействия. Проектът съответства на т.н. инициатива на
ЕБВР за Преход към зелена икономика (ПЗИ) (Green Economy Transition), като
100% от финансирането на ЕБВР ще се използва за ПЗИ мерки. Приоритетните
цели на Общината, свързани с опазване на околната среда ще бъдат
допълнително определени в Плана за действие за „Зелен град“.
Анализът за въздействие върху околната и социална среда (АВОСС) е изготвен
от независим консултант като част от предпроектно проучване, като включва
одит на екологичните и социални практики и политики за действие на
Общината и на ВиК ООД – Варна, както и оценка на потенциалните
въздействия и ползи от предложените инвестиции. Проект на План за действие
за околна и социална среда (ПДОСС) е подготвен, за да бъде структуриран
проекта в съответствие с Правилата за действие на ЕБВР и ще бъде съгласуван
с Общината преди подписването на договора за заем.
Подмяната на тръби за доставка на питейна вода ще намали значително
замърсяването на водата в тръбите, ще осигури непрекъснатост на
водоподаването, ще намали загубите на вода, което от своя страна ще доведе
до намалени разходи за електричество за изпомпване на водата, и ще намали
течовете. В резултат на това рисковете от свлачища и потъване на
терени/улици/тротоари, причинени от водни течове също ще бъде намален.
Подмяната / доставката на нова канализация ще доведе до значително
намаление на риска от замърсяване на подпочвени или повърхностни води, ще
намали рисковете за неселението, както и рисковете от наводнения,
посредством физическото разделяне на канализацията за битови отпадни води
от тази за дъждовни води (където е възможно). Компетентните органи в
България (РИОСВ Варна) са извършили предварителен преглед на ефектите от
проекта върху околната среда в съответствие с Директивата на Европейския
съюз (ЕС) за оценка на въздействието върху околната среда и Директивата на
ЕС за хабитатите и са заключили, че не е необходимо изготвяне на пълна
Оценка за въздействие върху околната среда или Оценка за подходящост (ОП).
Общината е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001 относно качеството и
управление на околната среда. Общината разполага с подходяща политика за
човешки ресурси, но не и формална система за управление на здравословните

условия на труд и безопасност при работа. Основните рискове за здравето,
сигурността и околната среда са свързани с етапа на изпълнение на проекта и
ще изискват внимателно управление, от страна на Общината, на избраните
изпълнители. От своя страна изпълнителите ще трябва да изготвят и приложат
План за управление на екологичните, здравословните и социалните рискове и
рисковете за безопасност по време на строителните дейности.
АВОСС също потвърди, че качеството на питейните води, както на
отвежданите и заустени отпадни води ще отговаря на Директивите на ЕС. План
за ангажиране на заинтересованите страни (ПАЗС), включващ механизъм за
оплаквания, ще бъде изготвен. Нетехническо резюме беше съгласувано и
изготвено. И двата документа ще бъдат оповестени от Общината.

Техническа помощ
74 000 евро. Съдействие за изготвяне на технически анализ и на анализ на
въздействието на проекта върху околната и социална среда с цел да бъдат
оценени техническата и финансовата устойчивост на предложените
инвестиции, както и ползите за околната среда. Техническата помощ се
финансира от Специалния фонд на акционерите („СФА“) на ЕБВР.
300 000 евро. Съдействие за изготвяне на План за действие за „Зелен град“, с
помощта на който ще се идентифицират и приоритизират мерките и
инвестициите за превръщането на Варна в „зелен град“. Тази техническа помощ
е финансирана от СФА на ЕБВР или от международен донор.

Лице за контакт с клиента
г-н Христо Иванов
+359 52 820 231

Делови възможности
За възможности за работа и обществени поръчки, моля свържете се с клиента.
За проекти в публичния сектор, моля посетете EBRD Procurement:
Тел.: +44 20 7338 6794
Имейл: procurement@ebrd.com

Въпроси от общ характер
За въпроси по проекта, несвързани с обществени поръчки:
Тел.: +44 20 7338 7168
Имейл: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публичност на информацията (ППИ)

ППИ регламентира начините, по които ЕБВР оповестява информация и се
консултира със заинтересованите страни, за да осигури по-добра осведоменост
и разбиране на стратегиите, политиките и оперативната дейност. Моля,
посетете страницата на ППИ по-долу, за да разберете как може да изискате
отчет от борда на директорите за проекти в публичния сектор.Text of the PIP

Механизъм за жалби по проекти (МЖП)
Механизмът за жалби по проекти (Project Complaint Mechanism) (МОП) е
механизмът на ЕБВР за отчетност. Той предоставя възможност за независим
преглед на оплаквания от частни лица или организации, които касаят проекти,
финансирани от ЕБВР, за които се твърди, че са причинили или е възможно да
причинят екологична и/или социална вреда.
Моля посетете страницата на Механизмът за жалби по проекти(Project
Complaint Mechanism) за информация как може да подадете оплакване.
Служителят, който отговаря за МЖП (pcm@ebrd.com) е на разположение да
отговори на всички въпроси ,които биха могли да възникнат във връзка с
подаването на жалбата и критериите за регистрация и валидност, в
съответстие с Процедурните правила на МЖП.

