
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

№ BG161PO001/1.5-01/2010/001 ЗА ПРОЕКТ 

„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”

28.05.2014 година
Град Бургас
Руска Бояджиева – ръководител проект



Номер на договора: BG161PO001/1.5-01/2010/001
Финансираща програма: Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”
Oперация 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ:   BG161PO001/1.5-01/2010  „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в Община Бургас”



Стойност на проекта: 130 894 784,10 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 101 344 122,42 лв.

Национално съфинансиране: 15 201 618.36лв.

Общинско съфинансиране: 20 852 829.28 лв.

Начало на проекта: 26.11.2010 г.

Край на проекта: 09.04.2015 г.



Цели на проекта:
Повишаване атрактивността на обществения градски 

транспорт в град Бургас чрез подобряване на качеството и 
достъпността на транспортните услуги; 

Подобряване на функциите на града като важен 
административен, икономически и социален център в 
Югоизточна България; 

Създаване условия за подобрена мобилност за хората, 
включително работещите и останалата част от 
населението на града, като се дава приоритет на 
природосъобразни начини на предвижване: обществен 
транспорт, велосипеди, ходене пеша; 



Цели на проекта:

Намаляване на задръстванията и повишаване на 
капацитета и скоростта на  обществения градски 
транспорт;

Подобряване на околната среда чрез намаляване 
емисиите на вредни газове;

Подобряване безопасността на градския транспорт. 



Основни бенефициенти:

 Населението на Община Бургас - 230,000 души ;

 Населението на Област Бургас, предвид значението на 

града като административен и икономически център - 

318,000 души;

 Работещите на територията на града - 73,000 души;

 6 600 души с различна степен и вид увреждания;

 Туристи, посещаващи гр. Бургас - 120 000 души.



Компоненти и видове дейности:
Работен пакет 1. Обновяване на автобусния парк: 
28 съчленени дизелови автобуси, които да обслужват 
Бързата автобусна линия (BRT);
39 метанови автобуса



Компоненти и видове дейности:

Работен пакет 2. Изготвяне на 
технически инвестиционни 
проекти за:

- реконструкция и модернизация на автобусно депо 
и работилница, дизел и метан станция;
- пешеходни надлези; 
- система от веломаршрути;
- системата от бързи автобусни линии /BRT/;
 - автобусен терминал до ж.п.гара и терминал в ж.к. 
Меден Рудник 



Компоненти и видове дейности:
Работен пакет 3. Инфраструктура:
-  Реконструкция и модернизация на автобусно депо и 
работилница, дизел и метан станция; 
-Въвеждане на система на бърз автобусен транспорт, 
Централна автобусна спирка и светофарна система с 
приоритет за автобуси;
- Изграждане на пешеходни надлези;
- Реконструкция и модернизация на Автогара Юг (до ж.п. 
гара);
- Изграждане на система от велосипедни алеи;
- Реконструкция на Автобусен терминал в жилищен 
комплекс "Меден Рудник" 



Компоненти и видове дейности:

Работен пакет 4. Строителен и авторски надзор по време 
на строителството 

Работен пакет 5. Въвеждане на интегрирани интелигентни 
системи за управление на обществения транспорт:  
- Интегрирана билетна система;
- Система за информиране на пътниците в реално време;
- Система за управление и контрол на обществения 
транспорт;
- Система за видеонаблюдение (CCTV).



Компоненти и видове дейности:

Работен пакет 6. Предпроектни проучвания

Работенпакет 7. Управление и изпълнение на проекта
Работен пакет 8. Популяризиране и визуализация на 
проектните дейности



Изпълнители:
„Бургаспътстрой” АД
„Реконструкция на ул. „Христо Ботев” от ул. „Сан Стефано” 
до ул. „Фердинандова”, гр. Бургас

„Трейс Бургас” ЕАД
„Реконструкция на ул. „Христо Ботев” и ул. „Цар 
Петър”, гр. Бургас – II етап

„Еколайн”
„Подготовка и провеждане на дейности за разпространение на 
информация и публичност по проект „Интегриран градски транспорт 
на Бургас” – провеждане на първа пресконференция”



Изпълнители:

„Комплекс” ООД
„Подготовка и провеждане на дейности за разпространение на 
информация и публичност по проект „Интегриран градски 
транспорт на Бургас”

„Глобал Адвайзърс” АД
„Осъществяване на независим финансов одит по проект 
„Интегриран градски транспорт на Бургас”

„Трейс Бургас” ЕАД
„Изпълнение на допълнителни СМР за обект: „Реконструкция на ул. 
„Христо Ботев” и ул. „Цар Петър” – II етап (от ул. „Фердинандова” до ул. 
„Иван Вазов”)



Изпълнители:

„Соларис Бъс енд Коуч”
„Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две 
обособени позиции: обособена позиция 1 – Дизелови съчленни 
автобуси за масовия градски транспорт; Обособена позиция 2 – 
Метанови солови автобуси за масовия градски транспорт”

„Мотт Макдоналд Лимитид ” ООД (Великобритания)
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна 
линия, терминали и система от велосипедни алеи”

„Мак Адвъртайзинг” ООД
„Изработване на информационни материали за популяризиране на 
резултатите от проекти, изпълнявани от община Бургас и финансирани от 
ОПРР за проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”



Изпълнители:

ДЗЗД „Депо – Бургас”
„Инженеринг (проектиране и строителство) за реконструкция 
на депо, дизел и метан станция”

ДЗЗД „Консорциум УИГ и партньори”
„Избор на звено за изпълнение на проект /ЗИП/ и разработване на 
тръжни документации за избор на изпълнители на дейности по проект: 
Интегриран градски транспорт на Бургас”



Изпълнители:

ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД
Извършване на строителен надзор във връзка с проект "ИГТБ"

„СЪНИ СИТИ”ЕООД
Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект "ИГТБ" - 
организиране и провеждане на информационни кампании за 
популяризиране на обществения транспорт" ДБФП BG161PO001/1.5-
01/2010/01, изпълняван от Община Бургас, в качеството на бенефициент 
по ОППП 2007-2012



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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