
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

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

„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС”

06.08.2014 година
Гр. 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.



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;
- система 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" 



Реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, 
дизел и метан станция 



Стартирали дейности по изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън 
трасето на Бързата автобусна линия  - Етап 1 (в обхвата на централна градска 

част и прилежащите квартали на гр. Бургас)"





• Интеграция със съществуващи велосипедни алеи;
!Не сме първите, които строят
• Интеграция с пешеходни пространства и зони за 

рекреация
!Пешеходците са и потенциални велосипедисти
• Интеграция с транспортната схема и ключови 

обекти на транспортната инфраструктура;
!Велосипедът е и средство за придвижване
• Завършеност на системата
!Алеите следва да водят до някъде
• Достъпност на маршрутите
• Безконфликтност и безопасност
!Велосипедни алеи, но не на всяка цена

Принципи на системата от велосипедни алеи



Стартирали дейности по  строителство на Централна автобусна спирка, включително 
реконструкция на пътно платно на бул. „Сан Стефано” в участъка между ул. „Стефан 

Стамболов” и ул. „Христо Ботев”, както и реконструкция на светофарни системи и 
съпътстваща техническа инфраструктура”





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



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

