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„Този документ е съэдаден в рамките нв проект „Ннтеврирвн градски транспорт на Варна — втора фвза", който се 
осъществявв с финансовата подкрепа на Опервтивнв програма „Рввиони в растеж“ 2014-2020 а., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Вврна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този doxyмeлm отразява 

официалното становище на Европейские съюз и Управляващия орган на OПPP 2014-2020 а.“ 

  
 

 
  

ПРОЕКТ № BG16RFOPO01-1.002-0003 

„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ TPAHCПOPT НА BAPHA - BTOPA ФАЗА“ 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ:ИСУН N°- BG16RFOP001-1.002-0003-C01, peг. N°- РД-02-37-29/19.01.2017г. 

Процедура на директно предоставяне: 

BG16RFOP001-1.002„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Варна“. 

Част от процедура: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове заградско възстановяване и 

развитие 2014-2020“. 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано  градско  развитие“  на  ОП  „Региони  в растеж“ 

2014-2020. 

Бенефициент — община Варна 

Партньори - „Градски транспорт“ ЕАД-Варна 

Описание на проекта: 

Проектът представлява надграждане на реализираните компоненти и избраната алтернатива 

в проект "Интегриран градски транспорт на Варна", финансиран по ОП "Регионално 

развитие” 2007-2013 г., реализиран през програмен период 2007-2013г. 

В рамките на проекта са включени 3 компонента, които са взаимосвързани: 

Компонент 1 – Разширени и реконструирани улични артерии, свързани с 

оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ), който включва 

следните обекти: 

 Реконструкцията на уличната мрежа по трасето по бул. „Първи най” в обхват от 

ул.“Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв."Аспарухово" - кв."Галата" 

 „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк" в участъка от бул. 

 „Васил Левски” до бул. „Христо Смирненски”, вкл. основен ремонт на транспортно 

съоръжение (пътен възел „Виница”), пешеходен подлез и мероприятия за 

подобряване на достъпната среда”. 

 "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от 

"Подвис" до бул."8- ми Приморски полк" в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия 

за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“. 
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 "Реконструкция на  улична  мрежа  по  трасето  на  бул.  ”Народни  будители"   в 

участъка от ул.  "Mapa  Тасева"  до  ул. "Нарва"  и  от  ул.  "Св.  Св.  Кирил  и  Методий" 

до ул. "Mapa Тасева" в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 

 "Реконструкция на улична мpeжa: ул. "Съборни" в участъка от бул. “Владислав 

Варненчик” до бул. "Сливница” вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на 

достъпната среда" 

Конпонент 2 – Закупени нови превозни средства за МГОТ: 

 Предвижда се закупуването на нови стандартни автобуси мининум 15 броя, 

отговарящи на европейски стандарт ЕВРО 6. 

Конпонент 3 – Изградени интелигентни транспортни системи: 

 Интелигентни системи за преброяване на трафика и координирано управление на 

светлинно регулираните кръстовища по трасетата на МГОТ. Системата за информация 

на пътниците в реално врене. Система за безопасност на пешеходците. Система за 

достъпност на пътните кръстовища. 

Изпълнени основни дейности по проекта: 

По компонент 1 – изпълни се разширението и реконструкцията на седемте обекта, 

включени в проектното предложение. На всички участъци е извършена реконструкция и 

разширение на уличното платно, обновяване и подмяна на пътната маркировка, ремонт на 

тротоари и подлези, подмяна на уличното осветление и ВиК мрежата, при възможност са 

изградени велосипедни алеи (по бул.Левски, бул.Народни будители, ул.Първи май и по 

бул.Съборни). В кв.“Аспарухово“ при реконструкцията на бул.Народни будители, с оглед 

осигуряване безопасността на пешеходците са израдени два подлеза. 

На всички обекти е осигурена достъпна среда за трудно подвижни и хора с увреждания, 

включително на всички спирки на градския транспорт, които са в обсега на седемте обекта, 

са поставени тактилни плочи. В ремонтираните и в новоизградените подлези са монтирани 

платформи за трудноподвижни хора и на необхидимите места са поставени тактилни плочи. 

По компонент 2 - Закупени са 15 нови дизелови автобуса с екостандарт ЕВРО6. 

Новозакупените автобуси са оборудвани с машини за продажба на билети и автомати за 

валидиране, които са доставени в рамките на изпълнения проект за интегриран градски 

транспорт през програмен период 2007-2013 г. 

По Компонент 3 - Изградени са интелигентни системи: 

 Системата за предимство на ПС на МГОТ, изградена в периода 2015-2016 г., е 

доразвита на нови 20 светлинно-регулирани кръстовища, така че да се осигурява 
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координирано управление на движението на средствата на МГОТ. Изградена е 

система за локално, адаптивно и координирано управление на светофарните уредби. 

Контролно диспечерския център на ТАСРУД е оборудван с работна станция и 

монитори за следене на режимите на работа на всяко кръстовище в реално време. 

 Система за информация на пътниците в реално време – на още 100 спирки от 

масовия градски обществен транспорт са монтирани табла за информация на 

пътниците в реално време. Това са местата, на които спират превозни средства на 

повече от една линия на МГОТ и има съществен пътникопоток.  

 Система за безопастност на пешеходците - изградени са 25 бр. интелигентни 

пешеходни пътеки, които започват автоматично да светят при засичане на 

пешеходец, който е стъпил на пешеходната пътека. Индикацията на преминаващ 

пешеходец се  извършва от датчици инсталирани в пътната настилка. Светлинната 

сигнализация предупреждава автомобилния трафик за навлизащи в пътеката 

пешеходци и посоката на движението им. Осигурена е достъпна среда, монтирани 

са светещи знаци Д17. 

 Система за достъпност на пътните кръстовища - с цел намаляването на 

шумувото замърсяване и повишаване безопасността е наградена и системата за 

достъпност на незрящи. Оборудвани са 46 кръстовища с по 8 бутона за заявка на 

звуково оповестяване. 

 

Постигнати резулати: 

 Създаден е икономически по-изгоден градски транспорт, чрез изпълнение на 

дейности по разширяване обхвата на системата за осигуряване на приоритет на 

превозните средства (ПC) на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) и 

закупуване на нов подвижен състав с по-нисък разход на гориво. 

 Осигурен  е  устойчив, екологично чист градски транспорт с по-малко потребление на 

енергия, чрез доставка на нов подвижен състав, който ще има приоритет пред личните 

автомобили. 

 Насърчена е мултимодалната устойчива градска мобилност чрез създаване на 

възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното подходящо комбиниране, 

в това число обществен транспорт,  велосипеден, придвижване пеша, връзки с други 

видове транспорт. 

 Увеличен е дела на ползващите услугата градски транспорт, посредством подобряване 
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условията за ползване на обществения транспорт: чрез нов подвижен състав, бързо и 

комфортно придвижване с осигурения приоритет на превозните средства, 

информираност за движението на всеки автобус, както и времето на пристигането му, 

вследствие на което е и спестеното време за придвижване. 

 Подобрена е достъпността – нископодови автобуси с обособени места за 

специализирани колички за хора с увреждания, изграждане на подходи и платформи 

за хора с увреждания, улесняващи достъпа до спирки и светофари. 

 Повишена е пътната безопасност на пешеходците чрез изграждане на нови пешеходни 

подлези и светофари за пешеходците „Умно управление“ и интелигентни пешеходни 

пътеки. 

Изпълнени индикатори: 

 Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения траспорт - 6,87 км; 

 За една година работа на 15-те нови автобуса Euro VI вместо старите Euro II, са 

спестили изхвърлянето в атмосферата на 190 тона СО2; 

 Пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на 

обществения транспорт – предстои отчитането на индикатора в рамките на 1 година 

след приключване изпълнението на проекта. 

Бюджет на проекта: 

Обща стойност на проекта - 34 954 419,60 лв. 

Безвъзмездна финансова помощ - 26 743 077,42 лв. 

Принос от Бенефициента - 8 211 342,18 лв.    

Продължителност на проекта: 

Срок за изпълнение на проекта – 48 месеца
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