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Изготвено по проект: BG161PO001/5-01/2008/005
Комуникация, информация и публичност по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”,
приоритетна ос 5 “Техническа помощ“ на ОПРР.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

В рамките на Приоритет 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5
“Устойчив градски транспорт” по Оперативна
програма “Регионално развитие” е предвидено
изпълнението на проекти за модернизиране
на градския транспорт на петте големи града в
България: Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и
Плевен. Индикативният бюджет е в размер на
196 млн. лв., разпределени между петте града
на базата на брой жители, население, ползващо
градски транспорт и туристически поток.
Във връзка с подготовката на проектите за модернизация на градския транспорт е необходимо да бъдат изготвени качествени предпроектни проучвания за всеки град. За тази цел по
линия на Приоритетна ос 5: “Техническа помощ”
на оперативната програма е одобрен проект
“Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в петте големи града (Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен)”, който
включва изготвяне на предпроектни проучвания със следния обхват:
 Маркиране на обхвата и съдържанието на
проектите за градски транспорт, както и събиране на информация за петте големи града от
най-разнообразен характер, свързана с развитието на транспортната им система;
 Изготвяне на стратегии за развитието на градския транспорт за петте града;
 Изготвяне на предпроектни проучвания;
 Изготвяне на финансово-икономически
анализи;
 Проучване на собствеността на подвижния
състав на градския транспорт на всеки град,
включително и проучвания на съпровождащата инфраструктура на градския транспорт
(спирки, депа, контактни мрежи, захранващи
подстанции).
 Пакет тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за услуги, строителство,
доставка, пълен пакет документи за кандидатстване за финансиране на инвестиционен
проект по линия на ОПРР.

 Подобрена мобилност в общината, включително за работещите и населението като цяло,
като се даде приоритет на екологичния пътнически транспорт: градски транспорт, велосипедни и пешеходни алеи;
 Намаляване на задръстванията и повишаване
на възможностите на градския транспорт;
 Опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, развиване на тролейбусните мрежи и/или автобуси с ниско
ниво на замърсяване;
 Подобряване на безопасността в транспорта.

КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 Планиране на транспорта, с цел постигане на
преход от използването на лични автомобили
към обществен транспорт, велосипеди и ходене пеша;
 Регулиране на трафика и специална политика
относно паркирането;
 Система за информиране на пътниците;
 Екологичен подвижен състав от автобуси/
тролейбуси;
 Подобряване и развитие на инфраструктурата на градския транспорт;
 Конфигуриране на пътищата с цел осигуряване на специални ленти с предимство.

ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ
 Общини Варна, Пловдив, Стара Загора, Плевен и Русе;
 Общинската(ите) компания(ии) за градски
транспорт, операторите на автобусни и тролейбусни линии;
 Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ), Управляващ орган
на Оперативната програма “Регионално развитие 2007-2013“;
 JASPERS съдейства за подготовката на проектите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ
 Повишена привлекателност чрез подобряване на достъпността;
 Подобрена функционалност на градовете в
рамките на общината;

 Подобрена материална/техническа база;
 Повишено качество на предлаганите транспортни услуги;
 Подобрена жизнена среда в градовете;
 Облагодетелствано население – около
1 289 744 жители.

