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В рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 „Системи за устойчив градски
транспорт” по ОПРР е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 411
млн. лева за развитието на интегриран
градски транспорт в големите градове на
страната – София, Пловдив, Варна, Бургас,
Плевен, Русе и Стара Загора. Ще се акцентира основно върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане
на по-достъпна вторична инфраструктура
на обществените транспортни мрежи и
въвеждане на природосъобразни видове
градски транспорт.
Развитието на устойчиви системи за градски
транспорт, щадящи околната среда, е от особена важност. Това налага големите градове
да се стремят към увеличаване на броя пътници, използващи обществен градски транспорт, както и да се разработят програми за
изграждане на велосипедни алеи, паркинги
за велосипеди и др. Това ще бъде възможно
единствено, ако общественият транспорт и
интермодалните системи са добре развити,
ефективни и привлекателни. Подчертаването
на предимствата на обществените транспорт-

ни системи може да допринесе за географската и социална интеграция между регионите и
градовете и да осигури равен достъп до пазара на труда и социалните услуги.
ПРЕДСТОИ ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА
ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В
ГРАД СОФИЯ
С техническата помощ на JASPERS (Joint
Assistance in Supporting Projects in the
European Regions/Съвместна помощ за
подготовката на проекти за европейските
региони) се подготвя проект за интегриран
градски транспорт в столицата. Индикативната стойност на проекта е 129 млн. лева, от
които до 98 млн. лева ще бъде безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.
При подготовката на проекта се прилага
интегриран подход, като всички дейности
в обхвата му са съобразени с цялостната
програма за подобряване на транспорта в
столична община (съществуващи и планирани бъдещи инвестиции) като допълват
досегашни инициативи или създават условия за надграждане на резултатите.
Проектът предвижда разработване на
информационна система на градския

транспорт, която ще осигури приоритет
на средствата за градски транспорт на 20
регулирани кръстовища и ще послужи за
основа за изграждането на цялостна интелигентна система за управление на движението.
В проекта са включени инфраструктурни
компоненти (рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови трамвайни линии), както и компоненти за обновяване на

подвижния състав и подобряване на спирките на обществения транспорт:
 Ще бъдат инсталирани 600 нови електронни информационни табла на спирките на градския транспорт;
 Ще се подменят 400 навеса на спирки на
градския транспорт;
 Ще бъдат доставени нови съчленени нископодови тролейбуси.
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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.

