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ПРОЕКТ „ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ТРАНСПОРТ ЗА ВАРНА“
Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16M1OP002-5.004-0008-C01
Процедура: BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на
замърсяване на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Бенефициент: Община Варна
Партньор: „Градски транспорт“ ЕАД
Цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна, посредством
намаляване наднормените нива на Финни прахови частици /ФПЧ/ и азотни оксиди за
достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за
подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни,
екологични транспортни средства.
Проектът включва доставка на 40 бр. електрически автобуси тип "соло", 20 бр.
електрически автобуса тип "съчленен" и доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно
зареждане и 2 бр. станции за бързо зареждане.
Основни дейности:
 Подготовка и подаване на проектното предложение;
 Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции. Дейността предвижда
обновяване на превозните средства, обслужващи масовия обществен градски транспорт в
Община Варна, чрез закупуване на 60 бр. нови електрически автобусa, които се приемат за
най-екологичния вид превозни средства. В рамките на дейността ще бъде изпълнена
доставка на: - 40 бр. електрически автобуси тип "соло" с приблизителна дължина 12 м,
минимум седящи места 20 бр., с общ капацитет на пътници най-малко 65 бр., с оборудване
ABS и ASR, с батерии от модулен тип с възможност за подмяна на отделни клетки/пакети и
възможност за бързо и бавно зареждане, климатик и допълнително отопление; рампа за
колички за трудно подвижни лица и детски колички.
20 бр. електрически автобуса тип "съчленен", с приблизителна дължина 18 м, с
минимум седящи места 36 бр., общ капацитет на пътници най-малко 80 бр.
60 бр. бавно зарядни зарядни станции, които да бъдат монтирани в депото на оператора
„Градски транспорт” ЕАД, находящо се на ул.“Тролейна“ №48, Северна промишлена зона,

гр. Варна и 2 бр. бързо зарядни станции, които ще бъдат монтирани на обръщач
Владиславово и обръщач Почивка;
 Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на
станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически
автобуси;
 Строителен надзор и оценка за съответствието на предвиденото проектиране и СМР,
необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо
зареждане на електрически автобуси;
 Оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства, включваща
мероприятия, свързани с доставка, монтаж и интегриране на системи свързани с
управлението, отчитането, таксуването, позиционирането на новопридобитите превозни
средства, преброяването на пътниците, таксуване на пътниците и внедряване на система за
пътна безопасност;
 Управление

на

проекта,

информация

и

комуникация

и

документации за обществени поръчки;
 Одит.
Стойност на проекта: 85 378 649.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ /БФП/: 69 999 999.00 лв.
Съфинансиране: 15 378 650.00 лв.
Статус на проекта: в процес на изпълнение /25.10.2019 г. 09.07.2023 г./

разработване

на

