
 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Варна”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 
 

 

ПРОЕКТ № BG161PO001-1.5.03-0002  

„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/002 

 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 

„Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” 

Обща цел на проекта: 

Развитие на устойчива и интегрирана система за градски транспорт, допринасяща за 

подобряване на жизнените и екологични условия.  

Специфични цели: 

 Ефективен и бърз МГОТ с по-малко потребление на енергия 

 По-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи 

 Въвеждане на природо-съобразни видове градски транспорт  

 Повишаване на привлекателността и степента на използване на МГОТ 

 Подобряване функционалността на града и мобилността на населението 

 Намаляване на задръстванията и повишаване възможностите на МГОТ 

 Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение 

Целеви групи: 

 Население на гр.Варна – 343 704 по настоящ адрес;  

 Туристи и гости на гр.Варна – 326 456; 

 Фирми и организации, осъществяващи дейност на територията на Варна – 27 376  

Изпълнени основни дейности по проекта: 

 Изградена автоматична билетна система включваща: 60 машини за продажба на 

билети (МПБ) по едно на всяка спирка;  

 Инсталирана Система за осигуряване на предимство на превозните средства 

на масовия градски обществен транспорт на кръстовищата; 

 Изградена система за информация на пътниците в реално време включваща: 

Монтирани информационни табла на спирките – 84 бр. по едно за всяка спирка по 

BRT – коридора, както и на спирките на 12 стратегически места в града;  

 Изграден център за управление на масовия градски транспорт - закупен 

софтуер и хардуер за автоматична локализация на превозните средства (регистрира 
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закъснения, води статистика за експлоатацията, изчислява времето за пристигане на 

спирките и пренася данните до съответните терминали); 

 Изграден BRT коридор - дължина – 14,600 /14,850 км; BRT спирки – 28/29 двойни 

+ 2 крайни.  

 Обновен подвижния състав – закупени 30 бр. съчленени автобуса с дизелови 

двигатели, емисионен клас ЕВРО 6 бр., които да обслужват BRT линията; 20 бр. 

единични автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6 бр.; 20 бр. 

единични автобуса с двигатели на сгъстен природен газ; 

 Изградени съоръжения за колоездене - три трасета за вело-алеи с обща дължина 

– 14,5 км. и още 1,8 км свързващи с вече съществуващите; проведена 

информационна кампания за насърчаване на колоезденето; 

 Извършени подобрения на 3 крайни спирки – Владиславово, Бриз и Аспарухов 

мост. 

 Извършени подобрения в производствено-техническата база на „Градски 

транспорт” ЕАД; 

 Реализирани мерки за подобряване на достъпността в т.ч. мерки за достъпност 

за пътуващите за МГОТ – понижени тротоари до спирките; изградена нова специална 

настилка на спирките и рампите срещу заледяване; качена информация за 

движението на превозните средства на сайта на общината, както и посредством 

приложение за мобилни телефони; изпълнени мерки за достъпност за хора със 

специфични потребности – звукова сигнализация за слепи хора на кръстовищата, на 

автобусните спирки и в автобусите; изградени рампи за инвалидни колички в 30 от 

старите превозни средства на масовия градски транспорт. Закупени 3 нови микробуса 

за трудно подвижни хора. 

Постигнати резултати: 

 Намаляване на емисиите парникови газове (CO2) т/год.   7 136 

 Брой население, облагодетелствано от подобрения МГОТ  343 704 

 Степен на използване на МГОТ, вкл. хора с увреждания  

(% на увеличение към първата година на експлоатация)   14%  

 Брой от МГОТ превозени пътници (млн. към 2031 г.)   45.4 

 Спестено време за пътуване (средногодишно за  

2012-2031г., млн. евро)       5.83 
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 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до МГОТ   18 835  

 Брой новосъздадени работни места 

Временни         800 

Постоянни         100 

Изпълнени индикатори за продукт: 

 Дължина на изградения BRT коридор   14.85км(А)/14.60км(Б) 

 Дължина на новоизградените велосипедни алеи    16.34 км 

 Брой закупени съчленени дизелови автобуси ЕВРО 6   30 

 Брой закупени единични дизелови автобуси ЕВРО 6   20 

 Брой закупени единични автобуси на СПГ    20 

 Брой микробуси за хора в неравностойно положение   3 

 Брой внедрени системи       4 

 Брой обновени крайни автобусни спирки     3 

 Брой обновени Производствено-технически бази    1 

Продължителност на проекта:  

48 месеца  

От 09/07/2012 г. до 09/07/2016 г. 

Бюджет на проекта:  

 114 438 436,44 лв., от които: 

 90 999 831,43 лв. безвъзмездна финансова помощ; 

 23 438 605,01 лв. финансиране от Община Варна. 

Статут на проекта: Приключил 


