
 

    ab0cd    Документ за обобщение на проекта 
   
Наименование на проекта:  Проект за транспорт „Хеброс бус“ 
Държава:  България 
Номер на проекта:  39622 
Стопански отрасъл:  Общинска инфраструктура и околна 

среда 
Публичен / частен:  Частен 
Екологична категория:  B 
Дата на заседание на  
борда на банката: 

20.05.2009 г. 

Статус:  Одобрен на ниво концепция. Предстои 
окончателно одобрение, преди 
разглеждане от борда на банката. 

Дата на оповестяване на 
английската версия на ДОП: 

25.03.2009 г. 

Описание и цели на проекта:  ЕБВР разглежда отпускането на заем в 
размер до 6 млн. Евро на „Хеброс бус“, 
компания за градски транспорт със 
седалище в Пловдив. Целта на проекта 
е да се помогне на „Хеброс бус“ да 
стане първата българска частна 
транспортна компания, предоставяща 
висококачествени услуги съгласно със 
стандартите на ЕС за безопасност, 
опазване на околната среда и здраве. 
Заемът ще послужи за закупуване на 
30 нови автобуса, работещи с 
компресиран природен газ (CNG), за 
обслужване на автобусни линии в град 
Пловдив. 
 
Проектът ще помогне и за въвеждането 
в Община Пловдив на Договор за 
обществени услуги (ДОУ) в 
съответствие със стандартите на ЕС за 
всички оператори на градски транспорт 
(не само за Компанията) и за 
въвеждането на електронна система за 
продажба на билети и контрол, която 
ще повиши прозрачността и 
отчетността в системата на градския 
транспорт в Пловдив. 

 
 

 



Ефект върху развитието 
на пазарната икономика: 

 Участие на частния сектор 
Проектът ще насърчи участието 
на частния сектор в 
предоставянето на услуги за 
градски транспорт чрез подкрепа 
за местен частен оператор на 
автобуси в Пловдивския регион и 
превръщането му в модерен 
европейски оператор в 
системата на градския 
транспорт. Това ще е първият 
проект на ЕБВР с местен частен 
оператор в сектора градски 
транспорт в България. 

 Налагане на стандарти за 
делово поведение 
С тази транзакция ще продължат 
усилията на Банката да 
подпомага пазарни решения в 
сектора, включително 
ускореното подобрение на 
стандартите за корпоративно 
управление в Компанията и 
завишените изисквания за 
финансова отчетност, прозрачни 
бизнес практики, въвеждането на 
отчетност в съответствие с 
международните финансови и 
счетоводни стандарти, както и на 
европейските стандарти за 
безопасност, опазване на 
околната среда и здраве. В 
процеса на задължителни 
проучвания преди таранзакцията 
ще бъдат прегледани системите 
за управление на информацията 
и ще се набележат конкретни 
мерки с етапи за изпълнение и 
система за контрол в 
потенциалните области, където 
е необходимо подобрение.  

 По-добра база за сключване на 
договори за предоставяне на 
услуги в градския транспорт  
Участието на ЕБВР ще окаже 
решаваща помощ на Общината 
при въвеждането на добре 
проектирана електронна система 



за издаване на билети, която 
значително ще подобри 
точността и прозрачността в 
отрасъла. Освен това ЕБВР ще 
окаже съдействие на Общината 
за промяна на договорите за 
обществени услуги, както и на 
сега действащия регулаторен 
режим в Общината. 
Усъвършенстваната система за 
сключване на договори за 
обществени услуги с всички 
оператори ще включва 
дългогодишни договори, 
методология за индексация, 
стимули за управлението при 
постигната по-добра оперативна 
ефективност и компонента за 
инвестиции. Въвеждането на 
възнаграждение за 
предоставената услуга на базата 
на фиксирана тарифа на 
километър, което да включва 
всички оперативни и 
инвестиционни разходи, ще 
подобри финансовата 
устойчивост и възможност за 
получаване на кредити от страна 
на операторите. След като бъде 
проектирана, новата система от 
най-добри практики по 
отношение на договорите за 
обществени услуги ще бъде 
възприета от Общината и 
различните оператори, като по 
този  начин ще доведе до 
съществен напредък в 
регулирането на отрасъла.  

Клиент:  „Хеброс бус ООД”  (Компанията) – 
частно дружество с ограничена 
отговорност със седалище в Община 
Пловдив, което предоставя услуги по 
градски и междуградски транспорт. 

Финансиране от ЕБВР:  Заем в размер до 6 милиона ЕВРО. 
Обща цена на проекта:  7,6 милиона ЕВРО. 
Въздействие върху околната 
среда: 

Проектът е проучен на ниво B/1. (2003) 
Предварителните екологични 
проучвания, включващи екологичен 
анализ и одит, потвърдиха, че новите 



автобуси, работещи с компресиран 
природен газ, ще отговарят на 
изискванията за вредни емисии EURO 
5 и на стандартите EEEV, както и че ще 
съдържат обширно пространство за 
бебешки и инвалидни колички. 
Финансовата и техническа проверка на 
сегашните гаражи за автобусите показа 
редица проблеми, които трябва да се 
решат, но никой от тях не е съществен. 
Въз основа на резултатите от 
екологичния анализ е изготвен 
Екологичен план за действие, насочен 
към всички неразрешени проблеми. 
Компанията има сертификат по ISO 
9001 и 14001 за качество и управление 
на околната среда, както и сертификат 
по стандарта за здравословни и 
безопасни условия на труд OHSAS. 

Техническо сътрудничество:  Не се изисква. 

За възможности за извършване на 
консултантски услуги по проекти, 
финансирани от фондовете за 
техническо сътрудничество, моля, 
посетете procurement of consultants. 

Лице за контакт от компанията: 
 
Лице за контакт от ЕБВР: 

Илияна Цанова, tsanovai@ebrd.com  

Илияна Цанова, оперативен 
ръководител: tsanovai@ebrd.com 

Бизнес възможности:  За бизнес възможности или доставки, 
моля, свържете се с компанията-
клиент. 

Общи въпроси:  Въпроси по проекта на ЕБВР, които не 
са свързани с доставки: 
Тел: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 
7338 7380 
Ел. поща: projectenquiries@ebrd.com 

Политика за публична 
информация: 

Политиката за публична информация 
определя начините, по които ЕБВР 
разпространява информация и се 
допитва до своите акционери, за да 
допринесе за по-добрата 
информираност и разбиране за 
нейните стратегии, политики и 
дейности. 
Текст на политиката за публична 
информация 

  

http://www.ebrd.com/oppor/procure/opps/index.htm
mailto:tsanovai@ebrd.com
mailto:tsanovai@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm


Независима система за 
 жалби: 

Независимата система за  жалби е 
въведена от ЕБВР, за да осигури на 
евентуално засегнатите от проект на 
Банката местни групи механизъм за 
подаване на жалби в Банката, 
независимо от банковите операции.  
 Указания за подаване на жалба и 
процедурни правила. 

    
 
 

 
Преводът на проектната справка (PSD) е направен към момента на публикуване на английската версия на 
справката. При промяна във версията на английски език, справката на български език не се актуализира. 
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