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ab0cd   Описание на проект 

Име на проекта: Проект за реформа на градския транспорт в град София 

Страна: България 

Номер на проекта: 42140 

Стопански сектор: Общинска и екологична инфраструктура 

Публичен/частен: Публичен сектор 

Дата на заседанието на Съвета на 
директорите: 

29 Март 2011 

Статус:  Одобрен на ниво структура, предстои крайно разглеждане от 
оперативния съвет. 

Дата на оповестяване на ОП на 
английски: 
Дата на актуализация на ОП: 

17 януари 2011 

Описание и цели на проекта: Банката обмисля съвместен проект с община София, състоящ 
се от няколко отделни компонента, които обхващат основни 
дейности в рамките на системата за градски транспорт. 
Интегрираното естество на проекта ще позволи 
разработването на комплексна програма за подобряване на 
градския транспорт, която ще трансформира из основи 
способността на общината да предложи на своите граждани 
мобилност с високо качество. Проектът включва четири 
отделни заемни споразумения: 

• Заем в размер на 12,95 милиона евро за Софийска 
община, който представлява делът от съфинансирането на 
Банката за проекта за интегриран градски транспорт, 
финансиран съвместно с безвъзмездните средства на ЕС 
по линия на ОП „Регионално развитие“ (ОПРД). Общата 
сума на проекта възлиза на 62,95 милиона евро, от които 
42,4 милиона се предоставят по линия на Кохезионния 
фонд на ЕС на безвъзмездна основа. 

• Заем за „Центъра за градска мобилност“ ЕАД (ЦГМ) на 
стойност до 7 милиона евро в подкрепа на разширяването 
на системата за електронно таксуване. Настоящата 
система включваше монтирането на устройства за 
електронно таксуване единствено в електрическите 
превозни средства и беше финансирана посредством 
заем, предоставен преди това от Банката. Планираният 
заем ще бъде гарантиран от общината. 

• Заем работен капитал за „Столичен електротранспорт“ 
ЕАД на стойност до 6 милиона евро за консолидиране на 
усилията за реформа. 

• Заем работен капитал за „Метрополитен“ ЕАД на стойност 
до 6 милиона евро за консолидиране на усилията за 
реформа. 

Програма, финансирана със средства на ЕС, предоставя 
подкрепа за модернизацията и разширяването на системата за 
електротранспорт в София, въвежда интелигентна, адаптивна 
система за управление на трафика, информация за пътниците 
в реално време в превозните средства и на спирките, както и 
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възстановяване на основните спирки. 

Чрез инвестиционен заем за „ЦГМ“ АД Банката ще подкрепи 
подобряването на ефективността посредством въвеждането на 
система за електронно таксуване във всички видове превозни 
средства на градския транспорт. В допълнение, новата система 
ще позволи на „ЦГМ“ АД да направи преглед и да оптимизира 
тарифната си политика с цел подобряване на прозрачността и 
оптимизиране на приходите.  

Като част от проекта, общината ще направи преглед на 
текущия договор с ЦГМ, с цел да бъдат направени 
необходимите промени, които гарантират неговото 
съответствие с Директива 1370 на ЕС. Договорът също така ще 
включва конкретни финансови ангажименти, които ще 
гарантират, че системата за градски транспорт е подходящо 
финансирана за в бъдеще. 

Ефект върху развитието на 
пазарната икономика: 

Очаква се ефектът върху развитието на пазарната икономика 
да бъде генериран от следните фактори: 

• Пазарната рамка ще бъде укрепена посредством 
въвеждането на нови договорни споразумения (Главно 
PSC) между общината и ЦГМ, което ще създаде условия за 
прозрачно разпределение на отговорностите за постигане 
на устойчивост на градския транспорт, гарантирано 
финансиране на операторите и разработване на ясна 
методология за управление на свързания с търсенето 
риск. Главното споразумение ще изиграе ролята на 
ефективна основа за изграждането на отлични отношения 
между Общината, като собственик на активите на градския 
транспорт, ЦГМ, в качеството на агенция по транспорта и 
регулатор, и операторите в системата на градския 
транспорт. Главното споразумение ще съдържа подробно 
описание на ролите и задълженията на ЦГМ по отношение 
на изготвянето на редовни и подробни доклади за 
общината по въпроси, свързани с планирането на 
оперативната дейност, показателите на икономическото 
представяне, приходните потоци (съпоставка между 
реални и прогнозни приходи), предложения относно 
тарифите, управлението на системата за таксуване и 
ефективността на различните оператори.  

• Участието на частния сектор ще се повиши в контекста 

на разширяването на системата за електронно таксуване. 
TC ще разработи и предложи на общината няколко 
възможности за аутсорсинг на контролната дейност в 
превозните средства на градския транспорт. Очаква се 
тази мярка бъде ефективна от гледна точка на разходите и 
в бъдеще да повиши събираемостта, като намали 
процента на пътуванията гратис. Посредством събирането 
и разпределението на основната част от приходите от 
продажба на билети чрез електронната система, 
управлявана чрез мрежа от частни търговски обекти и 
павилиони, ЦГМ ще има възможност да сключи договори 
за управление на новоизградената мрежа за 
разпространение, чрез която на пътниците ще могат да 
бъдат продавани електронни билети. 

• Комерсиализацията на услугите ще бъде стимулирана 
чрез въвеждането на изцяло интегрирана система за 
електронно таксуване, която ще позволи осъществяването 
на така необходимата тарифна реформа. За разлика от 
сега действащата система за таксуване на единично 
пътуване, новата система ще позволи на ЦГМ да въведе 
диференцирани, оптимизирани тарифи, които предоставят 
избор на пътуващите по отношение на времето за 
пътуване и дължината на съответните пропътувани 
разстояния. Тези подобрения могат да бъдат разработени 
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по начин, който стимулира приходите, улеснява 
събирането на подробна информация за пътуванията и 
наблюдението на тенденциите, което ще позволи 
бъдещите оперативни планове на ЦГМ да бъдат 
разработени при отчитане на реалното търсене с цел 
подобряване на координацията между отделните видове 
градски транспорт. В допълнение, информационните 
табла, предоставящи информация в реално време на 
спирките на градския транспорт, ще подобрят качеството 
на предлаганата услуга и удовлетвореността като цяло.  

• Нагледен ефект: Наборът от подобрения на системата за 

градски транспорт, от интегрираните и основаващи се на 
технологии инвестиции в управлението на движението до 
оптимизирания график и намаляването на времето за 
пътуване, разширяването на системата за електронно 
таксуване и сключването на Главно споразумение с ЦГМ в 
качеството му на транспортна агенция и регулатор, са ярък 
пример за останалите градове в региона на действие на 
Банката. Укрепването на ЦГМ ще допринесе за 
изграждането на по-добра и предвидима търговска 
платформа за частните и държавните дружества по 
отношение на предоставянето на оперативно и финансово 
устойчиви услуги. В момент на строги финансови 
ограничения в публичния сектор, пакетът инвестиции, 
подкрепени от ЕС и Банката в София би следвало да имат 
положителен нагледен ефект върху останалите общини, 
които също се борят с последствията на икономическия 
спад.  

Клиент: Проектът има следните клиенти: 

• Столична община. 

• Център за градска мобилност АД (ЦГМ), еднолично 
дъщерно дружество на Столична община. 

• „Столичен електротранспорт“ АД, еднолично дъщерно 
дружество на Столична община. 

• „Метрополитен“ АД, еднолично дъщерно дружество на 
Столична община. 

Финансиране от ЕБВР: Общият размер на заемите от страна на Банката е до 
31,95 милиона евро. 

Обща цена на проекта: 95,89 милиона евро.  

Социална и екологична 
категоризация, въздействие и 
смекчаващи мерки: 

Проектът е определен като категория „В“ в съответствие с 
политиката в областта на екологичната и социалната политика 
на ЕБВР от 2008 г. Проектът ще допринесе за подобряване на 
околната среда, здравето и безопасността, свързани с 
намаляване на вредните емисии на газове, броя на пътните 
произшествия и подобряване безопасността по пътищата и 
сигурността на пешеходците в град София.  

Правният и икономически анализ включва корпоративен 
преглед на общинските дружества за градски транспорт 
(Център за градска мобилност, Софийски електротранспорт и 
Метрополитен), включително преглед на съществуващите 
системи за екологично и социално управление, миналите и 
настоящите резултати съгласно Изискванията за изпълнение 
(ИИ) на ЕБВР. Вече е в ход един екологичен и социален анализ 
на потенциалните социални и екологични въздействия и 
ползите от интегрираната инвестиционна програма. Анализът 
включва също и преглед на изготвените от консултанти на 
JASPERS доклади като част от подготовката на проекта за 
безвъзмездно финансиране по оперативната програма 



One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

„Регионално развитие“. 

За Проекта ще бъде разработен и съгласуван екологичен и 
социален план за действие за да се отговори на всички 
екологични и социални проблеми, установени по време на 
анализа, за да се постигне и поддържа съответствие с ИИ на 
Банката в приемлива времева рамка. Клиентът ще разработи 
План за ангажимент на заинтересованите страни, включващ 
механизъм за подаване на оплаквания. Английската версия на 
ОП ще бъде актуализирана, когато станат известни 
резултатите от проведения анализ. 

Техническо сътрудничество: Преди подписването 

• Подкрепа на Столична община за сключването на Главно 
споразумение за предоставяне на обществени услуги, 
което отговаря на изискванията на ЕС. Предвиждат се 
100 000 евро.  

След подписването 

• Реформа на тарифния режим на градския транспорт от 
страна на ЦГМ с цел оптимизиране на приходите в 
сектора. Предвиждат се 150 000 евро.  

• Подкрепа за ЦГМ по отношение на възлагането на 
обществени поръчки и изпълнението на проекта за 
разширяване на електронната система за таксуване. 
Предвиждат се 290 000 евро. Получено е одобрение от 
страна на испанското правителство, първоначално в 
рамките на предоставения на „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД заем (OpId 39606), като средствата 
ще бъдат преориентирани с цел финансиране на текущите 
нужди във връзка с разширяването на системата за 
таксуване.  

За информация относно възможностите за консултантски 
услуги по проекти, финансирани от фондовете за техническо 
сътрудничество, посетете procurement of consultants. 

Бизнес възможности: Посетете EBRD Procurement 
запитвания: тел: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Общи въпроси: 
Въпроси по проекта на ЕБВР, които не са свързани с 
обществени поръчки: 
тел: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Политика за публична информация 
(ППИ): 

ППИ определя начините, по които ЕБВР разпространява 
информация и се допитва до своите акционери, за да 
допринесе за по-добрата информираност и разбиране на 
своите  
стратегии, политики и дейности. Текст на политиката за 
публична информация: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Независима система за жалби 
(НСЖ) 

Независимата система за жалби (НСЖ) е въведена от ЕБВР с 
цел предоставяне на възможност за независим преглед на 
жалби, получени от лица във връзка с финансирани от Банката 
проекти, за които се твърди, че са причинили или могат да 
причинят вреди. Правилата могат да бъдат намерени на 
следния адрес в интернет 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, версията 
на руски език е публикувана на адрес 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.p
df  

Жалбите, подадени чрез НСЖ, следва да бъдат получени не 
по-късно от 12 месеца от датата на предоставяне на 
финансиране от страна на ЕБВР. Ако не сте сигурни относно 
срока за подаване на жалба, можете да се свържете със 
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служителя по НСЖ на адрес pcm@ebrd.com или да потърсите 
съдействие от представителството на ЕБВР в собствената си 
страна. 

 
Кратките проектни описания се съставят преди проектите да бъдат подложени на обсъждане в Борда на 

директорите на ЕБВР. Детайлите по проектите подлежат на промени след оповестяването на проектите в 

съответните описания. Проектните описания не отразяват официална политика на ЕБВР. 

 

Преводът на описанието на проект (PSD) е направен към момента на публикуване на английската версия на 

описанието. При промяна във версията на английски език, описаниято на български език не се актуализира. 


