
Проект за интегриран градски транспорт 

на град Варна 

Страна: България 

Номер на проекта: 44135 

Бизнес сектор: Общинска инфраструктура и околна среда 

Публичен/Частен: Публичен 

Екологична категория: Б 

Дата на Съвета: 11 декември 2012 г. 

Статус: 
Преминал преглед на концепцията, 

предстои окончателен преглед 

Оповестено резюме за проекта: 12 октомври 2012 г. 

Описание на проекта 

ЕБВР обмисля предоставянето на дългово финансиране в размер на до 6,4 мил. евро на 

Община Варна ( „Общината”), което представлява съфинансиране на общински проект 

за интегриран градски транспорт, финансиран с безвъзмездна помощ от Европейския 

съюз („ЕС“) по Оперативна програма „Регионално развитие“ (“ОПРР”). 

 

Проектът предвижда изпълнението на пакет от допълващи се компоненти в 

съответствие със специфичните цели на ОПРР, които целят постигане на устойчиво 

развитие на градски транспорт в третия по големина град в България. Главните 

компоненти на Проекта включват: 

 Изграждане на коридор за скоростен градски автобусен транспорт (СГАТ) с 

обща дължина от 14,85 км, посредством  който да се намали времето за пътуване 

и да се стимулиран използването на градския транспорт в града. 

 Внедряване на система, осигуряваща приоритет на автобусите на обществения 

градски транспорт на кръстовищата по коридора за СГАТ. 

 Инсталиране на електронна билетна система в средствата на градския транспорт 

и на автобусните спирки. 

 Изграждане на система за предоставяне на информация в реално време за 

пътуващите на автобусните спирки и в превозните средства на градския 

транспорт. 

 Създаване на център за управление на обществения градски транспорт. 

 Обновяване на подвижния състав, включващо придобиването на 50 дизелови 

EURO 6 автобуса и 20 автобуса на компресиран природен газ. 

 Модернизация на три автогари и на автобусното депо. 

 Построяване на нови съоръжения за велосипедисти, включително на велоалеи с 

дължина от 16,3 км.,  на места за паркиране на велосипеди, разработване на 

схема за отдаване на велосипеди под наем, и провеждане на кампания за 

промотиране употребата на велосипеди. 



Подпомагане на прехода към пазарна икономика 

Постигане на договорна рамка, основаваща се на пазарни принципи, посредством: 

 

Договор за публични услуги (ДПУ): Ще бъде изработен и сключен ДПУ между 

Общината и съответния общински оператор на обществения транспорт – „Градски 

транспорт“ ЕАД, отговарящ на регламентите на ЕС. ДПУ представлява ново 

дългосрочно договорно споразумение между Общината и оператора на обществения 

транспорт. Той ще създаде солидна рамка за предоставянето на услугата, контрола на 

разходите, нивата на компенсация и регулирането на ключова публична услуга. 

Общината ще сключи ДПУ и с всеки частен оператор на автобусни линии, 

включително с операторите на извънградски линии.  

Ревизирана схема на обществения транспорт (СОТ): Оказвана на съдействие на 

Общината за ревизиране на схемата на обществения транспорт с цел елиминиране на 

дублиращите се със СГАТ линии, проектиране на нови, довеждащи до СГАТ линии, и 

подобряване на общата ефективност на маршрутите. 

Изготвяне на подобрена паркинг стратегия с увеличено участие на частния 

сектор: ЕБВР ще подпомогне Общината в проектирането и изпълнението на 

отговаряща на пазарните принципи схема за улично паркиране от посетителите на 

централната градска част на Варна. Частният сектор също ще участва на договорни 

начала в оперирането на бек-офиса на системата за събиране и разпределение на 

плащанията, както и на плащания с SMS чрез доставчиците на мобилни телефонни 

услуги.  

Клиент 

Община Варна – третият по големина град в България, основно морско пристанище и 

водещ индустриален и търговски център. 

Финансиране от ЕБВР 

Заем в размер на до 6,4 млн. евро, предоставен на Общината, представляващ 

съфинансиране от Банката на Проекта за интегриран градски транспорт, финансиран с 

безвъзмездна помощ от ЕС по ОПРР. 

Проектни разходи 

Общите проектни разходи възлизат на 58,68 млн. евро, в т.ч. до 39,6 млн. евро ще бъдат 

осигурени от ЕС като безвъзмездна помощ и до 6,4 млн. евро ще бъдат предоставени от 

националния бюджет. 

Въздействие върху околната среда 

В съответствие с Екологическата и социална политика на ЕБВР от 2008 година 

проектът е категоризиран като Б. Екологичният и социален анализ (ЕСА) включва 

посещение на място от страна на Отдела по околна среда и социални въпроси на 



Банката, преглед на наличната документация, включително и на управленската система 

за екологично и социално въздействие в „Градски транспорт“ ЕАД, на съоръженията и 

дейностите, както и приоритетните инвестиции, предвидени по Проекта. Проектът е 

прегледан от JASPERS, с цел оказване на съдействие при кандидатстването за 

безвъзмездна финансова помощ пред Кохезионния фонд на ЕС. 

ЕСА показа, че Проектът ще донесе съществени екологични и социални ползи, които  

да осигурят дългосрочно и устойчиво подобрение на качеството на живот на жителите 

и посетителите на Варна. Пускането в експлоатация на новия коридор за СГАТ и 

закупуването на нискоемисионни дизелови EURO 6 автобуси и автобуси, използващи 

компресиран природен газ, ще помогнат намаляването на замърсяването на въздуха, на 

задръстванията и пътните произшествия в града. Подмяната на стария неефективен 

автопарк с нови, екологични, работещи на дизел и компресиран природен газ автобуси, 

отговарящи на стандарта за емисии EURO 6, с по-ниска консумация на гориво и по-

ниски емисии на парникови газове, включително с намаляване до 10% на CO2 (над 7 

000 тона/годишно), и над 50% на емисиите от NOx, HC и PM10. В допълнение, по-

големите скорости на движение по СГАТ коридора ще позволят да се редуцира броят 

на необходимите автобуси, което ще доведе до допълнително намаляване на емисиите 

на парникови газове, като се реализират и икономии от гориво. Осигуряването на 

велоалеи ще подобри още повече качеството на жилищните квартали и ще утвърди 

устойчивите начини на транспорт в района. 

ЕСА потвърди, че не са налице отрицателни екологични или социални въздействия или 

въпроси, свързани с Проекта. Българските компетентни органи (РИОСВ Варна) 

осъществиха процедурата на екологичен скрининг в съответствие с изискванията на 

Директивата на ЕС за оценка за въздействие върху околната среда („ОВОС“) и излязоха 

със заключение, че не се изисква изготвянето на ОВОС. В решението за скрининга 

също се отбелязва, че няма вероятност Проектът да окаже отрицателно въздействие 

върху и животинските и растителните видове и обитаваните от тях хабитати, които 

трябва да бъдат съхранени в защитените зони. Строителните работи по проекта ще се 

осъществяват в градска среда, на територията на града и в обхвата на съществуващите 

пътища, и няма да бъдат засегнати обекти от Натура 2000. 

ЕСА също така посочи, че управлението и организационният капацитет на „Градски 

транспорт“ ЕАД по отношение на екологичното и социално въздействие трябва да се 

подобрят допълнително и Дружеството ще трябва да доразвие своите системи за 

управление на екологичното и социално въздействие. Въпреки че съществуващите 

дейности и съоръжения на Дружеството във връзка с опазването на околната среда, 

професионалното здраве и безопасност, трудовите и социални национални и 

европейски изисквания в по-голямата си част са в съответствие с изискванията на ЕС, 

са констатирани и някои случаи на неспазване на тези изисквания. Те се отнасят до 

наличния капацитет на Дружеството да управлява и наблюдава екологичните въпроси 

по-ефективно, да осигурява по-доброто съхранение на опасни материали, да следи за 

разливания на нефт и свързаното с това замърсяване на земята в обектите на 

Дружеството; за липсата на добри практики на управление на отпадъците и 

прилагането на добри практики на професионално здраве и безопасност на работното 

място. Дружеството следва да подобри качеството на Обслужване на крайните клиенти 

и да се изработи и внедри формален механизъм за разрешаване на въпроси, свързани с 

разрешаване на оплаквания от заинтересовани страни. 



Екологичното и социално въздействие в резултат на строителство, експлоатация и 

извеждане от експлоатация, свързани с изпълнението на интегрирана транспортна 

система във Варна, са специфични за всеки обект и включват шума и праха, 

произвеждането и депонирането на отпадъци, здравето и безопасността на общността и 

на работника, временни ограничения на трафика. Тези въздействия са идентифицирани 

и ще бъдат сведени до минимум чрез адекватно облекчаване, наблюдение и мерки за 

въвличане на заинтересованите страни, както и чрез въвеждането на добрите практики 

на строителство. Този Проект не е свързан с никакво отчуждаване на земя, 

следователно и с никакво физическо или икономическо преместване. Маршрутът на 

СГАТ ще върви по линията на съществуващите главни коридори, без да се налага 

голямо разширяване на пътя, извън коридора с право на преминаване.  За дейностите, 

свързани с Проекта, ще се използва само общинска земя. За Проекта ще трябва да се 

изготви План за ангажиране на заинтересованите страни, съдържащ и механизъм за 

работа с оплакванията, който да се изпълни преди стартирането на строителните 

дейности, за да може засегнатите жители  и фирми да бъдат информирани за 

вероятните разрушителни дейности, за временната организация на трафика/промяна на 

маршрутите и да им се предостави достъп до механизмите за подаване на оплаквания. 

Въз основа на резултатите и констатациите от ЕСА е изготвен План за действие по 

екологиченото и социално въздействие (ПДЕСВ), очертаващ потенциалните 

възможности за подобряване и мерките за предотвратяване, минимизиране или 

смекчаване на всякакви негативни ефекти, произтичащи от изпълнението на Проекта. 

ПДЕСВ включва разнообразни действия за утвърждаване на практиката на Компанията 

за управление на опазването на околната среда, въпросите на здравето и безопасността 

и социалните въпроси и на системите за управление на екологическите и социални 

въздействия, свързани с дейностите, в съответствие с изискванията на ЕБВР за 

изпълнението на дейностите. Мерките по Плана за управление на опазването на 

околната среда („ПУООС“), предложени като част от кандидатстването за финансиране 

от ЕС, вече съдържат специфични мерки за защита на въздуха, водата и почвата, за 

запазване и възстановяване на зелените площи, мерки, свързани с шума и вибрациите, 

както и с управлението на отпадъците. Този ПУООС е подсилен и с някои 

допълнителни действия и мерки за намаляване на въздействието, с които да се отговори 

на изискванията на ЕБВР за изпълнение, по-специално мерки за процедури за 

управление на изпълнителите и за адекватност на  изискванията за опазване на 

околната среда, здравето, безопасността и социалното въздействие в тръжните 

документи, в плановете за рециклиране/освобождаване от автобуси от съществуващия 

автопарк, в изработването и изпълнението на Плана за ангажиране на заинтересованите 

страни, в това число и в механизма за работа с оплакванията както на фазата на 

строителство, така и при експлоатацията, и изготвяне на план за наблюдение на 

въпросите на опазването на околната среда и социалното въздействие за Проекта. По-

конкретно Компанията:  

(i) ще изработи система за управление на  опазването на околната среда, здравето и 

безопасността и социалното въздействие в съответствие с добрите международни 

практики,  

(ii) ще възложи ясно отговорностите за управление на въпросите на опазването на 

околната среда и социалното въздействие вътре в Компанията,  

(iii) ще разработи ефикасни практики за управление на изпълнителя, за да гарантира, че 

и изпълнителите ще спазват екологическите и социални изисквания на Банката,  



(iv) ще подобри практиките на управление на отпадъците в съответствие с добрите 

международни практики,  

(v) ще осигури правилното съхраняване на опасните материали и предотвратяването на 

замърсяване, и  

(vi) ще въведе формален механизъм за работа с оплакванията като част от Плана за 

ангажиране на заинтересованите страни. 

Наблюдението на екологичното изпълнение на дейностите по Проекта ще бъде 

интегрирано в съществуващите процедури на Общината за наблюдение. Те включват 

наблюдение на качеството на въздуха и шума на определени места с цел 

предотвратяване на негативните въздействия върху здравето и околната среда. Банката 

ще наблюдава изпълнението на Проекта и чрез годишните доклади по екологичните и 

социални въздействия, включително и чрез актуализацията на изпълнението на ПДЕСВ 

и на Плана за ангажиране на заинтересованите страни. Експерти или консултанти от 

Банката ще правят посещения за наблюдение, ако и когато това е нужно. 

Техническо сътрудничество 

Банката ще осигури на Общината, при наличие на средства от донори, следното 

техническо съдействие след подписването на Договора за заем: 

 Съдействие за изготвяне на отговарящ на изискванията на ЕС Договор за 

публични услуги (ДПУ) за Варна - EUR 100 000. 

 Съдействие за актуализиране на транспортна схема на Варна с цел елиминиране 

на дублиращите се със СГАТ линии, въвеждане на довеждащи до СГАТ линии и 

подобряване на цялостната ефективност на маршрутите – EUR 100 000. 

 Съдействие за изготвяне на стратегия за паркиране, въвеждане на „синя зона” и 

система за събиране на такси за уличното паркиране, както и за изготвяне на 

тръжна документация и помощ за проектирането, предоставянето на 

поддръжката на системата на частния сектор - EUR 150 000. 

Възможности за обществени поръчки или търгове 

Посетете EBRD Procurement  

Телефон: +44 20 7338 6794 

Факс: +44 20 7338 7472 

Електронна поща: procurement@ebrd.com 

Общи запитвания 

Запитвания до ЕБВР, несвързани с обществените поръчки:  

Телефон: +44 20 7338 7168 

Факс: +44 20 7338 7380 

Електронна поща: projectenquiries@ebrd.com 

Политика за публична информация (ППИ) 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com


ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със заинтересованите 

страни с оглед осигуряване на по-добро разбиране и информираност за нейните 

стратегии, политики и операции.  

Механизъм за оплаквания по проекти (МОП) 

ЕБВР е създала Механизъм за оплаквания по проекти (МОП), който дава възможност за 

независимо разглеждане на оплаквания от едно или повече лица или от организации 

във връзка с проекти, финансирани от Банката, за които се твърди, че са нанесли, или 

съществува вероятност да нанесат вреда. Съответните правила и процедури по 

отношение на МОП могат да бъдат намерени на 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версия на руски може да бъде намерена 

на http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Оплакванията в рамките на МОП трябва да бъдат подадени в срок не по-голям от 12 

месеца след последното отпускане на средства от ЕБВР. В случай на въпроси във 

връзка със срока, в който трябва да бъдат подадени оплакванията, може да се обърнете 

за съдействие към служител по МОП (на адрес pcm@ebrd.com) или към съответното 

постоянно представителство на ЕБВР . 

 

Резюме на проекта се създава преди разглеждането му от Борда на ЕБВР. Детайлите на 

проекта може да се променят след изготвянето на резюмето на проекта. Резюмето не 

може да се смята за представляващо официалната политика на ЕБВР. 

Последна актуализация на 12 октомври 2012 г. 

 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
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