
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регопнално развитие» 2007 -2013, съфинансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община 

Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

1 

 

 

Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-01/2010/001 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 

 

 

I Социално-икономически цели на проекта. 

В основата на проект «Интегриран градски транспорт на Бургас» стои интегрираният 

подход при подобряването на системата за градски  транспорт в Бургас, като по този 

начин  се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез: 

- Повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната 

услуга; 

- Стимулиране метрополисните функции на града като значим административен, 

икономически и социален център в рамките на Югоизточен район за планиране; 

- Създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на  местната общност, 

включително за работещите и останалата част от населението на града,  като се дава 

приоритет на природосъобразни начини на придвижване: обществен транспорт, 

велосипеди и ходене пеша.  

- Превенция и намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета и скоростта 

на системата за обществен транспорт; 

- Подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите, развиване на 

тролейбусни системи и/или автобуси с ниско ниво на замърсяване. 

- Подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градската среда. 

Предвижданата по проекта линия BRT с дължина 15km ще замени съществуващите 

автобусни линии с обща дължина от 78km, като предложи много по-качествена и 

ефективна услуга.  Трасето на BRT се локализира така, че позволява 67% от 

населението на града и 43% от работните места да са в рамките на 500 m от маршрута 

й. Пет от съществуващите към настоящия момент автобусни линии постигат същия 

ефект на покритие със значително по-ниска скорост на придвижване и ефективност. 

Социално - икономическият ефект от реализацията на проекта се илюстрира от 

следните  количествените цели и прогнозни резултати до 2024г.: 

- увеличаване броят на пътуванията с автобус от 26.1 милиона пътници годишно до 

34.2 милиона; 

- намаляване средното време за пътуване в автобус от 21.4 минути на 16.5 минути на 

пътник; 

- намаляване броят на пътувания с лични автомобили от 88.9 милиона до 82.7 милиона 

годишно 

- намаляване процентът на пътищата със задръствания от 5.4% дo 4.6% 
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II Описание на основните дейности 

Проектът за интегриран градски транспорт включва следните групи от дейности: 

 

Работен пакет 1. Обновяване на автобусния парк  

Автобусният парк с който се обслужват линиите на обществения транспорт в града е 

силно амортизиран и се състои основно от автобуси втора употреба със средна възраст 

от 15 до 20 години, по стандарт EURO 0 и 1, които изискват високи разходи за 

поддръжка. С изключение на 10 нови метанови автобуси, с които оперира общинският 

превозвач "Бургасбус" ЕООД, превозните средства са само частично адаптирани за 

хора с увреждания.  

В рамките на предлагания проект се предвижда доставката и въвеждането в 

експлоатация на 28 съчленени дизелови автобуси, които да обслужва BRT линията и 39 

метанови автобуса, с които да се осигури модерен автопарк за обслужване на 

останалата част от мрежата на обществения транспорт. Новите автобуси ще бъдат 

нискобордови, с цел осигуряване достъпност за хора с увреждания, при всички врати и 

ще отговарят на Европейските стандарти за емисии Euro 5 или по-високи. (Компоненти 

2B и 3A, Приложение B: Описание на проекта) 

 

Работен пакет 2. Изготвяне на технически инвестиционни проекти: 

Дейностите в рамките на този компонент включват: 

- Изготвяне на технически инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация 

на автобусно депо и работилница, дизел и метан станция  

- Изготвяне на технически инвестиционни проекти за пешеходни надлези и система от 

веломаршрути; 

- Изготвяне на технически инвестиционни проекти за системата от бързи автобусни 

линии /BRT/, автобусен терминал до ж.п.гара и терминал в ж.к. Меден Рудник. 

 

Работен пакет: Инфраструктура:  

3.1. Реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и   

метан станция 

В рамките на компонента се предвиждат дейности по реконструкция и модернизация на 

автобусно депо и съоръжения за ремонт и поддръжка с цел осигуряване на подходящи 

условия за обслужване на закупения по проекта автобусен парк. Предвижда се 

разширяване капацитета на сега съществуващото депо на територията на общинска 

фирма "Бургасбус" ЕООД за ремонт и поддръжка на автобуси с две различни горивни 

системи, както и реконструкция на съществуваща дизел станция за обслужване на 

дизелови и метанови автобуси. За целта фирма "Бургасбус" ЕООД учредява ограничено 
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вещно право на строеж върху тази част от територията на автобусното депо, обект на 

интервенция по проекта. 

По време на подготовката на проекта бяха идентифицирани няколко варианта за 

реконструкция на автобусното депо. В съответствие с вариант 1 предвидените 

строително - ремонтни работи по компонента включват:  

- реконструкция и модернизация на работилница за ремонт и поддръжка на новите 

автобуси, включително съществуващите 10 метанови автобуса; 

- въвеждане на нова енергоефективна отоплителна система; 

 - обособяване на зона за преглед на автобусите, съоръжения за миене и почистване, 

депо за употребявани гуми; 

- преустройство на съществуваща дизел станция и изграждане на дизел и метан станция 

- преустройство на съществуващи подходи и паркинги; 

- ремонт и обновяване на зоните около реконструираните работилница, дизел и метан 

станция. 

Строително - ремонтните дейности в границите на автобусното депо ще следват 

основните препоръки за осигуряване на ефективно и качествено обслужване на новия 

автобусен парк, а именно: 

- функционално и физическо разделяне на зоните за преглед, ремонт и поддръжка на 

новите автобуси от тези - за старите такива; 

- физическо отделяне на дейностите по ремонт и обслужване на метановите и 

дизеловите автобуси; 

- реорганизация на пространството и логистиката на депото, която да предоставя 

възможности за прилагане на превантивен, а не ретроактивен подход при отстраняване 

на повреди. 

3.2. Въвеждане на система на бърз автобусен транспорт, Централна автобусна 

спирка и светофарна система с приоритет за автобуси  

Компонентът включва три подкомпонента, които формират основата на системата за 

бърз автобусен транспорт: 

Обособени и сегрегирани ленти за автобуси - Автобусните ленти и автобусните 

платна ще се изграждат по маршрута, описан по-долу (виж схема  CH -101 от 

приложение А: Чертежи към Предпроектното проучването) : 

От Центъра на града при Km 0 до Km 1400  лентата за бърз автобусен транспорт ще 

бъде изградена по ул. „Христо Ботев” - натоварена двупосочна улица с 4 ленти и 

еднопосочен тролейбусен маршрут и интензивно движение на пешеходци, но с 

ограничени зони за паркиране. 

Между Km 1400 и Km 1670 маршрутът следва бул. „Сан Стефано” - натоварена  

двупосочна улица с 4 ленти. Когато се стартира BRT линията, движението на 

автомобилния трафик ще бъде редуцирано до две ленти - по една във всяка посока в 
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участъка между ул. „Христо Ботев” и ул. „Стефан Стамболов”. Лентите за движение на 

автобусите ще бъдат разположени в северната част на уличното платно, като пред 

площада на Бургаски свободен университет, в зоната на контакт с централната 

пешеходна улица на града, ще бъде обособена Централна автобусна спирка с 

атрактивни   съоръжения за пътниците.   

Ул. „Стефан Стамболов”, по която продължава трасето на BRT е улица с едно платно 

от 4 ленти с обособени места за странично паркиране. В участъка до ул. Ванче 

Михайлов при Km. 2200, тя преминава в улица с две платна, всяко от които с две ленти.  

На север от бул. „Демокрация” близо до сградата на МБАЛ - Бургас, трафикът по 

улицата е значително по-натоварен, тъй - като в нея се вливат първоначално две, а след 

това и трета основни улици в посока север - юг. В този участък се предвижда 

изграждането на сегрегирани автобусни ленти с тротоарен остров между тях и 

останалата част от платното. Решението налага частично преасфалтиране с оглед 

промяна на профила на улицата. 

От ул. „Стефан Стамболов” BRT линията се разклонява на две. Първото разклонение 

завива наляво по бул. „Тракия”. Това е широк 2 лентов път с плътно паркиране от двете 

страни, което ще бъде ограничено или премахнато при изграждането на BRT. При бул. 

„Янко Комитов” (Km 5030) трасето завива надясно по двоен 2-лентов радиален път с 

оширен централен резерв, който се използва за паркиране от много коли. 

Второто разклонение (Km 3400) на маршрута на BRT се насочва  на северо-изток по 

бул. „Никола Петков” - двоен 2-лентов път. След като завие наляво към жилищната 

зона при Km 4400 маршрутът преминава по единичен 2-лентов път, като продължава до 

своята финална точка при съществуващата крайна автобусна спирка на кръговото 

движение на ул. „Транспортна” при приблизително Km. 5600.   

От Центъра на града при Km 0 BRT маршрутът  се насочва на запад по бул. „Иван 

Вазов” (единичен 2 и 4 лентов път с тролейбусни линии на изток), достига виадукта по  

ул. „Индустриална”, който преминава над няколко ж.п.линии.  В този участък пътят е 

двоен 3-лентов и с движение на тролеи в двете посоки. След това маршрутът завива на 

северо-запад по ул. Спортна в посока езерото Вая.   

От виадукта в началото на ул. „Индустриална” покрай езеро „Вая” се предвижда 

изграждането на сегрегерани автобусни ленти, за да се осигури  приоритет на 

автобусите особено на кръстовищата. 

От ул. Спортна BRT лентите се включват по бул. „Тодор  Александров” – натоварен 2-

лентов високоскоростен участък, който следва езерото на около 10-15 метра от брега.  

По част от този участък съществува аварийна лента, а от вътрешната страна пътят е 

ограничен от  широко до 20-30m празно пространство, което го разделя от зелени 

площи или промишлени зони.  

В този участък профилът на съществуващият път ще бъде премоделиран, за да осигури 

странични сегрегирани ленти за автобуси в двете посоки и по три ленти за двупосочно 

движение на останалия трафик. За целта ще бъде увеличен габарита на съществуващата 

улица за сметка на част от банкета, страничните и централните резервни ширини. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регопнално развитие» 2007 -2013, съфинансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община 

Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

5 

 

Съществуващата тролейбусна инфраструктура по ул."Спортна" и бул. "Тодор 

Александров" включва стълбове и контактна мрежа, които не се използват. 

Тролейбусната линия е изведена по алтернативен (паралелен) маршрут по 

ул."Индустриална". Поради това се предвижда премахването на тролейбусните 

стълбове и мрежа, за да се осигури допълнително пространство за разширение на 

трасето на бързите автобуси.  

При подхода към ж.к. "Меден рудник" линията на BRT следва бул. "Захари Стоянов". 

От тази точка до навлизането си в жилищния комплекс (между Km 4800 и 6100) 

двойният двулентов път ремонтиран включително с обособяване на нови ленти и 

велосипедна алея. В този участък се предвижда изграждането на сегрегирани автобусни 

ленти вкл. обходни ленти при кръстовищата. 

От Km 6220 маршрутът тръгва наляво и в продължение на около 200m представлява 

единичен 4-лентов път вкл. 2 тролейбусни ленти. След това от Km 6420 маршрутът 

следва единичен 2-лентов път през жилищен район с множество търговски обекти. 

Единственото изключение е между Km 7410 и 8150, където пътят е двоен 2-лентов. В  

този район има значителен брой строежи на жилищни сгради с множество строящи се 5 

или 6 етажни жилищни блокове. 

При km 8300 маршрутът на BRT достига своята крайна спирка – Меден Рудник. 

Централна автобусна спирка: 

Вторият подкомпонент на системата от бърз автобусен транспорт е Централна 

автобусна спирка, разположена по трасето на BRT по бул. Сан Стефано в близост до 

централната пешеходна улица на града. Позиционирането на спирката се обуславя от 

идеята за безконфликтен контакт на BRT маршрута с най-оживената и посещавана част 

на града - централната пешеходна ул. Александровска.  

Изграждането на Централната автобусна спирка е ключов момент в интегрирането на 

системата за бърз автобусен транспорт в градоустройствената схема на Бургас. Това е 

точката, в която общественият транспорт пресича централната градска част и 

осъществява комуникация с централните за града социално значими пространства. 

Значението на Централната автобусна спирка ще бъде подчертано чрез атрактивен 

архитектурен дизайн, което ще я превърне в разпознаваем и търсен елемент от новата 

схема на обществения транспорт.  

 Предвижда се спирката да се превърне в място, което осигурява удобство и комфорт за 

пътниците, с обособен офис за продажба на билети, информация, тоалетни и павилион 

за вестници и списания. 

Приоритетна за автобусите светофарна система: 

Осигуряването на приоритет за атобусите при светофарите по трасето на BRT е от 

изключително значение за постигане на максимална скорост и безконфликтно 

движение на обществения транспорт. Всички светофари по 16-те кръстовища по 

маршрута на BRT ще бъдат оборудвани с контролери за осигуряване на приоритет  на 

средствата за обществен транспорт. Допълнителни 4 кръстовища по трасето на 

захранващите BRT автобусни линии ще бъдат оборудвани с контролери за осигуряване 
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приоритет на обществения транспорт. Инвестициите ще доведат до намаляване на 

времето за изчакване на автобусите, избягване на задръствания, предвидимост и 

съкращаване на необходимото за едно пътуване време. 

 

3.3. Пешеходни надлези 

Проектът предвижда изграждането на пешеходни надлези на 4 места в Бургас, с оглед 

подобряване достъпа до маршрута на бързата автобусна линия и гарантиране  

безопасно и безконфликтно придвижване на пешеходците. Основна цел на този 

компонент е  да се даде приоритет на пешеходците на четири ключови места в 

градските зони: 

- по бул. "Димитър Димов", при Гимназия с преподаване на английски език "Гео 

Милев", в близост до Приморски парк; 

- по ул."Стефан Стамболов", в близост до МБАЛ - Бургас; 

- по ул."Стефан Стамболов", в близост до хотел "Мираж"; 

- до сградните съоръжения на фирма Чикън груп по пътя за кв. Ветрен.  

 

3.4. Автогара Юг (до ж.п. гара)  

Предвидената за реконструкция по проекта автогара Юг е разположена в 

непосредствена близост до ж.п. гарата и Пристанище - Бургас. Понастоящем тя 

обслужва предимно градски и междуселищни автобусни линии и представлява 

контактна транспортна точка с курортните селища на север и на юг от града. От 

изключително значение е новата транспортна схема на града да запази и разшири 

функциите на автогарата, която ще осигурява контакт с бързата автобусна линия от една 

страна и връзка с туристите, пристигащи от летище Бургас и пешеходната зона на града 

- от друга. 

Съществуващата инфраструктура на автогара Юг е амортизирана и компрометирана и 

не отговаря на съвременните стандарти за комфорт, безопасност достъпност на средата. 

Проектното предложение предвижда обновяване и реконструкция на съществуващата 

сграда, като новото решение ще интегрира модерни и удобни помещения за пътниците,  

офис за продажба на билети и информация за пътниците, помещения за шофьорите и за  

диспечерите, туристически информационен център, павилион за вестници и кафене. 

Цялостният план на автогарата ще бъде променен, включително  спирки, места за 

паркиране на автобуси и подходи. Планира се обособяването на 8 спирки - 6 за редовна 

употреба и 2 - използвани по време на туристическия сезон. Спирките ще бъдат 

оборудвани с подходящи съоръжения за изчакване и информация в реално време за 

пътниците. 

Местата за паркиране на изчакващите автобуси ще бъдат ограничени до места за 6 

автобуса. 
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3.5. Велосипедни съоръжения  

Компонентът предвижда изграждането на единна система от велосипедни алеи, които 

ще обвързват по-отдалечените жилищни квартали с централната градска част и 

различните функционални зони на града. Предвижда се изграждането на велоалеи с 

приблизителна дължина от 20.2 km (Схема CH-5003 от Приложение А: Чертежи към 

Предпроектното проучване). 

Изграждането на мрежа от велосипедни съоръжения е част от политиката на Общината 

да популяризира алтернативни и екологични начини за транспорт като фактор за  

създаване  на нова градска култура на придвижване. Тя представлява неделима част от 

интегрирания подход за промяна на модела на придвижване от използването на лични 

автомобили към екологично чисти превозни средства. 

 

3.6. Автобусен терминал в жилищен комплекс "Меден Рудник"  

Дейността включва реконструкция и разширяване на съществуващия автобусен 

терминал  в ж.к. Меден рудник – един от най  големите жилищни райони в града. 

Сегашният автобусен терминал обслужва около 300 автобуса дневно и няма подходящи 

съоръжения за пътниците. 

Обновеният терминал ще включва реконструкции на следните съоръжения: малка 

сграда за оперативни нужди, обръщало за автобусите и буферен паркинг за автобуси, 

спирка за пътниците. 

 

Работен пакет 4. Строителен и авторски надзор по време на строителството   

Надзора на строителните работи ще бъде обект на провеждане на обществена поръчка и 

ще включва следните компоненти:  

- строителен и авторски надзор по време на СМР за обект Автобусното депо и 

работилница, дизел и метан станция. 

- строителен и авторски надзор по време на СМР за обекти: бързи автобусни линии,  

Централна автобусна спирка, светофарна система за приоритет на автобуси; 

- строителен и авторски надзор по време на СМР за обект автогара Юг; 

- строителен авторски надзор по време на СМР за обекти пешеходните надлези; 

- строителен и авторски надзор по време на СМР за обект система от велосипедни алеи; 

- строителен и авторски надзор по време на СМР за обект автобусен терминал в ж.к. 

Меден Рудник. 

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, 

изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на 

строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, 

както и да дава указания по време на изпълнението. 
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Строителният надзор ще бъде изпълняван от избрани в резултат на проведена тръжна 

процедура консултанти, съгласно изискванията на ЗУТ и ще включва контрол по: 

спазване на графика на проекта  за изпълнението на видовете работи, спазване на 

правилата по осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, влагане на 

материали и други продукти с доказано съответствие и качество, съставяне на 

необходимата строителна документация и др.  

За всички обекти ще бъдат изпълнени процедури по приемане и въвеждане в 

експлоатация в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категориите на 

обектите, определени според Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и 

Разрешенията за строеж.  

 

Работен пакет 5. Интегрирана система за управление на обществения транспорт 

5.1. Интегрирана билетна система  

Проектът предвижда въвеждането на интегрирана билетна система за градския 

транспорт, която ще допринесе за оптимизацията на градската транспортна мрежа, като 

позволи на пътниците да използват различни автобусни линии с унифициран 

електронен билет. В допълнение електронната билетна система предлага възможности 

за  унифициране на билетите, използвани от различните транспортни оператори, 

въвеждане на промоционални тарифи и лесно  комбиниране с други услуги в 

транспортния сектор в бъдеще. 

5.2. Система за информиране на пътниците в реално време  

Системата за информиране на пътниците в реално време включва доставка и монтаж на 

оборудване на автобусните спирки и на борда на автобусите. За пътуващите в градския 

транспорт пътници системата ще осигурява информация за номера на съответната 

линия, имената на спирките по маршрута, и оставащото време за пристигане до 

следваща спирка, автоматично обозначаване и съобщаване името на следващата 

спирка.  

На автобусните спирки ще бъдат монтирани дисплеи за информация в реално време за 

пътниците (PID), които ще показват номера на  линията, имената на спирките по 

маршрута и очакваното време за пристигане на следващия автобус.  

5.3. Система за управление и контрол на обществения транспорт  

Основна цел на компонента е въвеждането на система за контрол и управление на 

обществения транспорт, която ще позволи постигане на високо ниво на  обслужване и 

точност на транспортната услуга.  Системата за контрол и управление на обществения 

транспорт включва следните елементи: 

- централна система за контрол на трафика; 

- бордова контролна система на автобусите; 

- интегриране на всички модули, свързани с контрола и управлението на обществения 

транспорт: контрол на оборудването за информация в реално време, управление на 
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контрола на поддръжката, генериране на данни, управление на автопарка, диспечиране, 

контрол и надзор на обслужването, приоритет при светофарите и др.  

5.4. Система за видеонаблюдение (CCTV)  

Предвижданата по проекта система за видеонаблюдение (CCTV) ще бъде инсталирана 

на главните кръстовища по трасето на BRT линията и допълнителните линии на 

обществения транспорт. Дейността има за цел подобряване на възможностите за 

управление на обществения транспорт чрез мониторинг в реално време и включва: 

- инсталиране на 40 видеокамери по основните кръстовища по трасето на обществения 

транспорт; 

- доставка и монтаж на централна контролна система с възможности за интегриране в 

системата за контрол и управление на обществения транспорт. 

До създаването на Център за контрол и управление на трафика в гр. Бургас, системата 

за видеонаблюдение на обществения транспорт ще бъде инсталирана в офиса за 

управление на новосъздадената Синя зона.  

 

Работен пакет 6. Предпроектни проучвания за надграждане на системата за бърз 

автобусен транспорт 

6.1. Предпроектни проучвания и концепция за интегрирана система за управление 

на трафика и надграждане на BRT системата след успешното й въвеждане   

Настоящото проектно предложение и концепцията за изграждане на система за бърз 

автобусен транспорт се основава на разбирането за обществения транспорт като 

динамично развиваща се и адаптираща се към социалните и икономически потребности 

система, която е част от общото социално - икономическо развитие на градската среда. 

В този смисъл, наред с изпълнението на основните планирани дейности, проектът 

предвижда провеждането на предпроектни проучвания за възможностите за 

надграждане и допълнително развитие на BRT системата в две основни посоки; 

- възможности за проектиране и изграждане на градска трамвайна линия и/ или 

- възможности за интегриране и надграждане на изградената BRT линия в съответствие 

с други мащабни инвестиционни намерения на Община Бургас в процес на 

разработване, като проекта за изграждане на зона за обществен достъп (Проектът 

"Супер Бургас"). 

Като част от предпроектното проучване е необходимо да се разгледа и възможността за 

въвеждане на интелигентна и интегрирана система за управление на трафика в 

градската среда, която да обхваща всички видове транспорт и начини на придвижване. 

Изграждането на интегрирана система за контрол и управление на обществения 

транспорт по проекта ще се разглежда като основа за въвеждане на цялостна и единна 

система за управление на трафика. Проучването ще идентифицира средносрочни и 

дългосрочни цели в политиката за развитие на транспорта в Община Бургас във 

всичките му аспекти: пътна инфраструктура, сигнализация и маркировка, управление 

на паркингови зони, превенция и управление на риска, комуникационни системи и др. 
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Основна част от проучването са и възможностите и изискванията на нормативната база 

за изграждане на подобна интегрирана ситема за контрол и управление на трафика.  

6.2. Предпроектни проучвания и концепция за изграждане на буферни паркинги в 

ключови зони на града 

Планирането и реализацията на Проекта за интегриран градски транспорт на Бургас се 

осъществява паралелно с въвеждането на конкретни мерки за разрешаване на 

проблемите, свързани с местата за паркиране в централна градска част и гъсто 

застроените жилищни комплекси. Като допълнителен принос за успешното 

осъществяване на проекта се разглежда необходимостта от изграждане на буферни 

паркинги на ключови места в града, които да осъществяват непосредствена връзка с 

маршрута на бързата автобусна линия.  

Предвижданото по проекта предпроектно проучване за изграждане на буферни 

паркинги включва: 

- идентифициране на условия и предпоставки за успешна реализация на мерките за 

изграждане на буферни паркинги; 

- потенциални места и разположение на буферните паркинги в контактни с BRT 

линията зони; 

- разработване на концепция за организация и управление на буферните паркинги. 

6.3. Предпроектни проучвания и концепция за автобусен терминал за 

междуселищен транспорт  

Предпроектното проучване има за цел да идентифицира подходящо местоположение, 

функционални характеристики, концепция и изисквания за ефективност, безопасност, 

достъпност и необходим капацитет за бъдещ терминал за междуселищни автобуси в 

град Бургас. Нарастващите метрополисни функции на града, географското му 

местоположение и комуникационна инфраструктура налагат необходимостта от 

обвързване на концепцията за модернизация на обществения градски транспорт с 

развитие на подходяща инфраструктура обслужваща транспортните връзки с 

прилежащите селища и други големи градски центрове в страната. 

Проучването ще обхваща два основни етапа: 

- дефиниране на функциите и идентифициране на потенциални места за изграждане на 

междуселищен терминал; 

- скрийниг и оценка на потенциалните места за изграждане на междуселищния 

терминал по отношение на капацитет за разширяване, целесъобразност, необходими 

инвестиции, природосъобразност и др. и разработване на концепция. 

 

Работен пакет 7. Организация и управление на проекта  

7.1. Управление и изпълнение на проекта  

Общата концепция за управление и изпълнение на Проекта за интегриран градски 

транспорт включва Комитет за управление на проекта, Интегрирано звено за 
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изпълнение на проекта, Ръководител проект и Съветник по политики на обществения 

транспорт, както и трети страни – експерти и външни изпълнители, ангажирани с 

изпълнението на основните проектни дейности. 

Комитетът за управление на проекта се ръководи от кмета на Обшина Бургас и се 

състои от ресорните заместник - кметове в общината, главен архитект и представители 

на общинската фирма - превозвач "Бургасбус" ЕООД и Ръководителя на проекта. 

Комитетът съгласува, контролира и приема извършените по проекта дейности, взима 

управленски решения и гарантира интегрирането на проекта с общата и секторните 

политики на общината. 

Основните функции на Съветника по политики на обществения транспорт са 

свързани с консултиране на Комитета за управление на проекта в процеса на взимане 

на управленчески решения по отношение на съответствието на изпълнението на 

проекта с общата политика и приоритети в областта на транспорта в Община Бургас. 

Ръководителят на проекта, избран чрез открита конкурсна процедура в съответствие 

с изискванията на ПМС 194 ръководи дейност на интегрираното звено за управление на 

проекта и се отчита пред Комитета за управление на проекта. Той отговаря за 

цялостното техническо и финансово изпълнение на проекта в съответствие с 

предварително заложените индикатори, резултати и поставени цели.  

Интегрираното звено за изпълнение на проекта (ИЗИП) се състои от Ръководител 

проект, Координатор, технически и административен персонал и ключови експерти. 

ИЗИП е полуинтегрирана структура, която обединява експерти на външна фирма – 

консултант, избрана посредством процедура по ЗОП, експерти от общинска 

администрация – Бургас и общинския оператор „Бургасбус” ЕООД.  

7.2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 

за избор на изпълнители  

Дейността включва подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители на 

основните дейности по проекта: 

- избор на външна фирма - консултант за изпълнение на проекта - Интегрирано звено за 

изпълнение на проекта; 

- избор на фирма - доставчик на автобуси;  

- избор на изпълнители за изготвяне на технически инвестиционни проекти за 

реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и метан 

станция, за пешеходни надлези и система от веломаршрути, за ситема от бързи 

автобусни линии /BRT/, автобусен терминал до ж.п.гара и терминал в ж.к. Меден 

Рудник 

- избор на изпълнители на строително - монтажни работи за обекти: реконструкция и 

модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и   метан станция, въвеждане на 

система на бърз автобусен транспорт, Централна автобусна спирка и светофарна 

система с приоритет за атобуси, пешеходни надлези, автогара Юг, велосипедни 

съоръжения, автобусен терминал в жилищен комплекс "Меден Рудник"; 
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- избор на фирми - изпълнители на авторски и строителен надзор; 

- избор на фирми - доставчици за оборудване за Интегрирана билетна система, система 

за информиране на пътниците в реално време, система за управление и контрол на 

обществения транспорт, система за видеонаблюдение; 

- избор на изпълнител за изготвяне на предпроектни проучвания и концепция за 

интегрирана система за управление на трафика и надграждане на BRT системата, 

изграждане на буферни паркинги в ключови зони на града, автобусен терминал за 

междуселищен транспорт; 

- избор на изпълнител на независим финансов одит по проекта; 

- избор на изпълнител – публичност и информационна кампания. 

7.3. Независим одит на финансовите разходи и изпълнението на дейностите по 

проекта  

Независимият финансов одит ще бъде извършен от избрана линцензирана одиторска 

фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани 

процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази 

независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на 

финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно 

законодателство при осъществяването на проекта. Проектното предложение предвижда 

изготвянето на  междинни гофишни и финален одиторски доклад. 

 

Работен пакет 8. Популяризиране и визуализация на проектните дейности  

Предвидените по проекта дейности включват няколко основни пакета от мерки, 

свързани с визуализация и популяризиране на целите и резултатите по проекта:  

- мерки за информация и публичност за популяризиране на целите на проекта и 

финансовия принос на ЕФРР и Оперативната програма „Регионално развитие 2007 – 

2013”: разработване и разпространение на информационни материали, организиране на 

пресконференции и публични събития;  

- мерки за информиране и публичност по време на строителните работи – инсталиране 

на билбордове и постоянни информационни табели в съответствие с изискванията на 

насоките за публичност на Оперативната програма;  

- разработване и провеждане на кампания за информиране на обществеността за 

приноса на ЕС и популяризиране на обществения транспорт, включваща публични 

мероприятия, информационни павилиони на ключови места из града, информационни 

брошури за BRT системата и услугата, разпространение на карти на маршрута на BRT, 

изработване на Интернет страница за услугите, предлагани в системата на градския 

транспорт;  

- информационна кампания в местни, регионални и национални медии – публикации, 

радио и телевизионни предавания, регулярна информация на Интернет страницата на 

Община Бургас. 
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III Индикатори 

Индикатори за продукт: 

Дължина на изградената BRT мрежа               15km 

Дължина на изградени велоалеи                    20.2km 

Брой обновени бази за ремонт (депо и работилница)                            1 

Брой обновени автобусни терминали                                                      2 

Брой обновени автобусни спирки (Централна автобусна спирка)        1 

Брой изградени пешеходни надлези                                                         4 

Брой закупени съчленени дизелови автобуси                            28 

Брой закупени метанови автобуси                                       39 

Брой въведени системи за автоматизирано управление на  

обществения транспорт                                                                              4 

Брой изготвени предпроектни проучвания                                              3 

Индикатори за резултат: 

Брой пътувания с обществения транспорт - милиони пътници (2013г.)       33.6 милиона 

Пазарен дял на обществения транспорт (2024г.)                                             24% 

Намалени емисии парникови газове (CO2) - тона/година                             -1,507 

Брой население облагодетелствано от реализацията на проекта                 318 000 

Брой хора с увреждания облагодетелствани от реализацията на проекта   5 000 

Брой новосъздадени работни места: 

- временни                                                                                                           822    

- постоянни                                                                                                         101       
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IV Управление на придобитите по проекта активи 

Материалните и нематериални активи, придобити в рамките на предлагания проект ще 

останат собственост на Община Бургас, като единствен бенефициент на безвъзмездната 

финансова помощ. Изградената и модернизирана инфраструктура, закупените автобуси 

и оборудване ще бъде обект на различни решения на управление както следва: 

- доставените по проекта автобуси, реконструираните и модернизирани депо и 

работилница, дизел и метан станции и интегрираната билетна система ще бъдат ще 

бъдат управлявани от общинската фирма "Бургасбус" ЕООД; 

- реконструираните и обновени терминали до ж.п. гара и в ж.к. Меден Рудник ще бъдат 

управлявани от Община Бургас. Ползването им от пътниците и автобусните оператори 

ще бъде безплатно; 

- транспортният оператор ще има достъп до системите за интегрирано управление и 

информация на градския транспорт, включително системата за електронно таксуване и 

видеонаблюдение. 

Цялостното управление на системата за обществен транспорт ще се осъществява от 

специализирано звено за управление на градската мобилност в рамките на Община 

Бургас. 

В съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и 

Съвета, Община Бургас ще следва процедурата за директно възлагане на транспортната 

услуга за превоз на пътници на вътрешен оператор - общинска фирма "Бургасбус" 

ЕООД. Условията на възлагането ще бъдат регламентирани чрез Договор за 

обществена услуга между Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД. 

Изготвеният договор за обществена услуга ще отговаря на изискванията на изменената 

Наредба 2 (транспонираща Регламент 1370/2007 на ЕС) и ще вземе предвид 

съществуващите и новопридобити активи от оператора. 
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V Организационна структура за управление на проекта 

Цялостното управление на проекта е отговорност на Община Бургас като бенефициент 

на проекта. Проектът ще се наблюдава от Комитет за управление на проекта, а 

Интегрирано звено за изпълнение на проекта (ИЗИП) ще е отговорно за цялостното 

изпълнение.  

 

Комитет за управление на проекта 

 

Комитетът за управление е отговорен за надзора над работата на Интегрираното звено 

за изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта се отчита пред Комитета за 

управление на месечна база относно развитието на проекта, планиране, бюджет, 

обществени поръчки и срещани проблеми. Кметът на Бургас е председател на Комитет 

за управление на проекта, който ще наблюдава и контролира дейността на 

ИЗИП. Комитетът ще провежда консултации с независим съветник по обществен 

транспорт 

 

Интегрирано звено за изпълнение на проекта (ИЗИП) 

 

ИЗИП е отговорно за изпълнение на проекта и ще включва: 

(а) звено за изпълнение на проекта (ЗИП) - външни консултанти, избрани въз основа на 

конкурентна тръжна процедура 

(б) екип от общински експерти, определени със заповед на Кмета.  

 

Основна задача на ИЗИП е да се подготвя и контролира договорите за всички дейности 

по проекта и да се гарантира по всяко време строга координация между всички 

компоненти 

Финансирането на дейността на ИЗИП се осигурява в рамките на Проекта „Интегриран 

градски транспорт на Бургас” и на основата на сключен договор. ИЗИП отговаря за 

техническото и финансово администриране на основните дейности по проекта за 

интегриран градски транспорт. ИЗИП изпълнява дейността си съобразно изискванията 

на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Указания за изпълнение 

на договори за безвъзмездна финансова помощ на ОПРР, вътрешните правила на 

Община Бургас и други нормативни актове, касаещи разходването на средствата по 

Оперативните програми. 

 

Ръководител на проекта 

 

Независим Ръководител на проекта ще бъдe назначен след провеждане на конкурс. 

ИЗИП ще се ръководи от ръководителя на проекта. Той/Тя ще има широки правомощия 

и ще координира съвместната работа на общинския екип и външните консултанти от 

ЗИП и ще представлява ИЗИП пред Ръководния комитет.   

 

Независим консултант по политики на обществения транспорт 

 

Независим консултант ще съветва Kомитетът за управление относно дейностите на 
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ИЗИП. Независимият консултант ще е експерт с широк и дългосрочен опит в сферата 

на обществения транспорт. 

ИНТЕГРИРАНО ЗВЕНО ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

 
ОБЩИНСКИ 

Финансов 
контрольор 

Юридически 
съветник 

Транспорт 

Други 

ВЪНШНИ 

УСЛУГИ 

Общината 

Бургасбус 

Трети страни 

 

 
Независим 

КОНСУЛТАНТ 

 

 
Независим 

КОНСУЛТАНТ 

 

КОМИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА 

Кмет 

Заместник кметове 

Главен архитект 

Управител на Бургасбус 

Ръководител проект 

 
Независим 

КОНСУЛТАНТ 

 

ВЪНШНИ 

Звено за изпълнение на 

проекта (ЗИП) 
Координатор  

Финансов експерт 

Технически сътрудник 

Експерт подготовка и 
провеждане на тръжни 
процедури 

Експерт „Контрол и управление 
на трафика“ 

Експерт „Опазване на околната 
среда“ 

Експерт „Обучения и програми“ 

Експерт „Планиране и 
управление на транспорта“ 

Експерт „Маркетинг“ 

Експерт по информационни 
системи 

Експерт „Надзор по време на 
строителството“ 

 

ИНТЕГРИРАНО ЗВЕНО ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

 
ОБЩИНСКИ 

Финансов 
контрольор 

Юридически 
съветник 

Транспорт 

Други 

ВЪНШНИ 

УСЛУГИ 

Общината 

Бургасбус 

Трети страни 

 

 
Независим 

КОНСУЛТАНТ 
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Основни заинтересовани страни 
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Заинтересовани 

страни 

Основни функции Взаимодействие на ЗИП със съответната 

заинтересована страна 

Община Бургас Основен бенефициент по 

проект BG161PO001/1.5-

01/2010/001 „Интегриран 

градски транспорт на 

Бургас” 

Основен възложител на 

настоящата поръчка 

Ръководи изпълнението на 

проекта чрез Комитета за 

управление на проекта 

Цялостна комуникация с всички експерти от 

общинския екип на ИЗИП и членовете на 

Комитета за управление на проекта 

Съгласуване на всички етапи от изпълнение на 

настоящата поръчка 

Верифициране и утвърждаване на 

разходооправдателни документи, доклади, 

отчети, програми и всички други резултати от 

дейността на ЗИП 

Съгласуване на организация и разпределение на 

ресурсите на ЗИП 

Общински съвет Изпълнява функции 

съгласно Закона за местно 

самоуправление 

 

ЗИП следва да осигури прозрачност на своята 

дейност и да предоставя пълна информация при 

поискване от Общински съвет. 

ЗИП следва да подпомага Община Бургас в 

подготвянето на докладни, отчети и други 

документи за Общински съвет, свързани с 

дейностите по проекта 

Европейска 

комисия /ЕК/ 

Изпълнява функции 

съгласно Регламент (EO) № 

1083/2006 на Съвета от 11 

юли 2006 година за 

определяне на общи 

разпоредби за Европейския 

фонд за регионално 

развитие, Европейския 

социален фонд и 

Кохезионния фонд и за 

отмяна на Регламент (EO) 

№ 1260/1999 

ЗИП следва да осигури прозрачност на своята 

дейност и да предоставя пълна информация при 

поискване от ЕК. 

ЗИП следва да подпомага Община Бургас в 

подготвянето на кореспонденция, отчети и други 

документи за ЕК, свързани с дейностите по 

проекта. 

Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройство 

Главна дирекция 

„Програмно развитие“ е 

управляващ орган (УО) на 

оперативна програма 

„Регионално развитие 

ЗИП следва да подпомага Общината при 

съгласуване и одобряване на документации по 

тръжни процедури 

ЗИП следва да подпомага Общината при 
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/МРРБ/ 2007-2013“ съгласуване и одобряване на промени в договора 

ЗИП предоставя технически и финнасови отчети 

на УО, подготвя документация за междинни и 

окончателни плащания  

Агенция за 

обществени 

поръчки /АОП/ 

АОП изпълнява функции 

съгласно Закона за 

обществени поръчки 

АОП съгласува документациите на тръжните 

процедури 

АОП издава указания и други административни 

документи за подготовка и провеждане на 

тръжни процедури 

Доставчици по 

сключени 

договори 

Всички изпълнители, 

избрани чрез тръжни 

процедури за дейностите на 

проекта 

ЗИП участва в процеса на сключване на договори 

ЗИП участва в мониторинга и администрирането 

на сключените с доставчиците договори 

ЗИП участва в мониторинга и контрола на 

извършваните дейности и в приемането на 

работата 

Частни оператори 

на градския 

транспорт 

Частни юридически лица, 

които извършват услуги по 

транспортната схема за 

вътрешноградски превози, 

възложени от Община 

Бургас 

ЗИП следва да консултира своите дейности, 

пряко свързани с изпълнение на обществените 

транспортни услуги с частните оператори на 

градски транспорт 

Бургасбус Оператор на градски 

транспорт, юридическо 

лице със 100% общинско 

участие  

Консултиране относно всички технически 

детайли по доставки на автобуси, проектиране и 

изграждане на транспортна инфраструктура, 

доставка и въвеждане на електронни системи, 

въвеждане на нова транспортна схема 

 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регопнално развитие» 2007 -2013, съфинансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община 

Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

20 

 

Пълен списък на тръжните процедури за изпълнение на проекта 

 

№ 
Вид на 

процедурата 

Нормативна 

база 

Тип 

процедура 

Прогнозна 

стойност без 

ДДС 

Наименование на процедурата 

1 Доставка ЗОП 
открита 

процедура 

38 480 

172.92лв. 

Доставка на автобуси за масов градски 

транспорт                                                                  

Об.Поз. 1 “Доставка на дизелови автобуси» 

Об. поз.2 Бюджетно перо/пера 4.1.2 

“Доставка на метанови автобуси”  

2 Строителство ЗОП 
открита 

процедура 
 7 823 320лв. 

Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти и реконструкция и модернизация 

на автобусно депо и работилница и дизел и 

метан станция 

3 Услуга ЗОП 
открита 

процедура 
2 210 087.90лв. 

Изготвяне на технически инвестиционни 

проекти за бързи автобусни линии, 

терминал до ж.п. гара, терминал в ж.к. 

Меден Рудник и система от велосипеднми 

алеи и съоръжения - гр. Бургас 

4 Строителство ЗОП 
открита 

процедура 
3 188 002.90лв 

Изготвяне на технически инвестиционен 

проект и изграждане на пешеходни надлези  

5 Строителство ЗОП 
открита 

процедура 

36 721 

231.18лв. 

Изграждане на система от бързи автобусни 

ленти, инфраструктура за обслужване на 

пътници и велосипедни алеи и съоръжения: 

Об. поз.1 „Премахване на тролейбусна 

инфраструктура” 

Об. поз. 2 „Изграждане на система от бързи 

автобусни ленти” 

Об. поз. 3 „Реконструкция и модернизация 

на автобусен терминал до ж.п.гара” 

Об. поз.4 „Реконструкция и модернизация 

на автобусен терминал Меден Рудник” 

Об. поз.4 „Централна автобусна спирка” 

Об. поз. 5 „Изграждане на система от 

велосипедни алеи” 

6 Строителство ЗОП 
открита 

процедура 
2 346 996.00лв. 

Въвеждане на светофарна система с 

приоритет за автобуси  

7 Доставка ЗОП 
открита 

процедура 
8 312 277.50лв. 

Доставка и монтаж на интегрирани 

системи за управление на обществения 

транспорт - гр. Бургас:                            

Об.Поз. 1 „Доставка и монтаж на 

оборудване за интегрирана билетна 

система” 

Об. поз. 2  „Доставка и монтаж на 

оборудване за информационна система за 

пътници в реално време” 

Об. поз. „Доставка и монтаж на оборудване 

за система за контрол на трафика” 

8 Доставка ЗОП 
открита 

процедура 
1 369 081.00лв. 

„Доставка и монтаж на оборудване за 

видеонаблюдение” 

9 Услуга ЗОП 
открита 

процедура 
442 506.54лв. 

Упражняване на авторски надзор по време 

на строителството 
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10 Услуга ЗОП 
открита 

процедура 
1 356 857.06лв. 

Упражняване на строителен надзор по 

време на строителството 

11 Услуга ЗОП 
открита 

процедура 
2 053 621.50лв. 

Изготвяне на предпроектни проучвания за 

надграждане на системата за бърз 

автобусен транспорт в гр. Бургас:            

Об.Поз. 1 «Изготвяне на предпроектни 

проучвания и оценка на приложимостта за 

изграждане на паркингови зони» 

Об.Поз. 2 «Изготвяне на предпроектни 

проучвания и оценка на приложимостта за 

изграждане на междуселищен терминал» 

Об. поз. 3 «Изготвяне на предпроектни 

проучвания и оценка на приложимостта за 

надграждане и модернизация на 

изградените бързи автобусни линии /BRT/» 

12 Услуга ЗОП 
открита 

процедура 
440 061.75лв. 

Подготовка и провеждане на дейности за 

разпространение на информация и 

публичност по проект "Интегриран градски 

транспорт на Бургас" 

 


