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I. ПОДБОР НА ПРОЕКТНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ 

 

Проектът трябва да е ясно индивидуализиран като самодостатъчна 

анализационна единица и всички дейности да отвеждат до обща задача, както и до 

последователно и координирано единство от действия и роли. Именно поради това 

Консултантът разглежда възможните проектни алтернативи като комбинация от 

варианти на отделните компоненти.  

Алтернативите не се характеризират само с технически и инженерни аспекти, а 

се имат предвид общите цели на проекта, които засягат също маркетинга, 

управлението, анализа на изпълнение и т.н. 

Различните варианти на проекта се разглеждат като изпълнение на една обща 

обществено-икономическа задача, включваща набор от отделни компоненти, 

подчинени на нея. С оглед на потенциалните възможности при проектните 

алтернативи, Консултантът е предложил вариантност и при отделните компоненти, 

доколкото и където е възможно това да бъде направено. 

Използването на понятието „инвестиции” в наименованието на отделните 

алтернативи не изключва техническите и инженерни аспекти, а по-скоро дава 

възможност за обединяването под един монетарен знаменател на множество 

хетерогенни от технически, инженерен и друг характер компоненти, и формирането на 

цялостна проектна алтернатива. Размерът на инвестициите отразява пропорционално 

предвидения обем от дейности в съответната алтернатива, която така или иначе след 

монетаризиране на ползите, в последствие, се оценява посредством финансовите и 

икономически показатели NPV и IRR. 

Индикативното определяне на инвестициите по алтернативи подпомага 

ориентацията на бенефициента, особено като се имат предвид бюджетните ограничения 

и необходимостта от устойчиво финансиране на проекта, разгледано през призмата на 

необходимите средства за съфинансиране, които бенефициентът трябва да предвиди от 

собствения си бюджет. 
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Дефиниране на обхвата 

С цел обективна оценка и формиране на различни инвестиционни алтернативи, 

Консултантът е приложил следния подход: 

Стъпка 1 - формулиране на първоначален „дълъг списък” от проектни 

компоненти, отговарящи на целите на транспортната политика на града и на целите на 

ОПРР 2014-2020 г. 

Стъпка 2 - компонентите се приоритизират въз основа на съображенията на 

бенефициента и на Управляващия орган, бюджетната рамка, допустимостта на 

разходите и времевия хоризонт на проекта.  

Стъпка 3 - въз основа на определения „къс списък” от проектни компоненти се 

подготвят няколко вариантни проектни решения (сценарии). Формират се алтернативи, 

съчетания от различни компоненти, дефинирани като проблеми и перспективи на 

градския транспорт в града в рамките на анализа на текущото състояние и анализа на 

търсенето и предлагането. Компонентите във всяка алтернатива са избрани така, че 

между тях да съществува такава синергия, че цялостното въздействие на алтернативата, 

заложена в проектното предложение да превишава сбора от въздействието на отделните 

му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. От тези сценарии на базата на 

мултикритериен анализ (икономически, технически, екологични и институционални 

аспекти) и на база рискове, които биха могли да окажат негативно влияние върху 

проекта или да застрашат успешното му изпълнение, се избира проектно решение за 

кандидатстване по процедурата и съответно за бъдещо изпълнение. 

 

„Дълъг списък” от проектни компоненти 

 

С встъпителен доклад Консултантът предложи на Възложителя значителен 

набор от проектни компоненти. Този набор беше първоначална оценка на възможните 

елементи на инвестиционния пакет на проекта. Първоначалният „дълъг списък" беше 

формулиран въз основа на насоките на бенефициента, ОПРР 2014-2020 г. и опита от 

предходните подобни проекти в 7-те най-големи града на страната. В него бяха 

включени следните компоненти: 
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Система за управление на обществения транспорт 

 

Системата за управление на обществения транспорт може да има различни 

съставни части. Основна такава част от технологична гледна точка са бордови 

компютри, оборудвани с GPS и монтирани в превозните средства на обществения 

транспорт. Бордовите компютри предават местоположението на всяко превозно 

средство и друга информация, като например скорост, дали са отворени вратите и пр. 

на контролен център. 

Диспечерите в контролния център наблюдават движението на превозните 

средства и при необходимост (например аварийна ситуация) предприемат корективни 

мерки. Втората основна функция на контролния център е осъществяването на контрол 

върху изпълнението на курсовете по разписание. 

Чрез система за управление на обществения транспорт може да се осъществи и 

единно таксуване на превозите, което дава възможност пътниците да пътуват в 

превозните средства на различни оператори с еднакви превозни документи (било то 

билети или абонаментни карти) и позволява на общината да формира единни политики 

в областта на обществените превози. 

Други съставни части на системата за управление на обществения 

транспорт биха могли да бъдат: 

 Светлинни табла на спирките, които известяват времето до пристигане на 

следващото превозно средство; 

 Устройства за визуално и/или гласово известяване на следващата спирка в 

превозните средства; 

 Възможност за известяване на времето до пристигане на следващото превозно 

средство на по-малко използвани спирки чрез изпращане на SMS; 

 Информационно обслужване на гражданите за възможни маршрути и линии на 

обществения транспорт през интерактивен интернет портал. 

 

Като допълнителен ефект от въвеждането на такава система е и създаването на 

условия за интеграция със система за управление на трафика, която да дава възможност 

за приоритет на средствата на обществения транспорт на кръстовищата, регулирани с 
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помощта на светофари. 

Система за електронно таксуване 

 

Основното предимство на електронното таксуване е възможността лесно да се 

прилагат много по-разнообразни (и по-справедливи) схеми на плащане на превоза, 

отколкото при конвенционалните начини на таксуване. 

По принцип цената на превоза може да се диференцира по: 

 Брой прекачвания (което е най-разпространеният, най-простият, но и най-

лошият вариант); 

 По превозно разстояние (най-справедливо таксуване; най-често за измерител на 

разстоянието се приема времето за пътуване); 

 По часови пояс на пътуването (като билетите в невърхов час са по-евтини); 

 По качество на превоза (като например пътуванията по бързите линии, 

обслужвани с по-специфични превозни средства, са по- скъпи); 

 По групи пътници (обикновени пътници, пенсионери, ученици и пр.). 

 

От тук следват и трите основни типа системи за таксуване, а именно: 

 плоска такса (т.е. както е навсякъде в България - плаща се на качване, 

независимо от превозното разстояние; просто за прилагане, но несправедливо от 

гледна точка на пътника и не винаги ефективно за оператора); 

 зонова система (различни цени на билетите според мястото в града; сложно за 

прилагане и трудно за разбиране от пътниците); 

 плащане според разстоянието (най-честно използвано и просто за разбиране; при 

определени условия може да се предоставя информация за произхода и 

предназначението на пътуванията, която пък намалява разходите за подобряване 

на услугата; става с електронни билети). 

 

Чрез електронна система за таксуване може, както да се подобри обслужването на 

пътуващите, така и да се оптимизират приходите на превозвача. 
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Интелигентна система за управление на трафика 

 

Интелигентната транспортна система (ИТС) включва следните основни аспекти: 

 Намаляване на транспортните задръствания; 

 Адаптивно осигуряване на приоритет на масовия градски транспорт и на 

превозните средства за неотложна и аварийна помощ; 

 Контрол и реакция при възникване на пътно транспортно произшествие. 

 

Системата спомага за оптимизирането на движението, въз основа на отчитане на 

трафика в реално време и адекватно реагиране на ситуацията. За реализирането на ИТС 

трябва да се направи най-малко следното: 

 Проучване и предложение за инсталиране на детектори и контролери на 

светофарните уредби и връзката между тях, и централна система; 

 Изработване на подробен план за точното разположение на детекторите на 

трафика в зависимост от целите, за които се използват и функционалността, 

която трябва да притежават; 

 Изграждане на система за проследяване на грешки и приемане на оплаквания 

от участници в движението и неговото управление; 

 Разработване на процедури за регулярна оценка на ползите от системата и 

необходимостта от актуализирането й; 

 Осигуряване, посредством ИТС, на приоритет на обществения транспорт, с 

оглед подобряване на транспортното обслужване; 

 Проучване, предложение и реализация на светлинен контрол,основан не на 

фиксирани времеви режими, а на автоматизирано регистриране на трафика в 

реално време, посредством детектори; 

 Дефиниране на зоните в града, с най-натоварени участъци от уличната 

мрежа, където да се реализира изцяло адаптивна система; 

 Проучване за използване на нови или налични GPS системи и тяхното 
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свързване с общата система за управление. 

За функционирането на ИТС е необходимо наличието и работата на сигурна 

комуникационна система, както между отделните кръстовища, така и между 

кръстовищата и оборудването в контролния център. 

 ИТС трябва да притежава следната специфична функционалност: 

 Възможност за координиране на циклите на светофарно регулираните 

кръстовища в зависимост от дневната неравномерност на интензивността на 

движението; 

 Свързаност с детектори и възможност за бъдещото им надграждане до 

адаптивни системи; 

 Да предоставя достатъчно данни за осигуряване на адекватни 

информационни услуги за транспортната натовареност на гражданите и 

бизнеса. 

 

ИТС системата представлява комбинация от хардуер, софтуер и процедури за 

управление, посредством които се подобрява мобилността, безопасността и се 

ограничават вредните въздействия върху околната среда. 

Управлението на трафика е отговорност на различни институции и за да се 

реализира то ефективно, Консултантът се ангажира да проучи и препоръча възможно 

най-подходящ модел за комуникация между тях, с оглед изпълнението на целите на 

ИТС. 

 

Нови маршрутни линии и/или оптимизиране на съществуващите 

 

Пускането в експлоатация на нови линии на обществения транспорт се 

извършва, за да се отговори на необходимостта от обезпечаване на увеличеното 

търсене на транспортни услуги от населението. Посредством този компонент се 

увеличават мобилността, капацитетът на предлаганите услуги и жизненият стандарт на 

гражданите. 

Освен създаването на нови линии, в отговор на повишеното търсене на 

транспортни услуги, може да бъде извършено и оптимизиране на съществуващите. 
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Оптимизацията трябва да се основава на проучване на търсенето и предлагането 

на транспортни услуги и може да обхване следните елементи: 

 Частична промяна на маршрути и трасета на линии, с цел по-добро 

обхващане на зоните, излъчващи пътувания; 

 Оптимизиране на дължината на изпълняваните курсове, с оглед по-

ефективното таксуване и намаляване на транспортно-експлоатационните 

разходи; 

 Преместване на съществуващи спирки на нови по-подходящи места за 

обезпечаване на по-добра свързаност, достъпност и комуникативност; 

 Изграждане на нови спирки при необходимост, наложена от увеличено 

търсене на транспортни услуги. 

 

Подмяна на подвижен състав 

 

Опитът показва, че основните фактори за привлекателността на обществения 

транспорт са надеждност и ниво на обслужване. Приемливо ниво на обслужване може 

да бъде постигнато единствено с подходящи превозни средства. Понастоящем, 

превозвачът разполага с остарели автобуси от експлоатационна гледна точка. Като част 

от настоящия проект може: 

 Да бъде включено закупуването на известен брой нови автобуси или 

електробуси с ниски нива на излъчване на емисии; 

 Да бъде планирана подмяната на подвижния състав, която да бъде 

предложена за финансиране през следващия програмен период на ОПРР; 

 Да се проучи и обсъди възможността за използване на превозни средства с 

хибридно и/или изцяло електрическо задвижване. 

При дискусиите по този компонент, трябва да се има предвид, че обикновено 

това е компонентът с най-висока инвестиционна стойност в проекта. 
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Подобряване на производствената инфраструктура на градския 

транспорт 

 

Изграждането на нови депа или ремонтни бази е инвестиция, подпомагаща 

ефективната експлоатация и текущия ремонт на подвижния състав. Този компонент би 

бил приложим само за оператори на обществен транспорт, които са изцяло общинска 

собственост. 

Уместно изглежда и оборудването на крайните спирки, като оперативни 

експлоатационни пунктове със стаи за почивка, тоалетни и пр. 

 

Обновяване или изграждане на съпътстваща инфраструктура 

 

Аналогично на подмяната на подвижния състав, в настоящия проект може да 

бъде включено: 

 Обновяване на съпътстващата инфраструктура, като например контактната 

мрежа и токоизправителните станции; 

 Изграждане на нова съпътстваща инфраструктура – например система от 

зарядни станции за електромобили. 

Особена полза би представлявало и подпомагането на Община Благоевград при 

формулирането, планирането, подготовката (ако има такава необходимост) на бъдещи 

инвестиционни проекти за обновяване и/или изграждане на съпътстваща 

инфраструктура. 

 

Облагородяване на спирките на обществения транспорт 

 

Спирките на обществения транспорт следва да се разглеждат като цялостни 

елементи на градската среда. Това означава да бъде осмислено взаимодействието на 

частите от съставящата ги инфраструктура като: 

 Спирковите знаци и информационни табла; 

 Спирковите навеси; 
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 Павилиони за продажба на вестници, билети и пр.; 

 Улична инфраструктура - бордюри, предпазни огради и др. 

Полезно за градската среда би било цялостно подобряване на спирките на 

обществения транспорт. 

Основен компонент на спирките на обществения транспорт са спирковите 

навеси. Ако обновяване на спиркови навеси бъде включено в проекта, то е възможно да 

трябва да се отчете генериране на приходи от реклами. По този начин компонентът би 

влязъл в обхвата на Регламент № 1303/2013, който описва как приходите да бъдат 

отчитани при изчисляването на funding gap rate. 

Явно е, че спиркови навеси, с възможност за реклама и без такава възможност, 

биха имали различен ефект върху възможностите за финансиране: 

 Ако реклама не се позволява, то това няма по никакъв начин да попречи на 

финансирането на компонента със средства от ЕФРР, доколкото липсата на 

генериране на приходи съответства на принципите на финансиране на ЕФРР; 

 Ако реклама се позволява, то компонентът би генерирал приходи и в този 

случай финансирането по ЕФРР трябва да бъде съответно редуцирано в 

съответствие с Регламент № 1303/2013. 

От тук следва необходимостта Общината да вземе решение за желания начин на 

изграждане и поддържане на спирковите навеси, което би предпоставило и 

възможностите за финансиране. 

 

Информационна система за планиране, мониторинг, управление и 

техническа поддръжка на транспортната инфраструктура на 

територията на община Благоевград  

 

Системата служи от една страна за събиране, кодиране и съхраняване на 

информацията, необходима за управлението на транспортната инфраструктура, и от 

друга за извършване на специфичните икономически анализи, сравнения и обосновки 

на различните алтернативи за поддържане, рехабилитация и реконструкция на 

инфраструктурата, необходимото оборудване и ресурси. Тя е инструмент, подпомагащ 

формирането и обосновката, както на общия бюджет, така и за различни компоненти от 

него, например отделни инвестиционни проекти. 
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Системата за управление на транспортната инфраструктура се състои най-малко 

от следните отделни модули: 

 Референтна система за привързване на данни за улиците; 

 Релационна база данни; 

 Инструмент за прогнозиране изменението на транспортното натоварване и 

състоянието на транспортната инфраструктура в бъдеще; 

 Инструмент за оптимизиране на разходите при наличие на бюджетни 

ограничения; 

 Географска информационна система за анализи и визуализации на 

проблемите и техните решенията върху карти. 

Информационната система обезпечава извличането на всички необходими 

справки и отчети за целите на управлението на транспортната инфраструктура. 

При реализацията на система за управление на транспортната инфраструктура се 

извършва следното: 

 Преглед на съществуващите процедури за събиране и съхраняване на 

информация за уличната мрежа, транспортните потоци и принадлежностите 

на инфраструктурата; 

 Анализ и препоръки за подобряване на методите, средствата, себестойността 

и честотата на събиране на необходимите данни; 

 Проектиране и внедряване на база данни, обхващаща геометрия и състояние 

на уличната мрежа, трафик, обществен транспорт, кадастър и референтна 

система, транспортна травматичност, принадлежности и съпътстващи 

комуникации; 

 Формулиране на изисквания за програмно осигуряване за управлението, 

поддържането и бъдещо актуализиране на данните. 

Тук може да се добави още, че системата е предназначена за подпомагане на 

общинските служби и екипи във всички фази на планиране, оптимизация и управление 

на транспортната инфраструктура на територията на община Благоевград,  за постигане 

на цел – „Устойчив и достъпен публичен транспорт за гражданите и гостите на община 

Благоевград“. 
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Информационната система следва да предлага следните основни функционални 

възможности:  

1. Създаване и поддържане на достоверен модел на транспорта в рамките на града 

върху геопространствена карта на съществуващите коридори и транспортна 

схема; 

2. Моделиране, оптимизиране и подобряване на транспортната схема, вкл. чрез 

промяна на коридори, кръстовища и сигнали с цел оптимизиране на 

пропускателната способност; 

3. Геопространствена симулация, оптимизация, планиране, мониторинг и 

управление на техническа поддръжка на транспортната инфраструктура на 

територията на община Благоевград, за следните обекти: 

 Транспортни коридори; 

 Сервитут; 

 Улично осветление; 

 Вело алеи; 

 Хоризонтална/вертикална маркировка. 

 

Инвестиране в тролейбусен транспорт 

 

Компонентът включва изграждане на една тролейбусна линия, което да се случи 

посредством закупуване на подвижен състав тролеи, изграждането на комуникационна 

мрежа, както и депо-гараж. 

Разглеждането на този компонент бе породено от факта, че тролейбусният 

транспорт представлява  екологично и икономическо изгодно решение в контекста на 

подобряване системата на МГОТ в гр. Благоевград. 

 

Паркиране 

 

С подобряване  условията за паркиране се цели да се установи подходящ баланс 

между наличността на паркоместата и необходимостта от създаване на атрактивна 

среда за живеене и работа. 

Това се извършва посредством създаването на съответните паркингова стратегия 
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и план за действие, като се има предвид цялостното развитие на транспорта в града 

през призмата на градското планиране и аспектите, свързани с околната среда. 

Като се абстрахираме от общите проблеми при паркирането, като адекватно 

използване на пространствата за паркиране, организиране и контрол и др., обект на 

този компонент могат да бъдат мерките свързани с градския транспорт и по-конкретно 

следните: 

 Преосмисляне на паркирането директно на платната за движение от 

първостепенната улична мрежа и особено на места, където се затруднява 

нормалната експлоатация на градския транспорт; 

 Проучване и разработване на модел за извеждане на функциите, свързани с 

контрола на паркирането извън структурата на Общината, с цел повишаване  

ефективността. 

 

Инфраструктурни промени с оглед създаване по-добри условия за 

МГОТ 

 

В рамките на този компонент бяха обсъдени възможните инфраструктурни 

подобрения, които да доведат до по-добри условия на градския транспорт и улесняване 

достъпността му. 

 

Безопасност на движението 

 

Безопасността на движението е много важен показател за нивото на жизнения 

стандарт в градската среда. В този аспект, за да се подобри качеството на живот, е 

необходимо да се направи детайлно проучване на всички проблеми по отношение на 

безопасността и причините за възникването им, след което да се пристъпи към анализ и 

предлагане на решения за обезопасяване. 

Опитът и статистическите данни показват, че усилията за повишаване на 

безопасността е уместно да се насочат там, където има взаимодействие на участници в 

движението с различни маси и скорости на движение. Следва да се набележат 

конкретни мерки за подобряване, като минимум на: 
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 Да се преразгледа безопасността на пешеходното движение при спирки и 

кръстовища; 

 Проблемите, възникващи при взаимодействието между градския транспорт и 

движението от леки автомобили. 

В рамките на компонента за безопасност е възможно формулирането на пакет от 

мерки за подобрения на конкретни места в града. 

 

Вело алеи и мерки за подобряване на околната среда 

 

Поради бързите темпове на нарастване на моторизацията, интензивността на 

трафика се увеличава постоянно, което от своя страна води до влошаване на 

екологичната обстановка и все по-непривлекателна среда за живеене в градовете. 

Велосипедният транспорт е една устойчива и значително по-екологична 

алтернатива на автомобилното движение, която се прилага повсеместно в повечето 

развити европейски държави. За да бъде тази алтернатива реализирана безопасно, е 

необходимо да бъде проектирана, изградена и експлоатирана специфична 

инфраструктура – вело алейна мрежа. 

Относително по-малката инвестиция в подобен инфраструктурен компонент би 

довело до значително по-големи социално-икономически ползи, в сравнение с 

изграждане на нови улици например. 

Опазването на околната среда е съществена част от цялостната стратегия за 

развитие на градската среда. От гледна точка на настоящия проект, интерес 

представляват следните възможности: 

 Минимизиране на отделянето на вредни емисии в атмосферата и по 

прилежащата инфраструктура, посредством реализацията на специфична 

организация на движение; 

 Преоформяне на ландшафта и озеленяване на околната среда; 

 Разработване на политика за създаване на условия, за непрекъснато 

получаване на средства (например чрез таксуване или друга форма), за 

реализиране на бъдещи мероприятия за подобряване на околната среда. 
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Мерки за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения 

 

За да се реализира непрекъснатото, устойчиво и интегрирано развитие на 

градския транспорт, е необходимо да бъде разработен комплекс от съпътстващи мерки 

и по-конкретно следното: 

 Единен финансов модел на градския транспорт; 

 Единна политика и модел на управление на транспортната инфраструктура; 

 Стратегическа рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране; 

 Програма за развитие на необходимия административен капацитет, 

посредством обучения и текуща оценка. 

 

Посредством разработването и внедряването на единен финансов модел Община 

Благоевград ще има възможност да: 

 Упражнява ефективна политика по отношение на таксуването на превозите, 

независимо дали операторът е частен или общински; 

 Да гарантира устойчивост във времето, посредством по-ефективното 

финансово планиране; 

 Да обосновава по най-добрия начин своите финансови нужди. 

 

Разработването на политика, стратегическа рамка и модел за управление на 

транспорта и инфраструктурата ще допринесе за интеграцията на отделните 

компоненти.  

Това ще даде възможност за обвързване на нуждите на бенефициента със 

стратегическите му планове и визия за 2020 г., заложени в ИПГВР на град Благоевград 

и Общинския план за развитие на община Благоевград, което да помогне за 

непрекъснатото и устойчиво развитие в дългосрочен план. Оптимизирането на 

процесите и моделите на управление ще спомогне за решаването на специфичните 

структурни, организационни и комуникационни проблеми на управлението. 

Не на последно място устойчивото развитие не може да бъде реализирано без 

„човешкия фактор”, поради което е необходимо да бъде разработена и изпълнявана 
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програма за непрекъснато повишаване на квалификацията, мотивираността и 

отговорността на персонала. 

 

Обсъждане 

 

Във всички случаи, когато се извършва първоначална приоритизация на различни 

алтернативи, полученото степенуване е ориентировъчно, но не и дефинитивно. 

Извършеният анализ и полученият приоритизиран списък са само част от 

инструментариума за взимането на окончателно решение. Това не би могло да се 

направи, без да бъде отчетено мнението на бенефициента и всички негови съображения 

относно необходимостта, приложимостта, ефективността и значението на отделните 

компоненти. 

Списъкът от компоненти беше обсъден на няколко срещи с: 

-  ръководството на Община Благоевград; 

-  работната група, излъчена от Община Благоевград, за проекта за 

модернизация на градския транспорт на града. 

 

Предвид това, че проектът ще се финансира по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., консултантът и бенефициентът задължително се съобразяват с 

изискванията по отношение на допустимостта на разходите, зададени от УО в МРРБ. 

Приоритетите на бенефициента произтичат от усилието с ограничени ресурси да 

се максимизират преките ползи за населението на града. 

В този смисъл изграждането на електронна система за управление на градския 

транспорт е една от основните първи стъпки за подобряване на транспортната система 

и осигуряване на качествено и надеждно обслужване на гражданите. 

Следващите най-приоритетни, от гледна точка на бенефициента, компоненти се 

оказват инфраструктурните подобрения, касаещи подобряване достъпността до 

услугите на МГОТ, които пряко биха подобрили безопасността и удобството на 

пътуващите. 

Вижданията на бенефициента по отношение на приоритетността на мерките 

определено се диктуват от мненията, изразени от гражданите в проведените анкети и 

проучвания. 
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Обсъдени са различни компоненти в рамките на предложения дълъг списък от 

алтернативи, като в резултат от обсъжданията и анализа на основата на интегриран 

подход са формирани три алтернативи, които включват групи компоненти с ясно 

изразена взаимовръзка помежду си. По този начин цялостното въздействие на 

проектното предложение превишава сбора от въздействието на отделните му съставни 

части, ако те бъдат осъществени поотделно. 

Отчитайки разполагаемия бюджет на общината, всяка една от предложените 

алтернативи е представена като първоначален етап за изграждането на цялостна 

система за интегриран градски транспорт в рамките на така описаните три визии за 

градския транспорт в Благоевград.  

 

II. ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящата глава подробно е описан обхватът на всеки от проектните 

компоненти, както и неговата прогнозна стойност. 

Алтернатива № 1  

 

  АЛТЕРНАТИВА № 1 е с обща стойност в размер на 4 270 957 лева и включва 

следните компоненти: 

 

Компонент 1 - Изграждане на електронна система за управление на 

градския транспорт – 1 628 496 лв. с ДДС.  

Електронната система представлява интегрирана система за интелигентен 

градски транспорт и допринася за постигането на следните цели на Общината, 

експлоатираща системите: 

 Подкрепа и развитие на устойчива, модерна и безопасна транспортна 

система, която следва да задоволява нуждите от качествен транспорт и да 

предоставя много повече възможности за гражданите на Общината; 

 Предлагане на модерна, привлекателна и гъвкава система за таксуване в 

обществения транспорт, която би могла да убеди и накара повече хора да 

използват услугите на обществения транспорт; 

 Възможност за лесно прехвърляне между превозните средства на ОГТ 
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чрез функционалните възможности на електронната система за таксуване; 

 Подобряване на надеждността на обществения превоз чрез осигуряване 

на спазване на разписанията; 

 Подобряване на информираността на гражданите; 

 Подобряване на реакцията при извънредни ситуации; 

 Ефективно и финансово стабилно развитие на ОГТ, в съответствие с 

растежа на града и търсенето на транспортни услуги от гражданите и 

посетителите на общината; 

 Оптимизация на маршрутната мрежа в съответствие с промените на 

транспортната инфраструктура на града, новите индустриални зони и 

жилищни квартали. 

 

Компонент 2 - СМР дейности по изграждане и монтаж на метални рамки за 

информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. захранване за 

таблата). 

  Компонентът е тясно свързан с изпълнението на Компонент 1, тъй като 

включва дейностите по изграждане и монтаж на 20 бр. информационни табла по 

спирките в гр. Благоевград.  

 Общата стойност на този компонент е 52 310 лв. с ДДС. 

 

Компонент 3 - Изграждане на подлез "Грамада".  

Включва изграждане на подлез за кв. „Грамада”. Има за цел да даде 

решение за безконфликтно пресичане на градския транспорт на две нива по 

направление бул. „Димитър Солунски“ – квартал „Грамада“ с железния път на 

АПС км 122
+548

, намиращо се в района на ж.п. гарата. Това решение се 

разработва с цел осигуряване намаляване на автомобилния поток и най-вече 

намаляване на опасността от ПТП. Предвидената стойност е 2 451 317 лв. с ДДС. 

 

 Допълнителни съпътстващи разходи в тази Алтернатива включват: 

управление на проекта, одит, публичност на стойност 138 834 лв.   

 

  



 

ПРОЕКТ: ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ  

НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД 
 

 

Таблица 1: АЛТЕРНАТИВА 1  

 

КОМПОНЕНТ № 1 - Изграждане на електронна система за 

управление на градския транспорт 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

1.1. 

 

Бордови компютри за таксуване на пътници, GPS и GPRS  

(за автобусите)  (32 бр. * 5160 лв с ДДС) 

165 120 лв. 

1.2. Валидиращи апарати в ППС (32 бр. * 3000 лв с ДДС) 96 000 лв. 

1.3. Фискални устройства в ППС (32 бр. * 360 лв с ДДС) 11 520 лв. 

1.4. 

 

Устройства за зареждане на карти в офис (4 бр. * 18 000 лв. 

с ДДС) 

72 000 лв. 

1.5. 

 

Специализирани четци за електронни карти (4 бр. * 240 лв. 

с ДДС) 

960 лв. 

1.6. Скенер лични данни (4 бр. * 1320 лв с ДДС) 5 280 лв. 

1.7. Устройства за инспектиране (10 бр. *  6240 лв. с ДДС) 62 400 лв. 

1.8. Преносими фискални устройства (10 бр. * 384 лв. с ДДС) 3 840 лв. 

1.9. Електронни карти - носители (35 000 бр. * 2,4 лв. с ДДС) 84 000 лв. 

1.10. 

 

Комуникационна и сървърна инфраструктура (вкл. Дейта 

център с табла)  

144 000 лв. 

1.11. Оборудване за пренос на данни (3 бр. * 42 000 лв. с ДДС) 126 000 лв. 

1.12. Електронна система за таксуване (софтуер) 357 600 лв. 

1.13. Инженеринг и монтаж 166 176 лв. 

1.14. 

 

 

Система за позициониране на ППС, контрол и управление 

на обществения транспорт и електронни информационни 

табла (софтуер) 

163 200 лв. 

1.15. 

 

Информационни табла на спирките (20 бр. * 4320 лв. с 

ДДС) 

86 400 лв. 

1.16. 

 

Монтаж на информационни табла по спирките (20 бр. * 1 

200 лв. с ДДС) 

24 000 лв. 
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КОМПОНЕНТ № 1 - Изграждане на електронна система за 

управление на градския транспорт 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

1.17. 

 

Система за информационно обслужване на гражданите 

(софтуер) 

60 000 лв. 

  Общо 1 628 496 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ № 1 1 628 496 лв. 

КОМПОНЕНТ № 2 - СМР дейности по изграждане и монтаж 

на метални рамки за информационни табла по спирките (вкл. 

осигуряване на ел. захранване за таблата) 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

2.1. Проектиране на информационни табла на спирки 6 000 лв. 

2.2. СМР дейности (20 бр. * 2200 лв.) 44 000 лв. 

2.3. Надзор - информационни табла на спирки (2%) 2 310лв. 

  Общо 52 310лв. 

  ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ № 2 52 310 лв. 

        

КОМПОНЕНТ № 3 - Изграждане на подлез "Грамада" РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

3.1. Описание1 по КСС   2 311 317 лв. 

3.2. Авторски надзор   60 000 лв. 

3.3. Строителен надзор   80 000 лв. 

  Общо 2 451 317 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ № 3 2 451317лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТИ: 1+2+3   =  4 132 123 лв. 

  

 

    

Разходи за визуализация и публичност по проекта, 

включително разходи за управление и одит 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

3.1. 

 

Дейности по визуализация и публичност по проекта (до 1% 

от стойността на проекта) 

30 009 лв. 

3.2. Управление по проекта (до 2% от стойността на проекта) 82 223 лв. 

3.3. Одит по проекта (до 1% от стойността на проекта) 26 602 лв. 

  Общо 138 834 лв. 

ОБЩО 138 834 лв. 

        

    ОБЩ ТОТАЛ 4 270 957лв. 
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При Алтернатива № 1 Консултантът счита, че се адресират едни от най-

актуалните проблеми на града и на условията за предоставяне на качествен интегриран 

градски транспорт, както и че по най-ефективен начин се извършват първоначални 

стъпки за създаване на интегриран градски транспорт, като в максимална степен 

предвидените мерки са съобразени с техническото и инфраструктурното състояние към 

момента. Нещо повече, Алтернатива № 1 е основна алтернатива, която Консултантът 

предлага, защото при нея се наблюдава в най-висока степен синергичен ефект от 

публичните инвестиции в интегрирания модел за развитие на общината в тази посока. 

Освен това се наблюдава приемственост при разписването на различни инвестиционни 

процедури, които ще подпомогнат и доразвият създадената вече подобрена среда от 

публичните власти в Община Благоевград. Алтернативата включва всеобхватни мерки 

за интегриран градски транспорт, като по този начин се счита, че се постига най-

максимален ефект от направената инвестиция. 

 

Алтернатива № 2  

 

 АЛТЕРНАТИВА № 2, е на обща стойност от 4 270 476 лв. с ДДС, като включва 

три компонента. 

 

Компонент № 1 - Закупуване на автобуси  

Отчитайки факта, че повечето от автобусите в движение са морално остарели, не 

отговарят на изискванията за евро сертификати, замърсяват значително околната среда 

и допринасят за високото ниво на шум в града, се препоръчва предприемането на мерки 

за постепенно обновяване на автопарка. Съгласно концепцията на тази Алтернатива и 

разполагаемия бюджет на Общината, компонентът включва закупуване на 6 бр. 

автобуси на метан с 44 седящи места, като първи етап от създаването на интегриран 

градски транспорт. В бюджета на компонента са включени и всички съпътстващи 

разходи по пускането на автобусите в движение.  

При изпълнението на тази дейност има две възможности: 

1. Закупените автобуси да се отдадат под наем на частния превозвач и по 

този начин да се обнови автопарка, обслужващ линиите на градския транспорт. 

2. Общината да създаде търговско дружество, което да е превозвач и 
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придобитият актив да се използва за извършване на услугата, за да може само 

общинското дружество да поддържа услугата. В този случай, подходящо за 

надграждане ще бъде закупуването на допълнителен подвижен състав, така че 

общината да разполага с изцяло подновен собствен автопарк. Би могло, в случай, че 

общината не разполага с подходящ изцяло общински терен за депо, да наеме или 

закупи настоящото от частния превозвач. 

 

Компонент № 2 - Изграждане на електронна система за управление на 

градския транспорт – 1 628 496 лв. с ДДС.  

Електронната система представлява интегрирана система за интелигентен 

градски транспорт и допринася за постигането на следните цели на Общината: 

 Подкрепа и развитие на устойчива, модерна и безопасна транспортна 

система, която следва да задоволява нуждите от качествен транспорт и да 

предоставя много повече възможности за гражданите на общината; 

 Предлагане на модерна, привлекателна и гъвкава система за таксуване в 

обществения транспорт, която би могла да убеди и накара повече хора да 

използват обществения транспорт; 

 Възможност за лесно прехвърляне между превозните средства на ОГТ 

чрез функционалните възможности на електронната система за таксуване; 

 Подобряване на надеждността на обществения превоз чрез осигуряване 

на спазване на разписанията; 

 Подобряване на информираността на гражданите; 

 Подобряване на реакцията при извънредни ситуации; 

 Ефективно и финансово стабилно развитие на ОГТ, в съответствие с 

растежа на града и търсенето на транспортни услуги от гражданите и 

посетителите на общината; 

 Оптимизация на маршрутната мрежа в съответствие с промените на 

транспортната инфраструктура на града, новите индустриални зони и 

жилищни квартали. 

 

Компонент № 3 - СМР дейности по изграждане и монтаж на метални рамки 

за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. захранване за 

таблата)   
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Компонентът е тясно свързан с изпълнението на Компонент № 2, тъй като 

включва дейностите по изграждане и монтаж на 20 бр. информационни табла по 

спирките в гр. Благоевград. Общата стойност на този компонент е 51 320 лв. с ДДС. 

 

 Допълнителни съпътстващи разходи в тази Алтернатива включват: 

управление на проекта, одит, публичност с обща стойност 161 580 лв. с ДДС.    



 

ПРОЕКТ: ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ  

НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД 
 

 

Таблица 2: АЛТЕРНАТИВА 2   

 

КОМПОНЕНТ № 1 - Закупуване на автобуси  
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

1.1. 

Закупуване на 6 бр. автобуси (44 седящи 

места) (*401 861 лв./бр.) 
2 411 166 лв. 

1.2. 

 

Разходи за въвеждане в експлоатация на 

автобусите, включително обучение (0,04% от 

общата стойност на покупката) 

964 лв. 

1.3. Регистрация на актив (6 бр. * 680 лв.) 4 080 лв. 

1.4. 

Задължителна застраховка „Злополука“ на 

пътниците в средствата за обществен превоз - 

на седящо място ( 6 превозни средства* 44 

седящи места = 264места * 25 лв. = 6600 лв.) 

6 600 лв. 

1.5. Гражданска застраховка (6 бр. * 1000 лв.) 6 000 лв. 

  Общо 2 428 810 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ 1 2 428 810 лв. 

        

КОМПОНЕНТ № 2 - Изграждане на електронна 

система за управление на градския транспорт 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

2.1. 

Бордови компютри за таксуване на пътници, 

GPS и GPRS  (за автобусите)  (32 бр. * 5160 лв 

с ДДС) 

165 120 лв. 

2.2. 

 

Валидиращи апарати в ППС (32 бр. * 3000 лв с 

ДДС) 

96 000 лв. 

2.3. 

 

Фискални устройства в ППС (32 бр. * 360 лв с 

ДДС) 

11 520 лв. 

2.4. 

 

Устройства за зареждане на карти в офис (4 бр. 

* 18 000 лв. с ДДС) 

72 000 лв. 

2.5. 

 

Специализирани четци за електронни карти (4 

бр. * 240 лв. с ДДС) 

960 лв. 

2.6. Скенер лични данни (4 бр. * 1320 лв. с ДДС) 5 280 лв. 

2.7. 

 

Устройства за инспектиране  (10 бр. * 6240 лв. 

с ДДС) 

62 400 лв. 

2.8. 
Преносими фискални устройства (10 бр. * 384 

лв. с ДДС) 
3 840 лв. 
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2.9. 
Електронни карти - носители (35 000 бр. * 2,4 

лв. с ДДС) 
84 000 лв. 

2.10. 

 

Комуникационна и сървърна инфраструктура 

(вкл. Дейта център с табла)  

144 000 лв. 

2.11. 

 

Оборудване за пренос на данни (3 бр. * 42 000 

лв. с ДДС) 

126 000 лв. 

2.12. Електронна система за таксуване - софтуер 357 600 лв. 

2.13. Инженеринг и монтаж 166 176 лв. 

2.14. Система за позициониране на ППС - софтуер 163 200 лв. 

2.15. 

 

Информационни табла на спирките (20 бр. * 

4320 лв. с ДДС) 

86 400 лв. 

2.16. 

 

Монтаж на информационни табла по спирките 

(20 бр. * 1 200 лв. с ДДС) 

24 000 лв. 

2.17. 

 

Система за контрол и управление на 

обществения транспорт и електронни 

информационни табла, базирана на GPS 

(софтуер) 

60 000 лв. 

  Общо 1 628 496 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ 2 1 628 496 лв. 

КОМПОНЕНТ № 3 - СМР дейности по изграждане и 

монтаж на метални рамки за информационни табла 

по спирките (вкл. осигуряване на ел. захранване за 

таблата) 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

3.1. 

 

Проектиране - информационни табла на 

спирки 

6 000 лв. 

3.2. СМР дейности (20 бр. * 2200 лв.) 44 000 лв. 

3.3. Надзор - информационни табла на спирки (2%) 1 320 лв. 

  Общо 51 320 лв. 

  ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ 3 51 320 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТИ: 1 + 2 + 3   =  4 108 626 лв. 

        

Разходи за визуализация и публичност по проекта, 

включително разходи за управление и одит 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

3.1. 

 

Дейности по визуализация и публичност по 

проекта (до 1% от стойността на проекта) 

38 591 лв. 

3.2. 

 

Управление по проекта (до 2% от стойността 

на проекта) 82 173 лв. 
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3.3. 

 

Одит по проекта (до 1% от стойността на 

проекта) 

41 086 лв. 

  Общо 161 850 лв. 

ОБЩО 161 850 лв. 

        

    

ОБЩ ТОТАЛ 4 270 476 лв. 

 

 

Алтернатива № 3  

 

В АЛТЕРНАТИВА № 3, която е на обща стойност от 4 319 274 лв., са 

представени три компонента, както следва: 

Компонент 1 – Закупуване на електробуси  

Предвижда се закупуването на 6 броя електробуси  с 24 седящи места, както и 

двойни зарядни станции. Към бюджета са прибавени и всички други разходи, 

необходими за пускане на електробусите в движение. Текущото състояние на 

подвижния състав, който обслужва обществения транспорт, е незадоволително в 

няколко насоки. Преобладаващият брой автобуси са произведени през 90-те, което води 

до извода, че технологията, която те ползват е далеч от съвременната за опазване на 

околната среда и намаляване на шумовото замърсяване. Съществен фактор, който 

намалява мотивацията и желанието на потребителите да ползват услугите на градския 

транспорт е неудобството, несигурността и дискомфорта при возене. Такива остарели 

превозни средства, които се движат непрекъснато, предполагат значителни средства по 

поддръжка и ремонт и са нецелесъобразни с оглед на възможностите, с които 

автобусите разполагат. Закупуването на 6 броя нови електробуси пряко разрешава 

разгледаните по-горе проблеми. С оглед опазването на околната средата, електробусите 

са най-доброто решение, тъй като замърсяването, което произтича от тяхната 

експлоатация е в пъти по-малко в сравнение с текущото състояние. Това е и 

икономически по-целесъобразно решение в дългосрочен план, тъй като разходите по 

ремонт и поддръжка ще бъдат значително по-ниски и разходите по експлоатация са по-

ниски в сравнение с цените на горивата към настоящия момент. 
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При изпълнението на тази дейност има две възможности: 

1. Закупените 6 бр. електробуси да се отдадат под наем на частния 

превозвач; 

2. Общината да създаде търговско дружество, което да е превозвач и 

придобият актив да го използва за извършване на услугата, като наеме или закупи със 

собствени средства автобусите от настоящия частен превозвач; 

В този случай, подходяща мярка за надграждане ще бъде закупуването на 

допълнителен подвижен състав, така че общината да разполага с изцяло подновен 

собствен автопарк. В този случай, би могло, в случай, че общината не разполага с 

подходящ изцяло общински терен за депо, да наеме или закупи настоящото от частния 

превозвач. 

 

Компонент № 2 - Изграждане на електронна система за управление на 

градския транспорт – 1 688 496 лв. с ДДС.  

Електронната система представлява интегрирана система за интелигентен 

градски транспорт и допринася за постигането на следните цели на Общината: 

 Подкрепа и развитие на устойчива, модерна и безопасна транспортна 

система, която следва да задоволява нуждите от качествен транспорт и 

трябва да предоставя много повече възможности за гражданите на 

общината; 

 Предлагане на модерна, привлекателна и гъвкава система за таксуване в 

обществения транспорт, която би могла да убеди и накара повече хора да 

използват услугите на обществения транспорт; 

 Възможност за лесно прехвърляне между превозните средства на ОГТ 

чрез функционалните възможности на електронната система за таксуване; 

 Подобряване на надеждността на обществения превоз чрез осигуряване 

на спазване на разписанията; 

 Подобряване на информираността на гражданите; 

 Подобряване на реакцията при извънредни ситуации; 

 Ефективно и финансово стабилно развитие на ОГТ, в съответствие с 

растежа на града и търсенето на транспортни услуги от гражданите и 

посетителите на общината; 

 Оптимизация на маршрутната мрежа в съответствие с промените на 
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транспортната инфраструктура на града, новите индустриални зони и 

жилищни квартали. 

 

Компонент № 3 - СМР дейности по изграждане и монтаж на метални рамки 

за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. захранване за 

таблата)   

Компонентът е тясно свързан с изпълнението на Компонент № 2, тъй като 

включва дейностите по изграждане и монтаж на 20 бр. информационни табла по 

спирките в гр. Благоевград. Общата стойност на този компонент е 29 320 лв. с ДДС. 

 Допълнителни съпътстващи разходи в тази Алтернатива включват: 

управление на проекта, одит и публичност с обща стойност 146 978 лв. с ДДС.   

 

Таблица 3: АЛТЕРНАТИВА 3   

 

КОМПОНЕНТ № 1 -Закупуване на електробуси 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

1.1. 

 

Закупуване на 6 броя електробуси (24 броя места) (*369 

500 лв./бр. с ДДС) 

2 217 000 лв. 

1.2. Регистрация на актив (6 бр. * 680 лв.) 4 080 лв. 

1.3. 

Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в 

средствата за обществен превоз - на седящо място (4 

превозни средства* 24 седящи места = 96 места * 25 лв. 

= 2400лв. с ДДС) 

2 400 лв. 

1.4. Гражданска застраховка (6 бр. * 1000 лв.) 6 000 лв. 

1.5. 

Доставка и монтаж на двойни 

зарядни станции, включително 

захранване и узаконяване ( 3 бр.* 75 

000лв. с ДДС) 

  225 000 лв. 

  Общо 2 454 480 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ 1 2 454 480 лв. 

        

КОМПОНЕНТ № 2 - Изграждане на електронна система за 

управление на градския транспорт 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 

2.1. 

 

Бордови компютри за таксуване на пътници, GPS и 

GPRS  (за автобусите)  (32 бр. * 5160 лв с ДДС) 

165 120 лв. 

2.2. Валидиращи апарати в ППС (32 бр. * 3000 лв с ДДС) 96 000 лв. 
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2.3. Фискални устройства в ППС (32 бр. * 360 лв с ДДС) 11 520 лв. 

2.4. 

 

Устройства за зареждане на карти в офис (4 бр. * 18 000 

лв. с ДДС) 

72 000 лв. 

2.5. 

 

Специализирани четци за електронни карти (4 бр. * 240 

лв. с ДДС) 

960 лв. 

2.6. Скенер лични данни (4 бр. * 1320 лв с ДДС) 5 280 лв. 

2.7. Устройства за инспектиране (10 бр. *  6240 лв. с ДДС) 62 400 лв. 

2.8. 

 

Преносими фискални устройства (10 бр. * 384 лв. с 

ДДС) 

3 840 лв. 

2.9. 

 

Електронни карти - носители (35 000 бр. * 2,4  лв. с 

ДДС) 

84 000 лв. 

2.10. 

 

Комуникационна и сървърна инфраструктура (вкл. 

Дейта център с табла)  

144 000 лв. 

2.11. 

 

Оборудване за пренос на данни (3 бр. * 42 000 лв. с 

ДДС) 

126 000 лв. 

2.12. Електронна система за таксуване - софтуер 357 600 лв. 

2.13. Инженеринг и монтаж 166 176 лв. 

2.14. Система за позициониране на ППС - софтуер 163 200 лв. 

2.15. 

 

Информационни табла на спирките (10 бр. * 4320 лв. с 

ДДС) 

43 200 лв. 

2.16. 

 

Информационни табла за автобуси (32 бр. * 2 400 лв с 

ДДС) 

76 800 лв. 

2.17. 

 

Монтаж на информационни табла по спирките (10 бр. * 

1 200 лв. с ДДС) 

12 000 лв. 

2.18. 

 

Монтаж на информационни табла в автобусите (32 бр. * 

1 200 лв. с ДДС) 

38 400 лв. 

2.19. 

 

Система за контрол и управление на обществения 

транспорт и електронни информационни табла, 

базирана на GPS (софтуер) 

60 000 лв. 

  Общо 1 688 496 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ 2 1 688 496 лв. 

Компонент № 3 - СМР дейности по изграждане и монтаж 

на метални рамки за информационни табла по спирките 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

(цени с ДДС) 
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(вкл. осигуряване на ел. захранване за таблата) 

3.1. Проектиране - информационни табла на спирки 6 000 лв. 

3.2. СМР дейности (10 бр. * 2200 лв. с ДДС) 22 000 лв. 

3.3. Надзор - информационни табла на спирки (2%) 1 320 лв. 

  Общо 29 320 лв. 

  ОБЩО ПО КОМПОНЕНТ 3 29 320 лв. 

ОБЩО ПО КОМПОНЕНТИ: 1 + 2 +3  =  4 172 296 лв. 

        

Разходи за визуализация и публичност по проекта, 

включително разходи за управление и одит 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

3.1. 
Дейности по визуализация и публичност по проекта (до 

1% от стойността на проекта) 
22 919 лв. 

3.2. 

Управление по проекта (до 2% от стойността на 

проекта) 83 446 лв. 

3.3. Одит по проекта (до 1% от стойността на проекта) 40 613 лв. 

  Общо 146 978 лв. 

ОБЩО 146 978 лв. 

    ОБЩ ТОТАЛ 4 319 274 лв. 

 

Възможностите за допълване на синергичния ефект и осигуряването на 

устойчивост на постигнатите резултати чрез изпълнението на инвестициите, 

предложени като втори етап към алтернативите не обвързват Община Благоевград с 

реализацията им в този обем и обхват, а дават визия за цялостна концепция за 

постигането на интегриран градски транспорт в Благоевград. Надграждането на 

резултатите, постигнати от избраната проектна алтернатива в бъдеще, ще зависи и от 

промените в търсенето и предлагането на услугите на обществения градски транспорт, 

приетите нови стратегически документи на общинско, областно и национално ниво, 

инвестиционната политика на общината, условията и изискванията на бъдещи 

финансирания. 

 

III.  ИЗБОР НА ПРОЕКТЕН ВАРИАНТ  

 

От така описаните три алтернативи на базата на мултикритериен анализ 

(икономически, технически, екологични и институционални аспекти) и на база рискове, 

които биха могли да окажат негативно влияние върху проекта или да застрашат 

успешното му изпълнение, се избира проектно решение за кандидатстване по 

процедурата и съответно за бъдещо изпълнение. 
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Приоритизиране. Мултикритериен анализ 

 

Конвенционалният подход, използван за приоритизиране на проекти в 

транспортния сектор, обикновено се фокусира върху количествена оценка на 

финансовите и икономическите аспекти на инвестициите. 

В съответствие с „Указания за изготвяне на предпроектно проучване за 

модернизация на градски транспорт" на ОПРР от 2013 г., приоритизирането се 

извършва въз основа на мултикритериен анализ (технически, екологичен, 

икономически,институционален и др.). 

Мултикритерийният анализ (МКА) е използван като средство за предварителна 

оценка, най-вече защото на този етап определянето на ефектите (разходи и ползи) е 

трудно за постигане. Друга причина за прилагането на МКА е фактът, че той позволява 

бързо, лесно и ефективно предварително определяне на приоритети, особено с 

различни (хетерогенни) или несъизмерими индекси или елементи и повече от всеки 

друг вид анализ прави възможно постигането на компромис между различните 

елементи, които са важни за процеса на вземане на решения. 

Основната характеристика на МКА е акцентът върху оценката за вземане на 

решения, предвид поставените цели, като оценката е направена въз основа на 

значимостта на различните критерии и тяхната относителна важност според приноса на 

всеки от вариантите. 

 

Предимства 

МКА има много предимства пред един неформален първоначален избор, който 

не е подкрепен от анализ: 

 МКА е отворен, прозрачен и ясен; 

 Изборът на цели, критерии и на взетите решения е важен и все пак се 

изключва използването на неприложими променливи; 

 Резултатите, получени при използването на цифрови скали и тегла, 

също са ясни и могат да се използват в съответствие с приетите 

прозрачни правила; 
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 Оценката на въздействие и изпълнение може да осигури важно 

средство за комуникация, в рамките на взимането на решения от 

различните органи, а понякога и по-късно, между органите и 

обществеността; 

 Независимият одит и анализ на резултатите дава възможност за 

използването им като източник за формиране на избора. 

  

 Недостатъци  

 МКА има следните недостатъци: 

 В зависимост от избраните критерии и разпределението на тяхната 

тежест, може да се получат уязвими и атакуеми резултати, или пък 

относително малки разлики да доведат до големи различия в 

крайната оценка; 

 Липсва механизъм, който да отчита надеждно промяната и 

въздействието на отделните оценъчни компоненти във времето през 

целия проектен хоризонт; 

 Значително ограничена е съизмеримостта, т.е показателите и 

резултатите, получени при прилагането на МКА за конкретния 

проект, трудно биха могли да бъдат сравнявани и/или използвани 

при друг подобен. 

 

Предвид цитираните вече недостатъци, за да се получи максимално добро 

приложение на МКА, Консултантът се е стремил да направи следното: 

 Критериите да се дефинират ясно, прозрачно и да се подчинят на 

целите; 

 Показателите да бъдат относително просто измерими и по възможност 

съотносими; 

 При възможност да се предвидят показатели, отчитащи изменения във 

времето; 

 Да се избягват прекалено общи показатели с приблизително еднакво 

значение и/или тежест, както и такива с минимално въздействие или 
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значение; 

 Да се избягват показатели, които биха се оценили трудно или 

ненадеждно; 

 Да се избягва комбинирането на оценки от цифров и символен тип. 

 

Отделните оценъчни критерии са формулирани при съблюдаване на 

горецитираните указания и следните условия: 

 Приложимост и относимост към разглежданата проблематика; 

 Яснота и простота на интерпретиране; 

 Ориентираност към специфичните цели на проекта; 

 Степен на детайлност и измеримост, съобразена с етапността; 

 Възможност за оценка на директното и индиректното въздействие. 

 

Критерии и индикатори 

Подборът на критерии е подчинен на йерархичната структура и значението на 

по-важните и по-маловажни цели на проекта. Критериите са дефинирани по начин, чрез 

който да гарантират устойчивост и интегрираност за всеки един от резултатите. 

Като отчита добрите практики на европейските страни, Консултантът предлага 

оценката да се извърши въз основа на очакваното положително (или негативно) 

въздействие на всеки компонент от дефинираните критерии за оценка. Прилагайки това 

виждане, са формулирани следните критерии и индикатори: 

 

„Транспортни критерии“ с индикатори, както следва: 

 Състояние на градския транспорт - средна скорост на ГТ, брой линии, 

пропътувани км, брой пътувания, спирки, информация, немоторизиран 

и социален транспорт, паркиране. 

 

„Инфраструктурни критерии“ с индикатори, както следва: 

 Състояние на инфраструктурата - взаимодействие на инфраструктура и 

транспорт, възможност за подобряване на ефективността на услугата. 
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„Екологични критерии“ с индикатори, както следва: 

 Качество на околната среда - вредни емисии, шум, вибрации, зелени 

системи, влияние на глобалното затопляне и др.; 

 Енергийна ефективност - енергоспестяване, възобновяеми енергийни 

източници; 

 Алтернативни начини на придвижване - екологично чист, 

немоторизиран транспорт (велосипеден и пешеходен). 

 

„Социално-икономически критерии“ с индикатори, както следва: 

 Качество на средата - повишаване на достъпността, мобилността, 

безопасността, качеството на услугата и обслужването на хора в 

неравностойно положение, намаляване на задръстванията, предлагане 

на повече алтернативи, насочени срещу самостоятелното придвижване 

с автомобил, възможности за паркиране; 

 Икономически профил - спестени разходи за пътуванията и 

експлоатацията, икономически „зелен” растеж и по-добра транспортна 

ефективност, добро състояние на инфраструктурата и увеличаване на 

добавената стойност, възстановени разходи. 

 

„Институционални критерии“ с индикатори, както следва: 

 Тип участници - община, граждани и бизнес, подобряване на 

комуникацията; 

 Нормативни документи - национално и регионално ниво, обвързаност; 

 Качество на изпълнението - административен капацитет, финансова 

устойчивост: гарантиран бюджет за целия жизнен цикъл на 

компонента, продължителност на жизнения цикъл, мониторинг и 

оценка. 

 

Предварителната оценка на компонентите е извършена, като: 

 Се оценява възможността за положително, директно или индиректно 

въздействие на всеки компонент по отношение на всеки показател; 
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 Отделните компоненти се приоритизират посредством крайна оценка, 

получена като сума от оценяването по отделните индикатори. 

Така дефинираните критерии и техните индикатори за оценка, формират 

мултикритерийната рамка за първоначален избор и приоритизиране на проектните 

компоненти. 
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Таблица 4: Мултикритериен подход – Групи от критерии и Индикатори 

 

   Групи от критерии 

  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Транспортни Инфраструктурни Екологични Социално-

икономически 

Институционални 

Индикатори средна скорост 

на МПС от ГТ 

взаимодействие на 

инфраструктура и 

транспорт 

вредни емисии във 

въздуха 

достъпност до 

градската среда 

брой общински служители ползващи 

обществения транспорт за пътуване 

от/до работното място 

брой линии възможност за 

подобряване на 

ефективността на 

услугата 

шум мобилност в градска 

среда 

брой граждани ползващи 

обществения транспорт за пътуване 

от/до работното място 

пропътувани 

километри 

  вибрации брой обслужени хора 

в неравностойно 

положение 

брой нормативни документи 

засягащи модернизацията на 

интегрирания градски транспорт 

брой 

пътувания 

  зелени системи на 

града 

среден брой на 

задръстванията в 1 

ден 

размер на бюджета за целия жизнен 

цикъл на проекта 
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   Групи от критерии 

брой спирки   енергоспестяване брой паркинг места размер на бюджета за различни 

компоненти на проекта 

немоторизиран 

транспорт 

  енергийни източници 

в транспорта 

средна 

продължителност на 

използването на 1 

паркинг място за 1 

ден 

брой публични институции 

отговорни за реализацията на 

проекта 

социален 

транспорт 

  брой велосипеди спестени разходи за 

пътуванията с личен 

автомобил в градска 

среда 

брой общински служители 

отговорни за реализацията на 

проекта 

паркиране   друг немоторизиран 

транспорт за градска 

среда 

добавена стойност от 

интегрирания 

градски транспорт 

  



 

 

 

 

 
 

 

Използването на подобен подход, при който още в началото са обхванати 

напълно основните цели дава възможност за прецизиране и детайлизиране на вече 

приложените критерии в следващите етапи и използването им за ефективен 

мултикритериен подход при подробната обосновка на инвестиционния пакет. 

С оглед минимизиране на затрудненията при оценката, Консултантът е възприел 

МКА да се извърши изцяло цифрово, като за отделните тегла и значимости не се 

допуска използването на символни оценки като „+”, „-” и подобни. По този начин се 

гарантира, че от една страна показателите са относително просто измерими и 

разбираеми, а от друга страна са еднозначни. 

Всеки от предложените от Консултанта критерии е измерим, оценим и с 

възможност за дискусия, поне по отношение на степента на изпълнимост и въздействие 

на отделните компоненти. 

 Обикновено при изпълнението на МКА се използва числов анализ в две стъпки 

- класиране по точки и претегляне: 

 

Точкова оценка 

Очакваните последици от изпълнението на всеки вариант, се илюстрират 

посредством скала на цифрова оценка, показваща силата на предпочитание за всеки 

вариант при всеки критерий. По-предпочитаните варианти са с по-висок резултат по 

скалата, а по-малко предпочитаните варианти с по-нисък.  

В настоящия МКА е възприето оценката да бъде по скалата от 0 до 10, където 0 

означава действително и/или хипотетично най-малко предпочитаният вариант, а 10 се 

свързва с реално и/или хипотетично най-предпочитания вариант. 

 

Тежест на оценка 

За всеки критерий и индикатор се определят отделни тегловни коефициенти, 

които определят относителното изменение между двете крайности по вече избраната 

скала. 

При създаването на последователна цифрова скала за оценка на критериите 

трябва да се гарантира, че чувството за посоката е една и съща във всички случаи, така 

че (нормалното) по-добро ниво на изпълнение да доведе до по-високи стойности. 

 

В конкретния случай, поради относително малкия брой критерии и индикатори 
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от една страна, и яснотата при оценката на въздействието от друга страна, 

Консултантът предлага използването на числова скала за оценката на компонентите от 

0 до 100, където: 

 0 означава действително и/или хипотетично най-малко предпочитаният 

вариант; 

 100 е равносилно на реално и/или хипотетично най-предпочитаният 

вариант. 

Следващата стъпка е присвояване на тежести за всеки един от критериите, които 

отразяват относителното значение на избора. 

Най-голяма тежест (35%) е дадена на социално-икономическите индикатори. 

Като следващ по важност приоритет (20%), напълно естествено е възприето 

въздействието върху околната среда, в смисъл на ограничаване на вредните емисии и 

шума, повишаване на енергоспестяването и стимулирането на екологично чист 

транспорт, както и институционалното присъствие и регулативна намеса. 

На следващо място по важност (15%) е определена транспортната интегрираност 

между различните видове транспорт. И на последно място е инфраструктурната 

значимост (10%) по отношение на матрицата от тежести.  

 

Таблица 5: Тежести на критериите в мултикритерийния анализ 

 

Групи критерии Тежест 

1. Транспортни 15 

2. Инфраструктурни 10 

3. Екологични 20 

4. Социално-икономически 35 

5. Институционални 20 

Обща оценка 100 

 

Трябва да бъде пояснено, че процедурата свързана с присвояване на тежести на 

отделните критерии се използва единствено, за да бъде направено сравнение и избор на 

алтернатива, без да се оценява в абсолютна стойност всяка отделна характеристика 

(например на околната среда). Именно тегловните коефициенти позволяват МКА да 

бъде по-обективен и насочен към създаването на максимално реалистична 

предварителна приоритизация. 
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Важно е да се отбележи, че именно заради това, че МКА има известни 

недостатъци и определено е по-неточен от анализа „Разходи-Ползи”, в конкретния 

случай се използва като допълващ, а не основен инструмент за приоритизиране на 

компонентите в ранната фаза на проекта. Това се прави най-вече с оглед улесняване и 

осигуряване на възможността за избор на бенефициента.  

В настоящия „Анализ на алтернативите за модернизация” са заложени 3 

алтернативи, които включват различни компоненти с различна стойност. Те са 

показани в следващата таблица. 

 

Таблица 6: Видове алтернативи и стойност на алтернативите 

 

Видове алтернативи Стойност на алтернативите 

Алтернатива 1  4 270 957 лв. 

Алтернатива 2  4 270 476 лв. 

Алтернатива 3  4 319 274 лв. 

 

Трите алтернативи са оценени, като нивата на съответствие и въздействие по 

критерии и компоненти, съгласно дефинираната вече скала, са представени графично 

като по абсцисата са нанесени компонентите, а ординатата представлява скалата. 

За всеки критерий и индикатор са нанесени графично предполагаемите 

стойности на съответствие и въздействие на отделния компонент, които са определени 

от Консултанта. 
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Мултикритериен анализ на Алтернатива №1 

 

От описаното по-горе в Алтернатива № 1 се съдържат следните компоненти: 

 КОМПОНЕНТ № 1 -  Изграждане на електронна система за управление 

на градския транспорт – К1 

 КОМПОНЕНТ № 2 - СМР дейности по изграждане и монтаж на метални 

рамки за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. 

захранване за таблата) – К2 

 КОМПОНЕНТ № 3 - Изграждане на подлез "Грамада" – К3 

 

Компонентите са оценени съгласно аспектите на мултикритерийния анализ, като 

на базата на тази оценка е направена и средна оценка на Алтернативата като цяло.  

 

Следва да се има предвид, че К2 (СМР дейности по изграждане и монтаж на 

метални рамки за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. 

захранване за таблата) е отделен компонент, тъй като изпълнението му ще се 

осъществява чрез избор на изпълнител посредством самостоятелна процедура. В 

същността си е свързан със създаване на условия за реализирането на Компонент 

1. В този смисъл К2 няма да бъде самостоятелно оценяван, а част от оценката на 

К1.  
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Фигура 1 Оценка на компонентите на Алтернатива № 1 по транспортни критерии 

 

 

 

 

Предвидените в тази алтернатива компоненти отговарят на индикаторите, 

заложени в транспортните критерии. Всички компоненти са обвързани с подобряване 

средната скорост на МПС от ГТ и увеличаване броя пътувания чрез увеличаване броя 

на потребители, които ще имат по-лесен достъп до услугите на МГОТ. Изграждането 

на подлеза ще допринесе за безопасността на движението, намаляване концентрацията 

на ПТП в района на кв. „Грамада“, както и ще улесни преминаването на автомобилите, 

така че да се намалят условията за задръствания. От друга страна, системата за 

управление на общинския транспорт обхваща цялата мрежа на градския транспорт и 

именно поради тази причина е оценена и високо.  
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Фигура 2 Оценка на компонентите на Алтернатива № 1 по 

инфраструктурни критерии 

 

 

 

При инфраструктурните критерии компонентите на проектния вариант се 

оценяват на базата на два критерия - взаимодействие на инфраструктура и транспорт; 

възможност за подобряване на ефективността на услугата. Всеки един от компонентите 

се отразява положително на транспортната инфраструктура, тъй като те директно ще се 

отразят върху улеснения достъп на гражданите до услугите на градския транспорт.  
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Фигура 3 Оценка на компонентите на Алтернатива № 1 по екологични 

критерии 

 

 

 

От екологичните критерии всички компоненти на алтернативата положително 

допринасят към заложените индикатори като известно намаляване на вредните емисии 

във въздуха, на шума и на вибрациите чрез мерките за рехабилитация на предвидените 

обекти. Може да се каже, че допринасянето към всички тези индикатори е в резултат от 

очакваното намаляване използването на лични автомобили и таксита при 

придвижването в града. 

Инфраструктурните подобрения ще допринесат за намаляване на 

задръстванията, които са сред основните източници на замърсяване на въздуха. 
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Фигура 4 Оценка на компонентите на Алтернатива № 1 по социално-

икономически критерии 

 

 

 

Аналогично на транспортните критерии и при социално-икономическите 

критерии всяка една от предвидените мерки за осигуряване на безопасен и лесен достъп 

до градския транспорт допринася във висока степен за изпълнението на индикаторите, 

включени в този критерий. Основен ефект ще се отрази върху достъпността до 

градската среда, мобилността в градска среда, средния брой на задръстванията в 1 ден 

(подлез при кв. „Грамада“), спестените разходи за пътуванията с личен автомобил в 

градска среда, както и добавена стойност от интегрирания градски транспорт.  
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Фигура 5 Оценка на компонентите на Алтернатива № 1 по 

институционални критерии 

 

 

 

И при тази оценка основна разлика между отделните компоненти идва от техния 

обхват като се добавя и предвидения бюджет за всеки един от тях и отговорните 

институции. Отделните компоненти показват относително високи стойности и при тази 

група от критерии.  

Сумарната обща оценка на Алтернатива № 1 се формира от средната оценка на 

отделните компоненти, в съответствие с тежестта на различните критерии.  
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Таблица 7: Изчисляване общата оценка по МКА на Алтернатива № 1 

 транспортни 

критерии 

инфраструктурни 

критерии 

екологичн

и критерии 

социално-

икономически 

критерии 

институци

онални 

критерии 

К1 13 7 16 28 18 

К2 15 10 15 33 18 

Средна 

оценка 

14 8.5 15.5 30.5 18 

Обща оценка    86.5 

 

 

Мултикритериен анализ на Алтернатива № 2 

 

От описаното по-горе в Алтернатива № 2 се съдържат следните компоненти: 

КОМПОНЕНТ № 1 - Закупуване на автобуси – К1 

КОМПОНЕНТ № 2 – Изграждане на електронна система за управление на 

градския транспорт – К 2 

КОМПОНЕНТ № 3 - СМР дейности по изграждане и монтаж на метални рамки 

за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. захранване за таблата) – 

К3 

 

Компонентите са оценени съгласно аспектите на мултикритерийния анализ, като 

на базата на тази оценка е направена и средна оценка на алтернативата като цяло.  

 

Следва да се има предвид, че К3 (СМР дейности по изграждане и монтаж на 

метални рамки за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. 

захранване за таблата) е отделен компонент, тъй като изпълнението му ще се 

осъществява чрез избор на изпълнител посредством самостоятелна процедура. В 

същността си е свързан със създаване условия за реализирането на Компонент 2. В 

този смисъл К3 няма да бъде самостоятелно оценяван, а част от оценката на К2.  
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Фигура 6 Оценка на компонентите на Алтернатива № 2 по транспортни критерии 

 

 

 

 

Предвидените в тази алтернатива компоненти отговарят в голяма степен на 

индикаторите, заложени в транспортните критерии. Всички компоненти са обвързани с 

подобряване средната скорост на МПС от ГТ и увеличаване броя пътувания чрез 

увеличаване броя на потребители, които ще имат достъп до частично обновен автопарк 

на градския транспорт.  
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Фигура 7 Оценка на компонентите на Алтернатива № 2 по 

инфраструктурни критерии 

 

 

При инфраструктурните критерии компонентите на проектния вариант се 

оценяват на базата на два критерия - взаимодействие на инфраструктура и транспорт; 

възможност за подобряване  ефективността на услугата. Всеки един от компонентите се 

отразява положително на транспортната инфраструктура. Следва да се има предвид, че 

ефектът от К1 се възприема като частичен, тъй като не включва обновление на целия 

автопарк на превозвача, а закупуване само на 6 броя автобуси. 
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Фигура 8 Оценка на компонентите на Алтернатива № 2 по екологични 

критерии 

 

 

От екологичните критерии всички компоненти на Алтернативата положително 

допринасят към заложените индикатори като известно намаляване на вредните емисии 

във въздуха, на шума и на вибрациите чрез мерките за рехабилитация на предвидените 

обекти. Може да се каже, че допринасянето към всички тези индикатори е в резултат от 

очакваното намаляване използването на лични автомобили и таксита при 

придвижването в града и стимулираното използване на алтернативни форми на 

транспорт – градски транспорт, велосипеди, ходене пеш и други.  

Закупените нови 6 бр. автобуси ще отговарят на по-високи стандарти, което ще 

се отрази благоприятно върху околната среда, посредством редукция отделянето на 

вредни емисии. 
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Фигура 9 Оценка на компонентите на Алтернатива № 2 по социално-

икономически критерии 

 

 

 

Аналогично на транспортните критерии и при социално-икономическите 

критерии всяка една от предвидените мерки за осигуряване на безопасен и лесен достъп 

до градския транспорт допринася във висока степен към индикаторите, включени в 

този критерий. Основен ефект ще се отрази върху - достъпността до градската среда, 

мобилността в градска среда, броя на обслужените хора в неравностойно положение, 

както и добавена стойност от интегрирания градски транспорт.  

Следва да се има предвид, че закупените нови автобуси ще отговарят на по-нови 

стандарти, което включва и по-добри условия за лицата в неравностойно положение. 

В конкретния случай, частичната подмяна на автопарк не предлага цялостно 

решение и интегриран резултат, поради което К1 не получава оптимална оценка по 

този критерий. 
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Фигура 10 Оценка на компонентите на Алтернатива № 2 по 

институционални критерии 

 

 

 

И при тази оценка основна разлика между отделните компоненти идва от техния 

обхват като се добавя и предвидения бюджет за всеки един от тях и отговорните 

институции. Отделните компоненти показват сравнително високи стойности и при тази 

група от критерии.  

Сумарната обща оценка на Алтернатива № 2 се формира от средната оценка на 

отделните компоненти в съответствие с тежестта на различните критерии.  
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Таблица 8: Изчисляване общата оценка по МКА на Алтернатива № 2 

 транспортни 

критерии 

инфраструктурни 

критерии 

екологичн

и критерии 

социално-

икономически 

критерии 

институци

онални 

критерии 

К1 15 6 16 25 11.1 

К2 13 7 16 28 13.2 

Средна 

оценка 

14 6.5 16 26.5 16.5 

Обща оценка    79.5 

 

Мултикритериен анализ на Алтернатива № 3 

 

От описаното по-горе в Алтернатива № 3 се съдържат следните компоненти: 

КОМПОНЕНТ № 1 Закупуване на електробуси – К1 

КОМПОНЕНТ № 2 - Изграждане на електронна система за управление на 

градския транспорт – К2 

КОМПОНЕНТ № 3 - СМР дейности по изграждане и монтаж на метални рамки 

за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. захранване за таблата) – 

К3 

 

Компонентите са оценени съгласно аспектите на мултикритерийния анализ, като 

на базата на тази оценка е направена и средна оценка на алтернативата като цяло.  

 

Следва да се има предвид, че К3 (СМР дейности по изграждане и монтаж на 

метални рамки за информационни табла по спирките (вкл. осигуряване на ел. 

захранване за таблата) е отделен компонент, тъй като изпълнението му ще се 

осъществява чрез избор на изпълнител посредством самостоятелна процедура. В 

същността си е свързан със създаване условия за реализирането на Компонент 2. В 

този смисъл К3 няма да бъде самостоятелно оценяван, а част от оценката на К2.  
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Фигура 11 Оценка на компонентите на Алтернатива № 3 по транспортни 

критерии 

 

 

 

 

Предвидените в тази Алтернатива компоненти отговарят в много висока степен 

на индикаторите, заложени в транспортните критерии. Всички компоненти са 

обвързани с увеличаване броя пътувания чрез увеличаване броя на потребителите, 

които ще имат достъп до услугите на градския транспорт. Системата за управление на 

общинския транспорт обхваща цялата мрежа на градския транспорт и именно поради 

тази причина е оценена и най-високо.  
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Фигура 12 Оценка на компонентите на Алтернатива № 3 по 

инфраструктурни критерии 

 

 

 

При инфраструктурните критерии компонентите на проектния вариант се 

оценяват на базата на два критерия - взаимодействие на инфраструктура и транспорт; 

възможност за подобряване ефективността на услугата. Всеки един от компонентите се 

отразява положително на транспортната инфраструктура. Следва да се има предвид, че 

ефектът от К1 се възприема като частичен, тъй като не включва обновление на целия 

автопарк на превозвача, а закупуване само на 6 броя електробуси. 
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Фигура 13 Оценка на компонентите на Алтернатива № 3 по екологични 

критерии 

 

          

От екологичните критерии всички компоненти на Алтернативата положително 

допринасят към заложените индикатори, като допринасят значително за намаляване на 

вредните емисии във въздуха, на шума и на вибрациите. Може да се каже, че 

допринасянето за изпълнението на всички тези индикатори е в резултат от 

изключително положителния екологичен ефект от обновяването на автопарка на 

обществения градски транспорт с електробуси, както и очакваното намаляване на 

използването на лични автомобили и таксита при придвижването в града и 

стимулираното използване на алтернативни форми на транспорт – градски транспорт, 

велосипеди, ходене пеша и други.  
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Фигура 14 Оценка на компонентите на Алтернатива № 3 по социално-

икономически критерии 

 

 

Аналогично на транспортните критерии и при социално-икономическите 

критерии всяка една от предвидените мерки за осигуряване на безопасен и лесен достъп 

до градския транспорт допринася във висока степен за изпълнение наиндикаторите, 

включени в този критерий. Основен ефект ще се отрази върху - достъпността до 

градската среда, мобилността в градска среда, броя на обслужените хора в 

неравностойно положение, както и добавена стойност от интегрирания градски 

транспорт.  

В конкретния случай, частичната подмяна на автопарк не предлага цялостно 

решение и интегриран резултат, поради което К1 получава сравнително ниска оценка 

по този критерий. 
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Фигура 15 Оценка на компонентите на Алтернатива № 3 по 

институционални критерии 

 

 

 

И при тази оценка основна разлика между отделните компоненти идва от техния 

обхват, като се добавя и предвидения бюджет за всеки един от тях и отговорните 

институции. В конкретния случай К1 представлява значителен разход за бюджета на 

проекта, като инвестицията не отговаря на индикаторите, които ще бъдат постигнати 

при изпълнението на Алтернатива 3.  

Сумарната обща оценка на Алтернатива № 3 се формира от средната оценка на 

отделните компоненти в съответствие с тежестта на различните критерии.  
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Таблица 9: Изчисляване общата оценка по МКА на Алтернатива № 3 

 транспортни 

критерии 

инфраструктурни 

критерии 

екологичн

и критерии 

социално-

икономически 

критерии 

институци

онални 

критерии 

К1 15 8 20 20 5 

К2 13 7 16 28 18 

Средна 

оценка 

14 7.5 18 24 11.5 

Обща оценка    75 

 

Оценка на рисковете, свързани с предложените Алтернативи 

 

За пълнота на обосновката и целесъобразността на избора на една от 

предложените проектни алтернативи е направена оценка на риска като по различни 

компоненти са дадени точки от 0 – най-ниска вероятност от настъпване на риска, до 5 – 

най-висока вероятност от настъпване на риска.  

 

Таблица 10: Оценка на рисковете, свързани с предложените Алтернативи 

 

Рискове Алт. № 1 Алт. №2  Алт. № 3 

Р
и

ск
, 

св
ъ

р
за

н
 

с 
гр

а
ф

и
ц

и
 

за
 

р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

Забавяне на изпълнението 3 3 4 

Забавяне на доставки 2 4 4 

Спиране на работата по проекта 2 2 2 

Прекратяване на договора за 

изпълнение 

2 2 2 

Искове за удължаване на графика 2 2 2 

Промени в обема на  проекта  

(намаляване на изпълнението) 

2 2 2 

Р
и

ск
, 

св
ъ

р
за

н
 

с
 

ф
и

н
а
н

си
 

и
 

б
ю

д
ж

ет
 

Бюджетен дефицит 2 2 2 

Увеличаване стойността на проекта 1 1 1 

Преразход на средства 2 2 2 

Финансови рискове, поради 2 2 2 
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Рискове Алт. № 1 Алт. №2  Алт. № 3 

удължаване на графика 

Финансови рискове, поради 

забавени плащания 

1 1 1 

Неправомерно използване на 

средства 

0 0 0 

Недопустими разходи 0 0 0 

Неточно отчитане на напредък и 

плащания 

0 0 0 

Р
и

ск
, 
св

ъ
р

за
н

 с
 

к
а
п

а
ц

и
т
ет

 з
а

 

и
зп

ъ
л

н
ен

и
е 

Системи за управление и контрол 0 0 0 

Недостиг на квалифицирани кадри 1 2 2 

Недостиг на подготовка  1 1 1 

Недостиг на оборудване 1 1 1 

Недостиг на материали 1 1 1 

Р
и

ск
, 
св

ъ
р

за
н

 с
 

и
зп

ъ
л

н
ен

и
е 

н
а
 

ст
р

о
и

т
ел

ст
в

о
т
о

 

Некачествено и/или непълно 

изпълнение 

2 2 2 

Неспазване на технология 1 1 1 

Неспазване на процедури 1 1 1 

Неспазване на екологични 

изисквания 

1 1 1 

Неспазване на ЗБУТ 2 1 1 

Р
и

ск
 с

в
ъ

р
за

н
 с

 

к
о
о

р
д
и

н
а
ц

и
я

 Неефективна координация 0 0 0 

Непоемане на отговорност 0 0 0 

Р
и

ск
, 
св

ъ
р

за
н

 с
 

о
б
щ

ес
т
в

ен
о
 

м
н

ен
и

е 

Негативно обществено мнение 1 3 4 

Средна оценка 33 37 39 
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При оценката на риска Алтернатива № 1 има най-ниски точки, тъй като включва 

в себе си компоненти, чието изпълнение не би следвало да представлява големи 

трудности, забавяния или затруднения. Другите две алтернативи включват повече 

дейности на доставки, които се обвързват и с повече рискове, свързани с качественото 

и навременно изпълнение, както и с външни обективни фактори и съответно са 

оценени, като по-рискови алтернативи.  

Рисковете с висока оценка са външни за Възложителя рискове, чийто контрол и 

предотвратяване изискват повече мерки и усилия. Основавайки се на опита на Община 

Благоевград в изпълнението на проекти и по-конкретно именно инвестиционни 

проекти, се счита, че ще бъдат предприети необходимите действия за предотвратяване 

или минимизиране на всички идентифицирани рискове. 

Именно поради опита на Общината, въпреки вероятността от възникване на 

рискове при изпълнението на предвидените дейности и на базата на мултикритерийния 

анализ, се препоръчва изпълнението на Алтернатива № 1, като най-всеобхватна и 

реалистична за изпълнение алтернатива, която благодарение на синергичния ефект от 

отделните си компоненти ще има най-голяма полза за жителите и гостите на община 

Благоевград.  

 


