ОБЩИНА БУРГАС
Проект „Интегриран
градски транспорт на
Бургас “
Модернизация на
обществения транспорт
Доставка на нови нискоемисионни
автобуси – съчленени дизелови и
единични автобуси на метан
Въвеждане на система на бързи
автобусни линии
Приоритет за автобусите на
кръстовища
Нова оптимизирана и атрактивна
транспортна схема
Централна автобусна спирка
Система за електронно таксуване
Пътническа информация в реално
време на спирки и в автобуси
Мониторинг и система за контрол на
обществения транспорт
Подобряване на автобусно депо и
работилница
Изграждане на станции за зареждане
на дизел и метан
Подобрени автобусни терминали

Алтернативни средства за
транспорт
Развитие на велосипедната
мрежа
Безопасни съоръжения за
пешеходци
Подобрена достъпност на
автобусните спирки

Предварителни проучвания
за бъдещо подобряване на
системата на бързи
автобусни линии
Проучване за надграждане на
системата след успешно
прилагане
Проучване за изграждане на
Park and Ride съоръжения
Проучване за изграждане на
нова автогара за междуградски
линии
Проучване за Интегрирана
система за управление на
трафика

Публичност

Кампания за привличане на
гражданите към обществения
транспорт и алтернативни
природосъобразни начини на
придвижване

Период на изпълнение
Ноември 2010 – Декември 2013

Бюджет
61 936 920 евро

ПОКАНА: ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗИ АВТОБУСНИ
ЛИНИИ
Вторник 5 юли 2011, 14:00-16:00
Морско казино, Бургас
За нас е удоволствие да ви поканим на Информационен ден за
обществена поръчка за проектиране на системата за бързи
автобусни линии на 5 юли в гр. Бургас.
Община Бургас изпълнява проект „Интегриран градски транспорт
на Бургас“. Проектът се финансира от ОП „Регионално развитие“
2007-2013 и от Община Бургас.
Проектът е в своята първа фаза и една от най-важните дейности е
възлагането на поръчка за дизайн на системата на бързи автобусни
линии и нейните елементи. Поръчката ще включва анализ на
съществуващата улична мрежа за прокарване на бърза автобусна
линия, оптимизиране на кръстовища със светлинно регулиране,
анализ на велосипедната мрежа,проектране на централна
автобусна спирка и автобусни терминали.
Община Бургас желае да покани всички заинтересовани страни, за
да осигури прозрачна и пълна информация относно процедурата.
Повече информация може да бъде намерена на интернет
страницата на общината www.burgas.bg след 28 юни.
Програма и полезна информация
14:00
Откриване
Кратко въведение в проекта
Детайлна
презентация
на
изисквания и спецификации
Въпроси и отговори
15:30
Коктейл

техническите

Място:
Морско Казино,Морска градина
Бургас
Лице за контакт:
Даниела Николова
Имейл: d_nikolova@burgas.bg
Моля, потвърдете своето присъствие на d_nikolova@burgas.bg до
28 юни, вторник.
Проект BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас”,
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регопнално
развитие» 2007 -2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие.

