ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ТРАНСПОРТА И БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ
Дейност
/мярка

1
1.Мерки за
намаляване на
емисиите от
транспорта
Изграждане на
Третата линия на
метрото в София:
Етап I – участък „
Бул. Владимир
Вазов – ЦГЧ –ул.
Житница“.

Изграждане на
Трета линия на
метрото в София,
Етап II – участък
ул.Житница – ж.к.
Овча купел –
Околовръстен път

Източник на
финансиран
е

Стойност на
мярката (лв)

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

Коментари

2

4

5

6

ОП
Транспорт и
транспортна
инфраструкт
ура“ 2014 2020
Бюджет на
Столична
община
ОП
Транспорт и
транспортна
инфраструкт
ура“ 2014 2020
Бюджет на
Столична
община

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

796 400 000

Проектът е одобрен
от ЕК с Решение за
изпълнение на
комисията С(2016)
2315 final от
26.04.2016г.

Проектът е в изпълнение:
Проектът е със срок на
приключване 31.12.2020г.

97%
772 508 000

203 800 000

Административен
договор за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
ОП Транспорт и
транспортна
инфраструктура 2014
– 2020г. № ДОПТТИ6/16.05.2017

Проектът е в реализация със срок
на изпълнение 2020г.

80%
163 040 000

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

Дейност
/мярка

Източник на
финансиран
е

1
Изготвяне на
идеен проект за
отклонението от
третата линия на
метрото - участък
„ул. Шипка – ул.
Гео Милев – бул.
Асен Йорданов –
бул. Цариградско
шосе”

2
ОП
Транспорт и
транспортна
инфраструкт
ура“ 2014 2020

Проект
„Интегриран
Столичен градски
транспорт“ Втора
фаза

ОП „Региони
в растеж“
2014-2020

Доставка на 20
нови единични
електробуса.

Доставка на 60

Стойност на
мярката (лв)

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

Коментари

4
1 149 600

5
Административен
договор №ДОПТТИ10/12.10.2018 г. за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ по ОП „Трансп
орт и транспортна
инфраструктура”
2014-2020 г.

6
Проектът е изпълнен. Предстои
одобряването му от експертен
съвет.
Целта е постигане на пълна
проектна готовност за финансиране
на инвестиционния проект през
следващия програмен период след
2020г. от ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура“.

125 484 100

Проектът е одобрен и
е сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ
между Столична
община и ОП Региони
в растеж 2014-2020

Проектът включва следните
основни дейности:
реконструкция на трамваен релсов
път, доставка на 13 броя нови
нископодови съчленени трамваи;
надграждане на интелигентната
система за управление на трафика и
на съществуващата система за
информация на пътниците в реално
време. Срокът за приключване на
проекта е 21.02.2021г.

20%
25 096 800

Бюджет на
общината

39 170 940

Автобусите са доставени през месец
10.2018 г.

100%

Бюджет на

28 873 176

Договор за „Доставка
на лизинг на 20 нови
единични
електробуса“ между
общината и
изпълнител по ЗОП
Договор за „Доставка

Автобусите са доставени през месец

100%

Бюджет на
Столична
община

Бюджет на
Столична
община

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

100%

500 000

2

Дейност
/мярка

Източник на
финансиран
е

Стойност на
мярката (лв)

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

4

5
60 броя единични
ниско подови газови
автобуса между
общината и
изпълнител по ЗОП
Договор за „Доставка
на лизинг на 22 броя
нови единични газови
автобуси и
специализирано
оборудване към тях“
между общината и
изпълнител по ЗОП
Договор за „Доставка
60 броя газови
съчленени автобуси
между общината и
изпълнител по ЗОП
Решение на СОС №
567 по Протокол №
58 от 26.07.2018 г. за
договор за заем
между "Столичен
електротранспорт"
ЕАД и ЕБВР

6
10.2018 г.
Годишен отчет за изпълнението на

Проект

1
броя единични
ниско подови
газови автобуса

2
общината

.Доставка на
лизинг на 22 броя
нови единични
газови автобуси и
специализирано
оборудване към
тях

Бюджет на
общината

8 052 000

Доставка на 60
броя газови
съчленени
автобуси

Бюджет на
общината

40 556 332

Създаване на
нови 6
електробусни
линии за
заместване на
стари автобусни
чрез доставка на
30 бр.
електробуса и
изграждане на 12
бр. зарядни
станции
Доставка на 28

Бюджет на
общината
(чрез заемни
средства)

16 000 000

Българо –

5 100 000

Коментари

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

Годишен отчет за изпълнението на
Програмата за КАВ 2015-2020г:

100%

Договорът е изпълнен.

100%

Проектът се изпълнява на два
етапа. Първият етап е в изпълнение
- за доставката на половината
електробуси и зарядни станции се
провежда процедура по ЗОП за
избор на външен изпълнител.

50%
8 000 000

В рамките на проекта са доставени

100%

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

8 000 000

3

Дейност
/мярка

1
броя
модернизиарни
трамвая

Източник на
финансиран
е

Стойност на
мярката (лв)

2
швейцарска
програма

4

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

5
„Модернизирани
трамваи за град
София”

6
през 2017г. 28 бр. модернизиарни
употребявани трамваи и е
проведено проучване на
мултимодалната мобилност от
Столична община

Изготвени и защитени
пред ОПОС проекти и
подписани 3
договора за
безвъзмездна
финансова помощ на
9.10.2019г. между
ОПОС и Столична
община

Общо трите проекта включват
доставка на 25 нови трамваи; 30
тролейбуси; 30 електробуса и 52
електрически автобуса, както и
доставка и монтаж на зарядни
станции и друга инфраструктура и
специализирано оборудване за
обслужване на новите електрически
превозни средства от обществения
транспорт.
Проектът е в начална фаза на
изпълнение.
Проектът е за е повишаване
привлекателността на градския
транспорт чрез въвеждане на
справедлива система за заплащане
на услугите и сигурността. Срокът за
изпълнение на договора е 24
месеца за внедряване на системата
(до 17.12.2020г) и 96 месеца за
гаранционно управление и
поддръжка на системите, услуги по
организиране на управлението и
отчитане на онлайн продажби и
валидация на превозни документи.

Бюджет на
общината
Проект за
обновяване на
градския
транспорт чрез
електрически
транспортни
средства и
свързана
инфраструктура и
специализирано
оборудване

ОП „Околна
среда“ 20142020

Въвеждане на
интегрирана
автоматизирана
система за
електронно
таксуване и
въвеждане на
видеонаблюдение
в градския
транспорт.

Бюджет на
общината

261 400 000

Бюджет на
общината

83 248 150

Коментари

Договор за
изпълнение на
проекта е сключен на
17.12.2018

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

47%
39 126 630

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

3 248 150

4

Дейност
/мярка

Източник на
финансиран
е

1
Създаване на
нови, буферни
паркинги при
началните и
крайните спирки
на Софийското
метро, за
стимулиране
използването на
градски транспорт
от гостите на
града.

2
Бюджет на
общината

Основен и текущ
ремонт на големи
улици на
територията на
Столична община,
в т.ч. за
оптимизиране на
транспортната
схема,
изграждане на
велоалеи,
въвеждане на бус
ленти за
обществения
транспорт

Бюджет на
общината

Стойност на
мярката (лв)

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

Коментари

4

5
04.10.2018 г. е
сключен договор с
предмет “Доставка,
монтаж,
конфигурация,
интеграция и
въвеждане в
експлоатация и
поддръжка на
оборудване и
информационни
системи за целите на
паркирането в
паркингите на
метростанциите
Договори са
сключени между
общината и външни
изпълнители на
обществени поръчки

6
Дейностите по договора включват
доставка
на
оборудване
и
информационни системи и пълно
гаранционни
обслужване
на
доставените
оборудване
и
информационни
системи
в

978 584

11 224 380

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

100%

конкретни срокове (система “Parк＆
Ride”).
С предприетите действие системата
“Parк＆Ride” е въведена във всички
действащи буферни паркинги.
Годишен отчет за изпълнението на
Програмата за КАВ 2015-2020г:
Проектите са изпълнени

100%

5

Дейност
/мярка

Източник на
финансиран
е

Стойност на
мярката (лв)

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

Коментари

1
2.Мерки за
намаляване на
замърсяването от
битовото
отопление с
дърва и въглища

2

4

5

6

Интегриран
проект
„Българските
общини работят
заедно за
подобряване на
качеството на
атмосферния
въздух”
LIFE17
IPE/BG/000012 LIFE IP CLEAN AIR
за подмяна на
битовото
отопление на
дърва и въглища с
екологични
алтернативи
Подмяна на
битовото
отопление на
дърва и въглища с
екологични

Програма
LIFE на
Европейския
съюз

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

13 367 684

Проектът е първият за
България одобрен
Интегриран проект по
Програма LIFE на ЕС, в
който участват шест
български общини,
като Столична
община е
координиращ
бенефициент

Подготвителните дейности по
проекта съгласно изискванията на
програмата и заложеното в
одобрения проект са изпълнени, а
инвестиционните дейности са на
етап стартиране

13 000 000

44 300 000

Подписан договор за
безвъзмездна
финансова помощ
през 2019г между ОП
Околна среда 2014-

Проектът е в първи подготовителен
етап на изпълнение съгласно
изискванията и графика на ОПОС.
Срокът за изпълнение на проекта е
август 2023г:

43 000 000

Бюджет на
общината

ОП „Околна
среда 20142020“

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

6

Дейност
/мярка

1
алтернативи
Пилотен проект
„Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух в сектор
битово отопление,
чрез подмяна на
индивидуални
домакински
горивни
устройства на
твърдо горива на
територията на
Район „Нови
Искър“.
Район „Красна
поляна“ демонстрационно
монтиране и на 10
бр.
електрос.филтри
пилотен проект за
доставка и
монтаж на 25 бр.
филтри за комини
за домашни
горивни
инсталации до 50
Проект за

Източник на
финансиран
е

Стойност на
мярката (лв)

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

Коментари

2

4

5
2020 и Столична
община
Пилотният проект е за
30 домакинства в
район Нови Искър,
Столечна община

6

Средства от
бюджета на
общината

86 292

програма
БалканиСредиземно
море 20142020г. в
рамките на
проект
AIRTHINGS.

Средства от

7 896 000

Сключен е договор с

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

Проектът е изпълнен през 2018г.

100%

Проектът е изпълнен през 2019г.

100%

Проектът предвижда следните

7,5%

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

5 625 900

7

Дейност
/мярка

1
поставяне на 2000
филтри за комини
на домакинства с
нисък социален
статус с отопление
на дърва

Източник на
финансиран
е

2
бюджета на
общината

Стойност на
мярката (лв)

4

Инфорамция за
одобрение/договр за
проекта

5
изпълнител по ЗОП

Коментари

Приблизителен %
на усвоени
средства към 1-во
тримесечие на
2020г.

Прогноза за
оставаща стойност
за периода след
2020г.

6
срокове:
До 30.12.2019г.– до 150 броя
До 30.11.2021 г. – до 850 броя
(при прогнозата за оставащата
стойност след 2020г. е направено
допускането, че за 2020г. и за 2021г.
са поравно по 425бр.филтри)
До 30.11.2022г.– до 500 броя
До 30.11.2023 г. – до 500 броя

8

