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Силни страни

Слаби страни

S1. Местната власт в подкрепа на бизнеса
S2. Кръстопът на два европейски коридора - коридор 4 и
коридор 7
S3. Удобни транспортни връзки до северната, западната и
южната граница и столицата
S4. Условия за рентабилно земеделие и животновъдство
S5. Влак, железопътни товарни превози инфраструктура
S6. Околовръстен път (Е79 - ферибот Оряхово)
S7. В близост до Фериботен комплекс Оряхово (България
- Румъния)
S8. Разработена тролейбусна мрежа
S9. Наличие на индустриални зони
S10. Временни ограничения за достъп на превозно
средство за доставка на някои улици

W1. Липсата на ясно регламентирани градската
транспортна политика
W2. Отсъствие на актуална транспортна схема
W3. Липсата на дългосрочна стратегия за устойчив
транспорт
W4. Липса на Околовръстен път до ферибот Видин
W5. Липсата на подробна информация за превоза на
стоки в града
W6. Неефективна система за краткотрайно паркиране в
центъра на града
W7. Нарушение на законите за движение от водачите по
време на процеса на доставка
W8. Стара железопътната инфраструктура и оборудване
W9. Ниско използване на информационните и
комуникационни технологии в сектора
W10. Незадоволително състояние и нивото на
поддържане на съществуващата инфраструктура
W11. Недостатъчна координация между видовете
транспорт и липсата на интегрирани мрежи и услуги за
обществен транспорт
W12. Липса на средства за стандартни поддръжка,
модернизация и развитие на съществуващата
транспортна инфраструктура
W13. Морално и физически остарели и претоварени
транспортно оборудване парк
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Възможности

Заплахи

O1. Втори етап на околовръстния път (Е79 връзка с
Видин)
O2. Развитие на транспортната система на града
O3. Разширяване и оптимизиране на количката мрежа
O4. Увеличаването на търсенето на транспортни услуги
О5. Модернизация на сектора чрез инвестиции в
инфраструктура и нови технологии и ефективно
използване на структурните фондове и Кохезионния
фонд, като възможност за развитие на транспортната
система
О6. Повишаването на енергийната ефективност в
транспортния сектор - изграждане на централизирана
система за управление, въвеждане на нови енергийноефективни превозни средства, нови технологии и
насърчаване на енергийно-ефективни видове транспорт

T1. Проблеми с финансирането на изпълнението на
добрите практики
T2. Забавяне на изпълнението на големите
инфраструктурни проекти в региона - Дунав мост 2,
обходни пътища, разширяване на пътя Е-79 Мездра –
Ботевград
Т3. Увеличаване на отрицателното въздействие върху
околната среда и изменението на климата от
транспортна дейност
Т4. Повишаване на енергийната интензивност на
транспорта
Т5. Увеличаването на цените на петролните продукти на
международния пазар
T6. По-нататъшно влошаване на качеството на
транспортната инфраструктура, поради липса на
средства за неговата поддръжка, функциониране и
развитие
T7. Значително нарастване на пътуване с частния
моторни превозни средства, което води до изчерпване на
капацитета на пътната мрежа във Врачанския и
увеличаване на времето и разходите за транспорт,
задръстванията и емисиите

СИЛНИ СТРАНИ
S1. Местната власт в подкрепа на бизнеса
Общинският център за услуги и информация на гражданите функционира от
2002 година. Тя е създадена по проект "Подобряване на обслужването на
гражданите", изпълнявани от Фондация за реформа в местното самоуправление
(ФРМС) - София, с финансовата подкрепа на Американската агенция за
международно развитие (USAID). Чрез този център, община съществено
подобрява административното обслужване на населението и бизнеса, и е
създала условия за прозрачност в работата на общинската администрация.
S2. Кръстопът на два европейски коридора - коридор 4 и коридор 7

Основни железопътни и пътни коридори от национално и международно
значение преминат през територията на общината. Враца е пресечна точка на два
от най-големите европейски транспортни коридора - коридор 4 и коридор 7.
Стратегическото му местоположение ще стане още по-важно с изграждането на
"Дунав мост 2" при Видин.
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СИЛНИ СТРАНИ
коридор № 4 Дрезден / Нюрнберг
- Прага - Виена /
Братислава Будапеща
Крайовски /
Констанца - Видин Враца - София Солун / Пловдив –
Истанбул
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коридор № 7 - Рейн
- Мейн - Дунав
(воден път Дунав).
Път II-15, която
минава през Враца
е в основата на
пътната
инфраструктура на
област Враца. Той
отива до Оряхово град на река Дунав,
където е базиран
най-натоварения

СИЛНИ СТРАНИ
S3. Удобни транспортни връзки до северната, западната и южната граница
и столицата
Северната граница на град Враца се свързва чрез Е79 (ферибот Видин), както и
първокласен път II-15 (ферибот Оряхово).
Най-западния коридор 4 (в близост до София) и коридори 10 и от 8 до Сърбия.
С южната съседка - чрез Е 79.
Враца е разположена на 110 км от столицата, от които 60 км са по магистрала.
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СИЛНИ СТРАНИ
S4. Условия за рентабилно земеделие и животновъдство
Температурните условия за община Враца и цялата страна се характеризират с
бързо затопляне и повишаване през април. Най-високите температури са през юли и
август, когато настъпват най-интензивните суши.
S5. Влаковите, железопътни товарни превози инфраструктура
В железопътния транспорт също играе важна роля за комуникациите в общината 10
км от двойни ж.п. и 35 км електрифицирана ж.п.
Основни железопътни гари: Гара Враца - за пътници и товари.
Железопътна линия Враца – Мездра
Железопътна линия София - Враца – Видин
Железопътна линия София - Враца – Лом
Железопътна линия София - Враца – Монтана
30 броя композиции, включително пътнически и бързи влакове; 2 бързи влака
обслужват града за денонощие. За 2009 г. броя на пътниците в ж.п. гара Враца е бил
414 943, а броят на вагони, натоварени и разтоварени на товарна гара Враца за
същия период са 72 товарни вагони с 3 600 т товари.
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СИЛНИ СТРАНИ
S6. Околовръстен път (Е79 - ферибот Оряхово)
През 2005 г. беше открита обновената отсечка от 8 km, участък от северния
околовръстен път на Враца, който пренасочва движението на товарни
автомобили извън границите на града.

Обход на гр. Враца от км 141+300 до км 147+600
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СИЛНИ СТРАНИ
S7. В близост до Фериботен комплекс Оряхово (България - Румъния)
Враца се намира на 80 км от ферибота Оряхово (по река Дунав) и 83 км от речно пристанище в
Лом.
S8. Разработена тролейбусна мрежа
Основният транспорт в общината е автомобилния транспорт. Враца също има добре развит
тролейбусен транспорт, началото датира от 1990 година. Има 6 тролейбусни линии с обща
дължина 42,5 км. Броят на пътниците, които ползват нейните услуги е между 4 и 7 милиона
годишно.
S9. Наличие на индустриални зони
На територията на Враца има 3 промишлени зони с добре развита инфраструктура. Всички зони
са разположени в околностите на града. Две от тях са с директен подход към международен път
Е79, а един от тях до Околовръстен път.
S10. Временни ограничения за достъп на превозно средство за доставка на някои улици
С Решение № 262/03.07.2003 и протокол № 46 на Общински съвет - Враца е приета "Наредба за
организацията, безопасността на движението и дисциплината на шофьорите и пешеходците в
Община Враца". Наредбата урежда въпросите на местните изисквания, ограничения и забрани,
свързани с движението на превозни средства в териториите за обществено ползване на
територията на община Враца.
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СЛАБИ СТРАНИ
W1. Липсата на ясно регламентирана градска транспортна политика
С изключение на "Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на шофьорите и
пешеходците в Община Враца" на ниво община все още не е ясно регламентирана градската транспортна политика.
Градската транспортна схема е твърде стара (от 1981 г.) и трябва да се актуализира и пригоди за новите условия на
транспорт в града.
W2. Липсата на транспортна схема
Община Враца не е разработила схема за транспорт до момента. Тази схема е от важно значение за по-добри
правила за движение, пътна инфраструктура и пешеходни зони.
W3. Липсата на дългосрочна стратегия за устойчив транспорт
Общината трябва да разработи дългосрочна стратегия за устойчив транспорт. Схемата за транспорта ще бъде
основна част от стратегията.
W4. Липса на Околовръстен път до ферибот Видин
В момента всички тежкотоварни превозни средства с дестинация ферибот Видин, преминават през града,
включително центъра на града. Това води до задръствания, замърсяване и застрашат безопасността на движението.
W5. Липсата на подробна информация за превоза на стоки в града
Информация за товарните превозвачи на територията на града е непълна. Сътрудничеството между общинските
власти и частния сектор е слабо. Методи за изследване все още не са разработени. Статистически данни относно
ниво на града са недостатъчни.
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СЛАБИ СТРАНИ
W6. Неефективна система за краткотрайно паркиране в центъра на града
Настоящата система за краткотрайно паркиране в центъра на града не е ефективна. Организация на места за
паркиране; управлението и икономическите ползи са неефективни. Наказателните мерки не са достатъчно силни,
за да се гарантира стриктното спазване на нормативните изисквания.
W7. Нарушение на законите за движението от водачите по време на процеса на доставка
Нарушение на законите за движението се случва често в града. Водачите на товарни превози често не само
нарушават "Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на шофьорите и
пешеходците в Община Враца", но и националните законодателства за трафика. Пътната полиция не е с
достатъчно ресурси, за да следи отблизо състоянието на пътното движение в зоните с ограничен достъп.
W8. Стара железопътната инфраструктура и оборудване
Ж.п. гарата на Враца е построен през 1913 година. През 1980 г. е построена новата сграда и е разширена с жп
линии. На територията на община Враца се намират 10 км двойни ж.п. линии и 35 км електрифицирани
железопътни линии. Железопътният товарен терминал бе затворен през 2000 година.
W9. Ниска степен на използване на информационните и комуникационни технологии в сектора
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са едни от най-важните движещи сили на иновациите в
предприятията и растежа на икономиката.
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СЛАБИ СТРАНИ
W10. Незадоволително състояние и нивото на поддържане на съществуващата инфраструктура
Уличната мрежа е 175 км. Състоянието на настилката се е влошило. Широки булеварди съществуват само във
входно-изходните точки на града. Ремонтите са частични.
W11. Недостатъчна координация между видовете транспорт и липсата на интегрирани мрежи и услуги за
обществен транспорт
Враца не е с интегрирана транспортна система. Тролейбусната мрежа не обхваща целия град. Трябва ли да се
работи за интеграция на тролейбусния и автомобилния транспорт, която да улесни пътуването на гражданите и за
да се избегне използването на личните автомобили.
W12. Липса на средства за стандартна поддръжка, модернизация и развитие на съществуващата
транспортна инфраструктура
В момента, като се вземат предвид световната финансова криза, общината изпитва затруднения да отдели
средства за стандартна поддръжка, модернизация и развитие на съществуващата транспортна инфраструктура.

W13. Морално и физически остарели, претоварен парк за транспортно оборудване
Наличната техника в транспортния парк на общината в момента е морално и физически остарял.
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ВЪЗМОЖНОСТИ
O1. Втори етап на околовръстния път (Е79 връзка с Видин)
Изграждането на 2 –ия етап от разширение на обходния път на съществуващ път Е79 в посока на Видин е в ход. Този
път ще позволи отклоняване на трафика на тежкотоварни превозни средства извън границите на града, което ще
намали задръстванията, намаляване на емисиите от CO2 и ще подобри безопасността на движението.

O2. Развитие на транспортната система на града
Планове за разработване на актуализирана, ефективна и функционална транспортна система. Такава система ще
допринесе за ефективното прилагане на движението по пътищата, за създаване на добре функционираща система на
краткосрочно паркиране в центъра, осигуряване на алтернативни паркинги и да ще подобри функционалността на
пешеходни зони.
O3. Разширение и оптимизиране на тролейбусната мрежа
Изграждането на нова маршрутна линия (бл. 26 - ул. "Ц. Даскалов / Криводолско шосе - надлез – ж.п. гара - автобус Екзарх Йосиф.), 5900 м с дължина на съществуващата тролейбусна мрежа Враца, има за цел: - осигуряване на лесен
достъп на работниците, пребиваващи в едни от най-многобройните с население места (Дъбника и Сениче) на града до
центъра на града, където са разположени административни офиси и бизнес предприятия, банки, ж.п. гара (градски и
товарни) и промишлената зона за хранителните стоки - намаляване на времето за пътуване до работни места - да се
намали трафика в най-натоварените градски улици - "М. Орозов "и бул." Демокрация "- рационализация на
пътническите транспортни потоци с тролейбусен транспорт.
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ВЪЗМОЖНОСТИ
O4. Увеличаване на търсенето на транспортни услуги
Увеличаване на търсенето на транспортни услуги може да бъде постигнато чрез осигуряване на екологичен,
модерен, удобен и бърз обществен транспорт.
О5. Модернизация на сектора чрез инвестиции в инфраструктура и нови технологии и ефективно използване
на структурните фондове и Кохезионния фонд, като възможност за развитие на транспортната система
Модернизирането на сектора е възможно чрез привличане на финансиране от европейски и местни програми
за безвъзмездна помощ.
О6. Повишаването на енергийната ефективност в транспортния сектор - изграждане на централизирана
система за управление, въвеждане на нови енергийно-ефективни превозни средства, нови технологии
и насърчаване на енергийно-ефективни видове транспорт
1. Чрез трансфер на добри практики.
2. Чрез участие в донорски програми на ЕС.
3. Чрез създаване на ПЧП.
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ЗАПЛАХИ
T1. Проблеми с финансирането на изпълнението на добрите практики
Ние трябва да разчитаме единствено на финансиране от програми и проекти на ЕС. Трансфера на някои от
добрите практики, ще изискват значителни инвестиции в оборудване.
T2. Забавяне на изпълнението на големи инфраструктурни проекти в региона - Дунав мост 2, байпас
пътища, разширяване на пътя Е-79 Мездра-Ботевград
Изпълнението на тези големи промени в инфраструктурата е изцяло държавна политика.

Т3. Увеличаване на отрицателното въздействие върху околната среда и изменението на климата от
транспортна дейност
Отрицателното въздействие се увеличава със замърсявания, натоварването, както и с други критични
последици от транспорта. Наблюдава се тенденция на постоянно нарастване броя на автомобилите, което се
отразява негативно.
Т4. Повишаване на енергийната ефективност на транспорта
В град Враца няма никакви ограничения по отношение на стандартите за транспорта (ех EURO стандарт) за
тежкотоварни превозни средства, влизащи в града, което води до увеличаване на интензивността на
транспорта. Намаляването на потреблението на енергия в сектора е от ключово значение за намаляване на
емисиите на парникови газове, озонови прекурсори и фини прахови частици (ФПЧ10).
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ЗАПЛАХИ
Т5. Увеличаването на цените на петролните продукти на международния пазар
Тези процеси са на световно ниво. Общината не може да повлияе върху пазара на петрол.
T6. По-нататъшно влошаване на качеството на транспортната инфраструктура,
поради липса на средства за неговата поддръжка, функциониране и развитие
Общината е отговорна за поддръжката на общинската пътна мрежа. Но ограничението от
държавния бюджет не позволява ефективното поддържане и модернизация във времето.
T7. Значително нарастване на пътуване с лични моторни превозни средства, което
води до изчерпване на капацитета на пътната мрежа във Враца и увеличаване на
времето и разходите за транспорт, задръстванията и емисиите
Има тенденция на увеличаване на броя на частните автомобили в домакинствата.
Капацитетът на пътната мрежа в Враца е недостатъчен за този брой на превозните
средства, което води до увеличаване на времето и разходите за транспорт, задръстванията
и на емисиите.
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SWOT Матрица & Анализ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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