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Модернизират превоза с 38 трамвая
Над 100 нови машини за транспорта на София
Подменят 60 автобуса по линии 11, 280 и 204, купуват и 15 електробуса
90% от автопарка е обновен за 5 години
Столичната община модернизира градския транспорт в София със 113 нови машини - 60
автобуса, 38 трамвая и 15 електробуса. Това стана ясно вчера, по време на пускането в
експлоатация на 20 от возилата. Новите автобуси ще обслужват линия 11, която
свързва кв. „Гео Милев", „Красна поляна" и „Овча купел". Машините са произведени от
фирма МАН. Те са 18-метрови, съчленени, нископодови, климатизирани, с
видеонаблюдение, зарядни за телефон, безплатен интернет, места за хора с
увреждания и майки с колички. „Тези 20 автобуса са част от общо 60 съчленени
автобуса, които Столичният автотранспорт купи по програмата за подмяна на
автобусите в София, която е на финала. Това са последните 60 автобуса от тази
програма. За последните 5 години подменихме с нови около 90% от автобусите на
линия. Средната възраст на автобусите в София 6 години", каза столичният кмет
Йорданка Фандъкова. С обновяването на автопарка вредните емисии от градски
транспорт в София са намалели 2,5 пъти.
Следващите 20 автобуса от този модел ще бъдат пуснати до края на май по линия 280.
Останалите 20 возила по програмата са предвидени за линия 204.
„През тази година пристигат 13 нови трамвая", напомни столичният кмет. През юли
трябва да пристигнат първите от тях. Подготвя се и процедурата за купуване на още 25
нови трамвая. До момента градската управа е заменила по-старите мотриси в София с
25 нови трамвая и 40 модернизирани.
Очаква се до есента да пристигнат още 15 електробуса, поръчани от Столичния
електротранспорт. От края на миналата година по линиите 9 и 309 се движат 20
електробуса.
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