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სტატუსი: კვლევის სტადიაში, კონცეფცია განხილვის პროცესში 

 

PSD გამოქვეყნებულია: 

 

პროექტის აღწერა 
 

EBRD განიხილავს საქართველოსთვის კრედიტის გაზრდას 5 მილიონ ევრომდე, რომელიც 

გადაეცემა ბაკურიანის სპეციალიზებული სატრანსპორტო საშუალებების პარკის 

გაფართოების მიზნით, რაც მუნიციპალური მომსახურების ხარისხს გააუმჯობესებს. 

კრედიტის ფარგლებიდან მიღებული სახსრებით ასევე  დაფინანსდება ავტობუსების 10 

ერთეულის შეძენა.  

 

პროექტის მიზნები 
 

შეთავაზებული ინვესტიცია ხელს შეუწყობს ბაკურიანში მუნიციპალური მომსახურების 

ხარისხის და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებას. პროექტი ითვალისწინებს 

მგზავრთა ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი თანამედროვე ავტობუსების, ასევე 

მყარი ნარჩენების მართვისა და სპეციალიზებული მუნიციპალური სამუშაოებისთვის 

საჭირო აღჭურვილობის შეძენას.    

 

გარდამავალი პერიოდის ზემოქმედება 
 

აღნიშნული პროექტი მიმართულია გარდამავალ პერიოდში კარგად მართული და 

ინკლუზიური მიზნების მიღწევაზე მოცემულ სექტორში რეფორმების მხარდაჭერას  

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

გზით. გარდა ამისა, პროგრამა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი შესაძლებლობების 

განვითარებას ტრენინგების ჩატარების გზით.   

 

ინფორმაცია კლიენტის შესახებ 
 

საქართველოს მთავრობა 

 
საქართველო წარმოდგენილია ფინანსთა სამინისტროს მიერ. 



OFFICIAL USE 
ოფიციალური გამოყენებისთვის   

 ოფიციალური გამოყენებისთვის  
OFFICIAL USE 

 

EBRD-ის დაფინანსება  
 

 5,000,000.00 ევრო 

 5 მილიონი ევროს ოდენობის სესხი საქართველოსთვის. 

 

პროექტის მთლიანი ღირებულება 
 

5,000,000.00 ევრო 

პროექტის მთლიანი ღირებულება 5 მილიონ ევროს შეადგენს. 

ასევე, ტექნიკური თანამშრომლობის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია ტექნიკური 

დახმარების უზრუნველყოფა პროექტის მომზადებისა და რეალიზაციის მხარდასაჭერად.  

 

ეკოლოგიური და სოციალური ასპექტების მოკლე შეჯამება 
 

კატეგორია B 2014 წლის EPS-ის მიხედვით. ევრო 5 დიზელის ავტობუსების და 

სპეციალიზებული მუნიციპალური მომსახურების აღჭურვილობის შეძენა ხელსაყრელ 

გავლენას იქონიებს გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით (E&S). E&S-ის 

ასპექტების სათანადო შემოწმებას განახორციელებს დამოუკიდებელი კონსულტანტი, 

რაც გულისხმობს პროექტის განხორციელების ადგილზე კლიენტის გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის სისტემების, არსებული ობიექტებისა და ოპერაციების, შრომის 

პრაქტიკის, საგზაო უსაფრთხოების შემოწმებას, ასევე EBRD-ის მოთხოვნების შესაბამისად 

კლიენტის მიერ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შეფასებას. ასევე, 

შესწავლილი იქნება აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გენდერული და ინკლუზიური 

ასპექტების გათვალისწინების შესაძლებლობა.  

 

ტექნიკური თანამშრომლობა   
 

ტექნიკური თანამშრომლობის (TC) ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი 

დავალებების განხორციელება:  

ხელმოწერამდე 
• ტექნიკური და ეკონომიკური სათანადო შესწავლა. დავალების სავარაუდო ღირებულება 

100,000 ევროა, რომლის დაფინანსებაც მოხდება ბილატერალური ან 

მულტილატერალური დონორის, ან EBRD-ის აქციონერთა სპეციალური ფონდის (SSF) 

მიერ.  

• ეკოლოგიური და სოციალური ასპექტების სათანადო შესწავლა.  დავალების სავარაუდო 

ღირებულება 75,000 ევროა, რომელიც დაფინანსდება  ბილატერალური ან 

მულტილატერალური დონორის, ან SSF-ის მიერ.  

 ხელმოწერის შემდეგ:  
• კორპორატიული განვითარების პროგრამა. დავალების სავარაუდო ღირებულება 325,000 

ევროა, რომელიც დაფინანსდება  ბილატერალური ან მულტილატერალური დონორის, ან 

SSF-ის მიერ. 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად საჭირო გამოცდილება. 

დავალების სავარაუდო ღირებულება 75,000 ევროა, რომელიც დაფინანსდება SSF-ის მიერ 

(ილუზიური ჩარჩო). 
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კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

ზუკა გიორგაძე 

zgiorgadze@mdf.org.ge 

995322437001 

995322437077 

www.mdf.org.ge 
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