
доклад  
за  

напредъка по развитие на проект 

„Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ 
  

Основните приоритети на Община Русе са подобряване на транспортната достъпност и 

безопасността на движението, реконструкция и оптимизиране на обществения градски 

транспорт. Настоящият проект е съобразен с приоритетите на Община Русе и е насочен към 

решаване на основните проблеми на обществения транспорт в града ни. Всеки един от 

предложените компоненти представлява решение на един или повече съществуващи 

проблеми на транспорта в града. В този смисъл е използван интегриран подход, така че да се 

постигне по-голям ефект върху подобряването на услугата градски транспорт в града. 

Към настоящият момент от заложените 12 бр. процедури по Закона за обществените 

поръчки са проведени и приключени 10 бр., както следва: 

1.  „Доставка и монтаж на оборудване за електронна система за таксуване, система за 

контрол и управление на трафика, система за позициониране и информиране на пътниците и 

система за информационно обслужване на гражданите“ (Компонент 1 и Компонент 2); 

2.  „Разработване на план за велосипедна мрежа“ (Компонент 6); 

3.  „Проектиране и строителство на електронни информационни табла и за 

рехабилитация на тролейбусната мрежа“ (Компонент 2 и Компонент 7); 

4.  „Проектиране и реконструкция на кръговото движение при бул.Липник; 

доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за 

движение на автобуси или лента за паркиране на бул.Цар Освободител“ (Компонент 3); 

5.  „Консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, 

упражняване на строителен надзор, в т.ч. изготвяне на технически паспорти, координатор по 

безопасност и здраве и контрол по строителството при изпълнение на проект „Интегрирана 

система за градски транспорт на град Русе”, който се изпълнява по ОП „Регионално 

развитие” 2007-2013 г.”; 

6.  „Проектиране и строителство на подлез за ОГТ, автомобили и велосипеди и нова 

улица между кв. Родина и центъра“ (Компонент 4); 

7.  „Проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища 

и изграждане на автобусни спирки в кв. Чародейка и за рехабилитация на три пешеходни 

подлеза и един надлез“ гр. Русе“ (Компонент 5 и Компонент 9); 

8.  „Консултантски услуги за осигуряване на подкрепа на звеното за управление на 

проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе, който се изпълнява по ОП 

"Регионално развитие" 2007-2013“; 

9.  „Изпълнение на мерки за осигуряване на информираност и публичност при 

реализиране на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“; 

10.  „Избор на изпълнител за осъществяване на независим финансов одит при 

изпълнение на проект "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“; 

Подписани са договори с изпълнители и същите са в процес на реализация. Предстои 

обявяването и провеждането на обществени поръчки с предмет: „Проектиране и 

строителство на 14 км първостепенна велосипедна мрежа“, „Разработка на цикли за 

синхронизиране на три светофарни уредби“ и „Проектиране и строителство на електронни 

информационни табла“ (обособената позиция по тази поръчка беше прекратена поради липса 

на кандидати). 

От изпълнителите са разработени и представени в общината технически проекти за 

обектите: „Изграждане на подлез при жп линията за свързване на кв.Родина с центъра“ 

(Компонент 4), „Улесняване достъпа на обществения градски транспорт по бул. „Цар 



Освободител“ (Компонент 3), „Рехабилитация на тролейбусната мрежа- стълбове и 

контактна мрежа“ (Компонент 7), „Подобряване достъпността до обществения градски 

транспорт в кв. Чародейка-изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане 

на автобусни спирки“ (Компонент 5), „Подобряване достъпа до спирките на обществения 

градски транспорт и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. „България“-

рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез“ (Компонент 9). Има издадени 

разрешения за строеж и проведено събитие официална първа копка за два от тях-

„Изграждане на подлез при жп линията за свързване на кв.Родина с центъра“ (Компонент 4) 

на 25.09.14 г. и „Улесняване достъпа на обществения градски транспорт по бул. „Цар 

Освободител“ (Компонент 3) на 28.11.14 г. В средата на м.декември 2014 г. предстои първа 

копка и за обекта по Компонент 7-„Рехабилитация на тролейбусната мрежа-стълбове и 

контактна мрежа“. 

По отношение на Компонент 6 „Изграждане на велоалеи“ - компонентът предвижда 

изработване на план за велосипедна мрежа в рамките на гр.Русе, който да послужи за основа 

при проектирането и строителството на мрежа от велосипедни алеи, която да бъде изградена 

в бъдещ период, и изграждане на 14 км велоалеи от главната велосипедна мрежа. В тази 

връзка Плана за велосипедната мрежа на гр. Русе е одобрен с Решение № 1064, прието с 

Протокол № 40/17.07.14 г. на Общински съвет-Русе, като допълнение към план-схемата на 

комуникационно-транспортната система, неразделна част от Общия градоустройствен план 

на града. Със същото решение е одобрен за реализация и първия етап -14 км от главната 

велосипедна мрежа. 

За Компонент 1 „Електронна система за таксуване на пътниците“ и Компонент 2 

„Система за контрол и управление на обществения транспорт и електронни информационни 

табла“ сме в процес на доставка на оборудването, след което се предвижда монтаж, 

инсталация и пускане в експлоатация на доставеното оборудване, както и обучение на 

персонал. 


