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» ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА НА ГРАД РУСЕ: 

» Твърде много линии; градове с подобен размер в 
Западна Европа имат около 10-15 линии, докато в Русе 
има 29 линии; 

» Някои улици се обслужват от 10 линии, въпреки че 
отделните линии често са с ниска честота; 

» Маршрутната мрежа трудно може да се разбере; 

» Интервалите на следване са твърде дълги, което води до 
дълго време на изчакване; 

» Разписанията нямат стандартен модел и линиите 
действат неравномерно; 

» Тролейбусите и автобусите «се конкурират» по едни и 
същи маршрути; 

 



» ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА НА ГРАД РУСЕ: 

» Относително ниска скорост, особено при тролейбусите от 
13,5 км/ч; 

» Някои линии не осигуряват пряк и къс маршрут до 
градския център или ж.п. гарата; 

» С пазарен дял от 55% по данни на операторите, 
тролейбусите не са доминиращото транспортно средство 
(45% от пътниците използват автобусите); тролейбусите 
трябва да се превърнат в основното транспортно 
средство, за да се максимизира използването на 
тролейбусната инфраструктура и да се популяризира 
екологичния транспорт; 

» Не съществува една атрактивна централна спирка на ОГТ 
в центъра на града. 



» МРЕЖА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ: 

 



» СКОРОСТИ НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ: 

 



» СКОРОСТИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО МРЕЖАТА НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ: 

 



» СКОРОСТИ НА ДВИЖЕНИЕ: 

» Средната скорост на движение с личен автомобил е 
29,97 км/ч. 

» Средната скорост на движение на тролейбусните 
превозни средства е 13,54 кв/ч. 

» Средната скорост на движение на автобусите е 
20,17 км/ч. 

» Следва да се отбележи значително по-ниската 
скорост на движение на тролейбусите в сравнение с 
автобусите. Това се дължи основно на състоянието 
на контактната мрежа. 

 



» ПРОБЛЕМИ НА ОГТ: 

» ниско ниво на предлаганата услуга по градски 
транспорт по отношение на продължителността на 
интервалите на чакане, маршрутна мрежа, спирките, 
информацията за пътниците и превозните средства 

» Концентрация на трафик в центъра на града по 
протежение на бул. Цар Освободител, което води до 
ниска скорост и затруднена достъпност за градския 
транспорт, за пешеходци и велосипедисти 



» ПРОБЛЕМИ НА ОГТ: 

» Затруднен достъп и неудобен градски транспорт в 
кварталите зад ж.п. линията и бул. България 

» Стара и лошо поддържана тролейбусна 
инфраструктура и подвижен състав 



» ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТА ЗА 
ИНТЕГИРАНА СИСТЕМА ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
НА ГРАД РУСЕ: 

» Компонент 1: Електронна система за таксуване на пътниците 

» Компонент 2: Система за контрол и управление на 
обществения транспорт и електронни информационни табла 

» Компонент 3: Улесняване на достъпа на обществения градски 
транспорт по бул. „Цар Освободител” 

» Компонент 4: Изграждане на подлез при ж/п линията за 
свързване на кв. Родина с центъра 



» ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТА ЗА 
ИНТЕГИРАНА СИСТЕМА ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
НА ГРАД РУСЕ: 

» Компонент 5: Подобряване достъпността до ОГТ в кв. Чародейка 

» Компонент 6: Изграждане на велоалеи 

» Компонент 7: Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – 
стълбове и контактна мрежа 

» Компонент 8: Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и 
безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. България 



» МОДАЛЕН СПЛИТ В ГР. РУСЕ: № Начин на 
придвижване 

Моментна 
ситуация 

Желана 
ситуация 

1 Пеша 43.5% 35% 

2 Авт - шофьор 28% 15% 

3 Масов градски 
транспорт 

20.1% 30% 

4 Велосипед 2.4% 10% 

5 Такси 2.3% 1% 

6 Авт - пътник 2.1% 3.5% 

7 Служебен тр-т 1.1% 5% 

8 Мотоциклет 0.5% 0.5% 

9 Маршрутка 0.03% 0% 
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» ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С 
МОБИЛНОСТТА В ГР. РУСЕ: 

» Липсва възможност за използване на градския транспорт 
след 22 ч. 

» Засилен трафик в центъра на града, причинен от липсата на 
възможност за използването на система „Park & Ride” 

» Липсва възможност за получаване на информация в реално 
време за разписания на линиите на ОГТ, маршрути и 
възникнали временни проблеми 

» Не е налична възможност за безопасно пешеходно 
придвижване от кварталите към центъра 

 

 



» ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С 
МОБИЛНОСТТА В ГР. РУСЕ: 

» Липсва възможност за безопасно придвижване с велосипед 
на територията на града 

» Липсват условия за хора с увреждания да се придвижват 
безопасно по улиците на града и да използват услугата ОГТ 

» Системно нарушаване на ограниченията на скоростта от 
водачите на МПС, водещо до чести ПТП 

 



» ВИЗИЯ: 

 

Постигане на висока степен на мобилност в градските зони 
и прилежащите територии на град Русе при условията на 

придвижване с осигурена максимална достъпност, 
сигурност, безопасност и гарантирано опазване на околната 

среда, в интерес на местната общност и като основа за 
стимулиране на вътрешния интегритет и устойчивото 

развитие на региона. 



˃ Анализ на натоварването и 
потребностите и реорганизация на 
линиите на градския транспорт 

˃ Въвеждане на линия „Лека нощ“ 

˃ Въвеждане на система “Park & Ride” 

˃ Създаване на мобилно приложение и 
интернет портал на градския транспорт 

» ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ: 

» I. РАЗВИТИЕ НА МОДЕРЕН, НАДЕЖДЕН И 
ОБЩОДОСТЪПЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 



» ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ : 

» II. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ И 
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ НАЧИНИ НА ПРИДВИЖВАНЕ 
˃ Изграждане на сигурни тротоари от кварталите към 

центъра на града 

˃ Осигуряване на наличните тротоари и изграждане на 
система от камери по кръстовищата 

˃ Изграждане на велоалеи, покриващи целия град 

˃ Осигуряване на достъпност за хора с увреждания 
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