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Проектно предложение „Интегрирана система за градски транспорт на
гр. Русе – 2 етап“
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Русе е в процес на подготовка на проектно предложение „Интегрирана
система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, част от одобрената Инвестиционна
програма на Община Русе, по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“, процедура BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 20142020” на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 20142020. С дейностите, предвидени в проектното предложение ще се
постигне приемственост и надграждане на вече реализирания през 2015 г. проект за
„Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 20072013 г. Общата стойност на проекта, съгласно
одобрената инвестиционна програма, възлиза на 24 031 653.58 лв.
Проектът предвижда изграждане на пешеходна връзка – надлез между
кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“; реконструкция на бул. „Придунавски“, в участъка от
Речна гара до ул. „Мостова“, изграждане на една нова и ремонт на две пасарелки;
изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“; рехабилитация и реконструкция по
ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“; реконструкция и
рехабилитация на пешеходен подлез при Математическата гимназия „Баба Тонка“;
надграждане на интелигентна транспортна система.
С изграждането на нов надлез над бул. „България“ ще се осигури безопасна и
удобна пешеходна връзка между кв. „Родина“ 3 и „Чародейка“ в района между улици
„Кадин мост“ и „Опълченска“. 
Предвидено е изпълнението на покрита мостова
конструкция с ширина 2,50 м, остъклена от двете страни със закалено стъкло 
триплекс. Частта от вертикалните страни с височина над 1,80 м от кота готов под е
открита към околното пространство с цел вентилиране. В тази част ще се монтират
жалузи за предпазване на надлеза от влиянието на високи температури, както и от коси
валежи. Хоризонталната част от конструкцията на надлеза ще се изпълни от метал, а
вертикалните опори – от монолитен стоманобетон. Входът от страна на кв. „Родина“ е
от ниската част на терена, с лице към ул. „Кадин мост“. За преодоляване на теренната
денивелация, както и надвишението над трасето на булеварда, съгласно изискванията
на Агенция „Пътна инфраструктура“ е предвидена стълбищната клетка,
представляваща вертикална кула, част от която е асансьорът, осигуряващ достъп и за
хора в неравностойно положение. Частта от съоръжението, позиционирана в кв.
„Чародейка“ е с изход на ниво терен. От там до прилежащия тротоар е предвидена
стоманобетонна стълба и рампа. От входа има открита стълба, преодоляваща теренната
денивелация до нивото на булеварда. Пространството от двете страни на надлеза ще
бъде благоустроено и озеленено, като ще бъдат оформени подходи към тротоарите за
пешеходно движение. Предвидено е нощно ефектно осветление. Ще бъдат изпълнени

марки за осигуряване на безопасна и достъпна среда за хора в неравностойно
положение.
Основен елемент при реализирането на 
проектно предложение „Интегрирана
система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ е 
реконструкцията на бул.
„Придунавски“, което е пряко свързано с изпълнението на проект 
„Реконструкция и
рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, също
част от одобрената Инвестиционна програма на Община Русе. Чрез реализирането на
предвидената реконструкция и рехабилитация на 
бул. „Придунавски“ ще се постигнат
подобри възможности за използването му като носител на масов градски транспорт,
освобождаване 
от прекомерната натовареност на малките квартални улици,
осигуряване на нормален достъп до зоната – автомобилен и пешеходен, превръщането
му реално в определената му съгласно ГКТП към ОУП на града районна артерия
III Б клас  елемент от първостепенната улична мрежа. Профилът на булеварда става
7 метра  две платна за двупосочно движение по 3.5 м всяко, като предвиденото
разширение е в посока р. Дунав. Прилежащите тротоари стават съответно по 3метра.
Реконструкцията започва от кръстовището при улица „Райко Даскалов”, което се
оформя като кръгово. При гимназията по облекло двете платна се разделят. В посока
Речна гара се изгражда ново платно, което слиза по наклонения терен и се включва в
кръгово кръстовище на бул. „Славянски” пред сградата на Пристанищен комплекс. В
района на улиците „Батак” и „Любен Каравелов” се изграждат джобове за спирки на
масовия градски транспорт. Връзката между булеварда и парковата среда на кея се
осъществява чрез три пасарелки. Поради новата геометрия на пътя и поради факта, че
не отговаря на критериите за достъпна среда пасарелката пред гимназията по облекло
се разрушава. Новата пасарелка се изгражда приблизително със същото ситуационно
решение на старата. Пасарелката е със стоманобетонова конструкция – плоча, греди и
носещи колони. Тя е значително по дълга от старата. Това се налага от действащите
нормативни документи – за достъпна среда и възможност за използване от
велосипедисти. Наклоните са съответно 3% в участъка от нейното начало до
преминаване на жп линията. След това тя е дуетажна с еднакви елипсовидни
спираловидни етажи, които в заоблените участъци имат равни площадки, а в правите
наклонът е до 6%. Изходната част е в източна посока с наклон от 5%. Съгласно
изискванията е предвиден предпазен парапет и осветление.
Пасарелката при ул. „Баба Тонка” се привежда в съответствие с европейските и
национални стандарти в конструктивно отношение. След направеното конструктивно
обследване са определени параметрите на реконструкцията. Настилките се подменят
изцяло с щампован бетон. Поставят се нови парапети и осветителни.
Пасарелката при ул. „Омуртаг” се обновява. Поставят се нови парапети и
осветителни тела. И на двете пасарелки са обособяват панорамни площадки.
Предвидените дейности по ул. „Чипровци“ обхващат цялостно преасфалтиране
на частта от улицата, разделяща жилищните комплекси „Родина” 1 и „Родина” 2, между
улиците „Шипка” и „Тича”. Предвидено е в участъка от ул. „Тича“ до кръговото
кръстовище при пробива, свързващ жк.Родина с централната градска част, габарит на
улицата 16 м. – едно платно с две ленти за движение (една лента в посока) и лента за
успоредно паркиране едностранно.Прилежащите тротоари са предвидени по 3,25 м, от
които 1,50 за пешеходно движение и 1,75 м. за велоалеи. В този участък е съобразено
новото трасе на пробива от бул. „Липник“ до ул. „Чипровци“ и новоизграденото
кръгово движение.
В частта от кръговото към ул. „Шипка“ габарита на улицата е 20 м. – едно
платно с по една активна лента в посока главното движение и успоредно паркиране във
външните пътни ленти и в двете посоки. Прилежащите тротоари са с ширина 4,00 м., от

които 2,25 м. са за преминаване на пешеходци, останалата част ще се обособи за
велосипедно движение.
Изцяло се реконструират уличните тротоари като се сменят настилките. На
всички кръстовища са предвидени скосявания на настилките за удовлетворяване
изискванията за достъпна среда при пресичане на уличните платна. Предвидено е
повдигнато кръстовище при ОУ „Олимпи Панов“. В кварталните пространства са
осигурени нови места за паркиране в южната част на блоковете. Големият паркинг е
между улиците „Сърнена гора” и „Сакар планина”. Той е с двустранно разположение с
общо 60 места, от тях за инвалиди 6. Вторият е между ул.”Сакар планина” и ул.”Сини
камъни” – 10 паркоместа общо, от тях 1 инвалиди. Третият е между улиците „Сини
камъни” и „Герлово”  19 паркоместа, от които 2 за инвалиди. По ул. „Голям Купен“
западно от ул. „Чипровци” са предвидени едностранно разположени 25 паркоместа.
Съществуващите стълбове за улично осветление се подменят с нови, оборудвани с LED
осветителни тела.
Връзката между ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“ се осъществява посредством
ново кръгово кръстовище, попадащо в обхвата на предвидените дейности по
рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул.
„България“. Строителномонтажните работи включват полагане на нова настилка от
асфалтобетон, демонтаж на стари и монтаж на нови бетонови бордюри, нова настилка
по тротоарите, изграждане на достъпна среда, велоалеи и др. под. Поради изменение на
геометрията на улицата при ул. „Чипровци“ е предвидено изграждане на нов БКТП на
мястото на съществуващ трафопост Розова долина, който ще бъде демонтиран.
Пешеходният подлез при Математическата гимназия „Баба Тонка“ е изграден до
етап груб строеж при строителството на бул. „Скобелев“. Планираните дейности целят
довършване на подлеза и привеждането му във вид, отговарящ на съвременните
изисквания към такъв вид съоръжения, като се изпълнят и необходимите мерки за
осигуряване на достъпна среда. Новото решение предвижда максимално възможно
съобразяване с реализираните вече строителни работи. Основните различия са във
вертикалните комуникации, където за сметка на стесняване на стълбищните подходи /в
момента с ширина 3,60 м/ се освобождава пространство за изграждане на асансьорна
шахта, в която се монтира асансьорна уредба, отговаряща на изискванията за достъпна
среда. Стълбището се покрива с остъклена метална конструкция, предотвратяваща
проникване на атмосферна вода в подземната част на подлеза.
Подземният тунел за пешеходци не се променя, съгласно първоначалното
решение на обекта. Пред външните бетонови стени се изпълняват щендерни прегради
от съвременни материали, а на места е предвидено да се монтират остъклени витрини с
рекламноинформационно предназначение.
Съществуващото инсталационно пространство се сепарира посредством
преградни зидове на преддверие, помещение за ел табло и подобно за ВиК цели, тъй
като подлеза е под нивото на градския канализационен колектор.
Като част от дейностите по проекта е предвидено надграждане на интелигентна
транспортна система, която е въведена с реализирането през 2015 г. на проект
„Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 20072013 г. Предстои да бъде доизградена системата
за видео наблюдение, като ще бъдат монтирани камери на всички възлови за града
кръстовища.
Предвид насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020“ 
по
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна

програма „Региони в растеж“ 20142020 г., недопустими за финансиране чрез
безвъзмездна финансова помощ по ОПРР са всички разходи свързани с
изграждане/реконструкция на улични водопроводи, канализационни колектори и други
елементи на ВиК мрежата. Недопустими са и всички разходи за видове СМР върху
собственост, различна от тази на общината, какъвто разход е изграждането на нов
БКТП по ул. „Шипка“. Строителството му е задължение на Община Русе, предвид
разпоредбите на чл.73, ал.1 от ЗУТ, съгласно който „Когато във връзка със
строителството е необходимо да се измени положението или устройството на изградени
улични подземни и надземни мрежи и съоръжения, съответните работи се извършват от
възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване на
необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и
съоръжения са засегнати, и след издаване на разрешение за строеж. В случаите на
предвидени за изместване в подробните устройствени планове и специализираните
схеми към тях проводи и съоръжения средствата за новото строителство са за сметка на
възложителя.“
Във връзка с горното и с цел цялостно изпълнение на предвидените
строителномонтажни работи по обектите на интервенция, е необходимо Община Русе
да осигури собствени средства за съфинансиране и поемане на недопустимите за
финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ по ОПРР разходи , които възлизат на
стойност 621 400 лв. с включен ДДС.
В насоките за кандидатстване в частта на инвестиционен приоритет „Градски
транспорт“ има изискване „
В случай на закупуване/
изграждане/реконструиране по
проекта 
на инфраструктура
, машини, съоръжения, транспортни средства,
нематериални активи и др. кандидатът следва да представи Решение на Общинския
съвет, че е осигурена устойчивост за предложения проект и че видът и
предназначението на тези активи няма да бъдат променяни за период не помалък от
5 години след крайното плащане към бенефициента“
Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействията с
общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение
„Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ по приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура
BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 20142020” на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 20142020;
2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране и
недопустими разходи на проектно предложение „Интегрирана система за
градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ на стойност до 621 400 лв. с ДДС;
3. Декларира, че предназначението на обектите на финансиране по проекта 
изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. „Родина 3“ и кв.
„Чародейка“; реконструкция на бул. „Придунавски“, в участъка от Речна гара до
ул. „Мостова“, изграждане на една нова и ремонт на две пасарелки; изграждане
на пешеходна зона по ул. „Чипровци“; рехабилитация и реконструкция по ул.
„Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“; реконструкция и

рехабилитация на пешеходен подлез при Математическата гимназия „Баба
Тонка“; надграждане на интелигентна транспортна система, няма да бъде
променяно за период не помалко от 5 години след крайното плащане към
бенефициента.“

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

