
Проект: „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ 
Предмет на възлаганата поръчка: “Разработване на план за велосипедна мрежа” 

Възложител: Община Русе 
Изпълнител: „Инжконсултпроект” ООД, град Варна 

 
ПРОЕКТАНТСКИ КОЛЕКТИВ: 

арх. Момчил Василев Василев - експерт архитект 
арх. Петя Петрова Донева - ключов експерт по велосипедна политика и планиране 

инж. Иван Колелиев - експерт строителен инженер 
Венцислав Владимиров Димов - експерт по провеждане на социологически изследвания 

адв. Катя Петкова Стойчева  - експерт юрист 
Ростислав Юриев Кандиларов - координатор 

 
 За лесна координация между екипа по проекта и Община Русе ще бъде сформирана експертна 
работна група, включваща експерти от Община Русе, заинтересовани граждани и експертите от екипа, 
която ще контролира и подпомага с конкретни идеи изготвянето на велосипеден план.  
 Предстои сформиране на разширен експертен съвет с участието на представители на 
изпълнителя на проекта, експерти от община Русе в областта на транспортната политика и планиране, 
организация на движението, представители на РДВР, САБ, КАБ, велосипедни организации, КАТ, учебни 
школи за шофьори, Транспортен факултет на Русенски университет  и др. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБХВАТНА ТЕОРЕТИЧНА МРЕЖА 
 
Теоретично свързване на основните притегателни зони на града, за да се получат необходимите мрежови връзки въз основа на: 
- определяне на вида на зоната и категоризация на притегателност; 
- брой на населението; 
- брой пътувания от и към зоната; 
- брой и важност на атракторите в зоната. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ОСНОВНА ВЕЛОМРЕЖА 
За получаване на главната веломрежа, след получаване на основните свързващи линии от Теоретичната мрежа, всички връзки се 
отлагат върху съществуващата улична инфраструктура. Критериите за това са:  
- посока и директност на улиците;  - ширина и възможности на инфраструктурата; 
- натовареност на трасето;   - брой светофарни уредби и пресичания на пътища с предимство; 
- качество на заобикалящата среда.  
 
Заложени са направленията на извънградски-рекреационни маршрути 
 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПЛАН-СХЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВЕЛОПЛАН 2012 
 
- Схемата е разработена през 2012 по проект „Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на 
устойчив градски транспорт в град Русе”.  
- Изпълнители - Сдружения „Вело Русе” и „Вело Еволюция”, град София 
 
Поради настъпили планирани реконструкции и нови инвестиционни планове по проект за “ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. РУСЕ”, този вариант може да се счита за неактуален, но добра отправна база 
за по-нататъшно развитие на схемата за велосипедна мрежа. 
 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПЛАН-СХЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА  - ВАРИАНТ 
 
Вариантът е предложен и разработен от консултанта към Експертния съвет на проекта инж. Валери Матеев. След обсъждане и 
коригиране от проектантския колектив са приети за разглеждане предложенията за включване на идеи в разработката за бул. 
„България”,  бул. „Хр. Ботев”, ул. „Тулча” и ул.”Плиска”. 
 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПЛАН-СХЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА – ПОСЛЕДЕН ВАРИАНТ 
След задълбочен анализ на: 
- предходните решения;   - документите към ОУП на град Русе 
- анализ на съществуващото положение – кратка характеристика на града, уличното движение, съществуващата велосипедна 
инфраструктура, използването на велосипеди и градската мобилност.  
- перспективи за развитие на велосипедното движение в град Русе - според целта на пътуването, според характера на релефа, 
според транспортната система, според забележителностите на града.  
- коридори и направления на велопотоците – учебни и детски заведения, културни обекти, административни сгради, зони на 
месторабота, здравни заведения, спортни съоръжения, ЖП и автогара, търговски и обекти от зелената система на град Русе. 
Въз основа на всичко това се разработи трети предварителен вариант, като в него са заложени подробни предложения за: 
-първостепенната и второстепенната веломрежа;  - предложени са конкретни велоленти в еднопосочни улици; 
-споделени улици с ограничение на скоростта до 30км/ч; - създаване на тур. маршрут „Забележителностите на Русе”; 
-предвидено е споделяне на пешеходни улици с даване на приоритет на пешеходците; 
- Съгласуване с Европейските международни велокоридори, по-конкретно с ЕвроВело 6 – „От Атлантика до Черно Море”. 
 



ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА КВ. “ЧАРОДЕЙКА” И КВ.”ДРУЖБА” 
-оглед на възможностите за свързване на двата големи жилищни квартала с останалата част на града; 
-първоначални разработки за връзки по ул.”Шипка” за кв. „Чародейка” и ул.”Еленин връх” за кв.„Дружба”; 
-проблем при ул.”Шипка” в проекта за реконструкция на прелеза на Централен пазар; невъзможност за отчуждаване на 
необходимия терен за разполагане на велоалея; 
-в кв.”Дружба”, отвеждащия бул.” Гоце Делчев”, “забива” в подлез, за целта той трябва да се реконструира, след което трябва да се 
търси премостване над ЖП линиите около Централна гара.  
- необходима е голяма инвестиция за първоначалната реализация и на двете улици; 
- алтернативно решение за реализиране на бус ленти по бул.”Христо Ботев”, които могат да бъдат споделени с велосипедистите; 
- двете трасета- ул.”Шипка” и Преходът над Централна ЖП Гара могат да останат за реализиране на следващ етап. 



ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УЛ.”БОРИСОВА” 
Ул.”Борисова” е от първостепенната улична мрежа, IIIБ клас. Пътното платно се състои от четири ленти за движение, по две в 
посока, но на практика крайните две ленти се използват за паркиране. При някои от спирките на масовия градски транспорт има 
изградени джобове.  
Предложенията за вместване на велосипедното движение в профила на улицата са съобразени с необходимостта тролейбусите да 
се движат в близост до контактната ел.мрежа. Това ограничава в известна степен възможните варианти за трансформация на 
улицата.  
 
Ограниченията в инфраструктурата налагат реорганизация на пътното платно и избор на вид велоалея. Предложени са три 
варианта, които предстои да бъдат внимателно разгледани от Експертния съвет към проекта. 
 



УЛ.”БОРИСОВА” – СЪЩЕСТВУВАЩО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Представени са няколко варианта, които 
би следвало да се проучат внимателно, 
след като се премине във фаза идеен 
проект и се разполага с подробно 
геодезическо заснемане. Въпреки това 
тези варианти не изчерпват възможностите 
за реализация на велосипедно трасе. 

 

УЛ.”БОРИСОВА” –  ВАРИАНТ 1 
 
Предимства: 
-Удобна и широка велосипедна алея; 
- Комфортно сепариране на 
велосипедистите от моторизирания 
трафик; 
- Запазване на паркирането от двете 
страни на пътя; 
- Велоалеята не преминава покрай 
спирките на МОПТ; 
-Осигурява се и много бързо придвижване 
на велосипедистите; 
- Не се възпрепятства снегопочистването. 
Недостатъци: 
-За включване във велоалеята от 
странични улици или от сградите трябва да 
се пресече улицата. 
- По-голям риск за велосипедистите при 
кръстовищата, защото шофьорите нямат 
навика да гледат за велосипедисти, 
движещи се от лявата им страна. 
- Намаляване броя на паркоместата, тъй 
като те се разполагат между дърветата. 
- Необходимост от повишено внимание 
при проектирането на светлинно- 
регулираните кръстовища.  

УЛ.”БОРИСОВА” –  ВАРИАНТ 2 
 
Предимства: 
-Велосипедистите се намират от дясната 
страна на пътя. Така те се движат по най-
естествения за участниците в движението 
начин.  
- Ширината от 2.0 м на велолентата е 
комфортна за каране и позволява на 
велосипедистите да се изпреварват, без да 
навлизат в платното за движение на МПС. 
- Няма опасност за велосипедистите от 
отварящи се врати на спрели автомобили. 
- Велосипедистите се движат в близост до 
пешеходците. По този начин е лесно 
включването на велосипедисти във 
велолентата от сгради и странични улици. 
- Не се възпрепятства снегопочистването 
Недостатъци: 
-Паркирането в средата на пътното платно 
означава шофьорите да пресичат улицата 
на мястото, където паркират; 
- Опасност от паркиране на автомобили 
върху велолентите при липса на контрол и 
санкции.  

УЛ.”БОРИСОВА” –  ВАРИАНТ 3 
 
Предимства: 
- Велосипедното трасе е сепарирано от 
автомобилното движение. 
- Паркирането на автомобили се 
осъществява на пътното платно. По този 
начин не се налага мащабно преоформяне 
на платното и тротоарите. 
Недостатъци: 
- Двупосочната велоалея, разположена 
едностранно на пътя, е много опасна за 
велосипедистите! Шофьорите, идващи от 
страничните улици,  нямат навика да 
гледат за велосипедисти, идващи отдясно. 
- Тролейбусите са принудени да се движат 
на голямо разстояния от контактната 
мрежа. Това може да доведе до 
технически проблеми. 



ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УЛ.”ТУЛЧА” И УЛ.”ПЛИСКА” 
Ул.”Тулча” 
-улицата е най-доброто и директно решение за разполагане на велоалея;  
-проблем свързан със стесняването на улицата под ЖП подлеза;  
- алтернативата е ул.”Митрополит Григорий”, но при пресичането на ЖП линията е необходимо да се търси скъпо инженерно решение с 
подлез;  
- алтернативно предложение е да се търси и проучи решението по ул.”Тулча”,  със създаване на тунел до основите на подлеза в едната посока. 
По този начин ще се подсигури необходимата широчина за разполагане на велоинфраструктура. 
 
Ул.”Плиска” 
-улицата разполага с необходимата широчина за разполагане на велоалея с изключение на застрояването в зоните на ул.”Митрополит 
Григорий” и ул.”Янтра”.  
- предвид това и натовареността на ул.”Студентска” от две училища, университета и детски градини се избира главната велоалея да се 
реализира именно по ул.”Студентска”, като за целта ще се реорганизира движението и паркирането. 

 



ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЕТО НА ВЕЛОПЛАНА 
 
- обходи и замерване на улици със специфични характеристики; 
- заснимане със специализирана техника на габаритите на улиците от главната веломрежа; 
- изготвяне на примерни напречни профили за специфични улици; 
- изготвяне на план-схема за примерни рекреационни – извънградски и туристически маршрути; 
- изготвяне на план-схема за съответния вид на велоинфраструктурата за всяка улица;  
- организиране на разширени експертни съвети за решаване на специфични проблеми и съгласуване 
на проекта със съответните инстанции;  
- преброяване на велопотоците в определени кръстовища и получаване на ясна оценка за броя на 
велосипедистите; 
- анализ на коментари от граждани, записани върху интерактивната карта, съпътстваща проекта; 
- организиране на същинско обществено обсъждане; 
- определяне на 14-те км велоалеи според критериите за наложителност и първостепенна 
необходимост; 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


