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Проект "CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива 

мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна

логистика без вредни емисии в градските центрове"
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Мярка 1:

Пилотна система “Park & Ride” в 

периферния квартал “Дружба“

• Проектиране и изграждане на паркинг в
кв. „Дружба“

• Свързване на паркинга с услуги на 
обществения транспорт (тролейбусни 
и/или автобусни услуги)

• Разработване и внедряване на системата 
“Park & Ride”

• Популяризиране на новата услуга

• Предоставяне на висококачествена
информация на потребителите
(информация в реално време за 
обществения транспорт, заетост на 
местата за паркиране на автомобили)
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Мярка 2:

Информация, обучение и повишаване на 

осведомеността

• Обучение за служителите на 
обществения транспорт по въпросите 
на устойчивата градска мобилност

• Организиране на 6 уъркшопа за 
граждани и НПО

• Провеждане на 3 конференции за 
мобилност

• Широка медийна кампания за 
устойчивата мобилност сред 
заинтересованите страни и училищата
в града
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Мярка 3:

Мобилно приложение и интернет портал 

за обществен транспорт

• Разработване и внедряване на 
мобилно приложение и уеб портал за 
обществен транспорт

• Предоставяне на информация за 
разписанията на линиите на 
обществения транспорт, тяхното
движение, закъснения и др.

• Възможност за планиране на времето
и маршрута за придвижване от една
точка в града до друга чрез оптимално
използване на услугите на ОГТ
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• Анализ на състоянието на 
пешеходните пътеки в 
периферния квартал „Дружба“

• Осигуряване на удобна и 
безопасна инфраструктура чрез 
изграждането на повдигнати 
пешеходни пътеки, поставяне на 
камери за видеонаблюдение, 
звукова и светлинна 
сигнализация, рампи за хора с 
увреждания и др.

Мярка 4:

Осигуряване на безопасни пешеходни пътеки
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Мярка 5:

Безопасни тротоари със съоръжения за 

велосипедно придвижване към центъра на града

• Проучване на добри практики при 
изграждането на безопасни тротоари

• Проектиране и изграждане на 
безопасни тротоари с възможност за 
велосипедно придвижване от
кв. „Дружба“ към центъра на града

• Популяризиране сред гражданите и 
посетителите на града
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• Проучване и изготвяне на детайлен 
анализ на търсенето на обществения
транспорт в кв. „Дружба“ и града

Мярка 6:

Анализ на търсенето на обществения транспорт

и реорганизация на линиите
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• Проучване на добри практики за 
предоставяне на услугата

• Внедряване на нова нощна линия на 
обществения транспорт за жителите 
на квартала

• Осигуряване на транспортно 
средство, което да обслужва линията

• Популяризиране на услугата сред 
гражданите

Мярка 7:

Въвеждане на нощна линия за жителите

на кв. „Дружба“ 



Благодаря Ви за вниманието!

Д-р Страхил Карапчански

Контакти

Община Русе

пл. „Свобода“ №6, гр. Русе

s.karapchanski@ruse-bg.eu

http://www.civitas.eu 


