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ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА 2015 

 
ЗА РАБОТАТА НА  

ПОСТОЯННАТА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА  
НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕЗ 2015 Г. 

 
03.06.2015 г., 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе 

 

Индикативната програма (план – график) за работата на Постоянната секторна комисия 
в областта на транспорта и енергетиката (ПСК ТЕ) е планов документ, кореспондиращ с чл.11, 
т.2 от Правила за организацията и дейността на постоянните комисии към Областния съвет за 
развитие на област Русе, одобрени с решение на Съвета от 25.06.2013 г. Проектът на 
годишната индикативна програма е разработен на база направените предложения от членове 
на секторната комисия. Включени са теми, пряко свързани с работата на Комисията, при 
спазване на принципа за партньорство между органите, организациите и лицата, имащи 
отношение в областта на транспорта и енергетиката. 

 
 
Основна цел на Постоянната секторна комисия 

Основната цел е да осигури активно участие на Комисията, като консултативен орган, 
при провеждане на държавната политика в областта на транспорта и енергетиката на 
територията на област Русе, в т.ч. постигане на ефективна и ефикасна координация и 
взаимодействие между страните. 

 
 
Специфични цели на Комисията 

1. Определя приоритетите на регионалната политика в областта на транспорта и 
енергетиката в съответствие с приоритетите на стратегическите документи за 
регионално развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

2. Съдейства за постигане на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие за 
осигуряване на по-добра транспортна и енергийна инфраструктура, вкл. обсъждане 
и одобряване на инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на Областната 
стратегия за развитие. 

3. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на планови и 
стратегически документи в секторната политика. 

4. Обсъжда и предлага решения за сключване на споразумения за сътрудничество с 
други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности в 
областта на транспорта и енергетиката. 

  
 
Приоритети  

 

Приоритет 1  

Подобряване на транспортната и комуникационната инфраструктура в областта. 

 

Мярка 1 Ангажиране на местните общности в политиките за развитие на населените 
места и подобряване транспортните схеми на градските центрове  

Мярка 2 Осигуряване на по-добра транспортна свързаност чрез оптимизиране на 
пътната мрежа в областта 

Мярка 3 Създаване на предпоставки за пълноценно използване на условията за развитие 
на мултимодален транспорт в региона и подкрепа на инициативите за развитие 
на услуги в сферата на логистиката 

 

Приоритет 2  
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Обезпечаване на енергийната ефективност чрез изграждане на модерна енергийна   

инфраструктура и намаляване на енергийната независимост. 

 
Мярка 1 Съдействие за постигане на високотехнологична и надеждна енергийна 

система с оглед диверсифициране на енергийните доставки в региона 
Мярка 2 Подкрепа на инициативи за намаляване на енергоемкостта на икономиката и 

подобряване на енергийната ефективност. 
  
 

Приоритет 3 

Осигуряване на информираност на секторната политика 

Мярка 1  Организиране на и участие в мероприятия, касаещи секторите транспорт и 
енергетика 

Мярка 2  Осигуряване на публичност на работата на комисията  
 
 

 

ПРОГРАМА НА ЗАСЕДАНИЯТА 

 

1. Редовно заседание на 03.06.2015 г. 

Проект на дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Постоянната секторна комисия в областта на транспорта и 
енергетиката през 2014 г.  

Докладва: Представител на Областна администрация  

2. Обсъждане и приемане на Индикативна годишна програма за дейността на ПСК ТЕ 
през 2015 г.  

Докладва: Представител на Областна администрация  

3. Покритие на мобилните телекомуникационни мрежи на територията на област Русе  
Докладват: Представители на мобилните оператори. 

4. Разни 
 

 

2. Редовно заседание 22.10.2015 г. 

Проект на дневен ред: 

1. Европейска транспортна политика и приоритетите на регионалната политика в 
съответствие с изграждането на единна европейска транспортна система. 

Докладва: Представител на Русенски университет “Ангел Кънчев”  

 
2. Подобряване експлоатационното състояние на участъци от Републиканската пътна 

мрежа в област Русе и обсъждане възможността за поетапно осигуряване на средства за 
финансиране на ремонтите/ рехабилитацията им през 2016 г. 

Докладва: Представител на Областно пътно управление 

 

3. Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река 
Дунав. 

Докладва: Представител на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на 

река Дунав” 

 
4. Създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ. 
Докладва: Представител на Агенция за устойчиво енергийно развитие 

5. Годишна индикативна програма за дейността за 2016 г. 
Докладва: Представител на Областна администрация 
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Други дейности 

1. Работни срещи по актуални въпроси. 
2. Организиране и/ или участие в информационни дни, събития, кампании и др. 
3. Съвместна работа по предложения и инициативи на граждани и НПО в областта на 

транспорта и енергетиката. 
4. Съдействие за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на планови 

и стратегически документи в секторната политика. 
 

Организация и изпълнение на програмата 

Ръководството и контролът по изпълнение на годишната индикативна програма /план – 
график/ се осъществява от Председателя на ПСК ТЕ. 

Членовете на Комисията допринасят за ефективното и ефикасно изпълнение на 
заложените в индикативната програма дейности/ теми.  

Отговорниците по Програмата подготвят материалите за заседанието с предложение за 
решение по разглежданата тема и ги представят на секретаря не по-късно от 3 дни преди 
заседанието. 

Оперативната координация и техническото подпомагане за изпълнението на 
програмата се осъществява от секретаря на ПСК ТЕ. 

 
Предложениe за решения: 

1. Постоянната секторна комисия в областта на транспорта и енергетиката приема 
Годишната индикативна програма за дейността през 2015 г.  

2. Отговорните ведомства се задължават да подготвят материалите по теми и срокове, 
съгласно Индикативната програма за дейността през 2015 г. 

Срок: по план – график 

Отговорници: съгласно Индикативната програма за дейността през 2015 г. 


