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ОДОБРИЛ: /П/ 

 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе 

 

 

ПРОТОКОЛ №1/2015 г. 
 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В 

ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

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

 

 

Днес, 03.06.2015 г. от 10,00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе при 

необходимия кворум са проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на 

транспорта и енергетиката (ПСК ТЕ), наричана за краткост Комисията.   

На заседанието, освен членовете на Комисията, присъстваха представители на 

мобилните оператори Виваком, Мобилтел и Теленор, на Сдружение „Сервизи за качество в 

автомобилния ремонт” и медии. 

Г-н Явор Янчев – заместник областен управител и председател на ПСК ТЕ, приветства 

присъстващите и представи предварително обявения проект на дневен ред. След като не 

постъпиха нови предложения, той беше подложен на гласуване, както следва:  

1. Отчет за дейността на Постоянната секторна комисия в областта на транспорта и 

енергетиката през 2014 г.  

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

през 2015 г.  

3. Покритие на мобилните телекомуникационни мрежи на територията на област Русе  

4. Разни 

 

Всички присъстващи членове на Комисията подкрепиха предложението със „ЗА”, без 

„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което дневният ред беше приет единодушно. 

 

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на Постоянната секторна 

комисия в областта на транспорта и енергетиката през 2014 г. информация представи г-

жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие” в 

Областна администрация. През 2014 г. са проведени две заседания, на които са разгледани пет 

теми, касаещи секторната политика. Приетите решения са 6 (шест) и всички са изпълнени. 

(Приложение №1) 

Нямаше изказвания и коментари по отчета и той беше приет за сведение. 

 

По втора точка от дневния ред: Обсъждане и приемане на Индикативна годишна 

програма за дейността на ПСК ТЕ през 2015 г. г-жа Диляна Кирова – главен експерт в 

Областна администрация направи презентация. 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. (Приложение №2)  

Други предложения, мнения или коментари нямаше и Комисията гласува следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Постоянната секторна комисия в областта на транспорта и енергетиката приема 

Годишната индикативна програма за дейността през 2015 г.  
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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 Индикативна програма 2015 г. 

 

Премина се към трета точка от дневния ред: Покритие на мобилните 

телекомуникационни мрежи на територията на област Русе, по която представителите 

на мобилните оператори Виваком, Мобилтел и Теленор информираха присъстващите за 

мобилната обезпеченост на територията на област Русе и за проблемите и предложенията за 

нормативни промени, касаещи процедурите по изграждане и въвеждане в експлоатация на 

мрежи и съоръжения. 

Г-н Димитър Желев – мениджър „Планиране на достъп и пренос” във Виваком сподели, 

че от общините се издават малка част от разрешенията за строеж на мобилни мрежи. На 

общинско ниво повече са разрешава строителството на фиксираните или така наречени 

„линейни” мрежи – интернет, кабелна телевизия и др. При изграждане на мобилната си мрежа 

операторите ползват имоти и сгради (като наематели) на общо основание. На местно ниво не 

са имали проблеми в работата си с контролните органи. Като цяло институциите спазват 

законовите срокове по процедурите.  

В обсъждането се включи и г-н Станимир Станчев – заместник областен управител, 

който уточни, че повод за срещата с мобилните оператори през м. март 2015 г. е била липсата 

на връзки за комуникация по време на бедствия. Призова на днешната среща да се проведе 

дебат, страните да споделят и обсъдят проблемите. 

 Г-н Дилян Берковски – мениджър „Изграждане на мрежата” в Теленор България ЕАД 

представи информация за покритието на оператора като уточни, че има различни стандарти за 

покритие на открито и в сгради. Целият процес, от инвестиционното намерение до 

въвеждането в експлоатация на мрежите, отнема време от 6 (шест) месеца до 1,5
 
години

 
(една 

година и половина). Срещаните трудности са предимно по процедурите за учредяване право 

на преминаване/ право на строеж при високите терени.  

Предвид динамичното развитие в сектора на телекомуникациите, направените от 

Оператора предложения за нормативни промени са били предоставяни на компетентните 

органи. Към момента са формулирани нови предложения, презентирани на заседанието 

(Приложение №3). 

Г-н Тодор Георгиев – мениджър екип „Планиране на радиомрежа” в Мобилтел ЕАД, 

онагледи с картов материал покритието на мрежата на оператора на територията на област 

Русе, като подчерта че пътищата в областта (републикански и общински) имат 100% покритие 

по технологията 2G, а по технологията 3G - 88% покритие. По въпроса за липсата на мобилни 

връзки по време на бедствия, г-н Георгиев поясни, че мобилните мрежи са чувствителни 

технологии и не са издържливи на претоварвания. Операторът планира до края на годината да 

инвестира средства за изграждане на система за вътрешно покритие в новата спортна зала 

„Арена” в Русе и да инсталира и въведе в експлоатация още 7 нови базови станции по 

технология 3G. Подкрепи предложенията на другите оператори за необходимостта от 

нормативни промени, касаещи сектора. (Приложение №4)   

Г-н Станчев благодари на представителите на мобилните оператори за участието им в 

заседанието и предоставената информация. Изрази задоволство, че операторите са получили 

необходимото съдействие от общините в областта за по-бързо процедиране при конкретни 

случаи. 

Нямаше изказвания, коментари и предложения по представената информация и по т.3 

единодушно беше гласувано следното  

РЕШЕНИЕ 

1. Комисията приема за сведение информацията за телекомуникационната 

обезпеченост на територията на област Русе.  
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2. Обобщените предложения за нормативни промени, касаещи процедурите по 

изграждане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, да се 

изпратят на съответните министерства за становища и действия по компетентност.  

 Срок: 25.06.2015 г. 

 Отговорник: Областна администрация – Русе 

 

По четвърта точка от дневния ред: Разни думата беше дадена на г-н Емил Цветков, 

председател на Управителния съвет на Сдружение „Сервизи за качество в автомобилния 

ремонт”, който запозна присъстващите с идентифицираните от Сдружението проблеми в 

автосервизния бранш и предложенията за подобряване на дейностите. (Приложение №5)   

Г-н Горан Янков, представител на Община Русе се ангажира да провери и обърне 

внимание за поддържането на информационен масив на всички търговски обекти в Община 

Русе.  

Поради липса на други коментари по темата се пристъпи към гласуване на следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Комисията приема за сведение информацията за идентифицираните проблеми в 

автосервизния бранш. 

2. Информацията да се изпрати на представителите на 19 МИР в Народното 

събрание. 

3. С оглед осъществяване на контрол и подобряване качеството на автосервизната 

дейност исканията да се изпратят на Община Русе и контролните институции за проверка 

и предприемане на действия по компетентност  

Срок: 25.06.2015 г. 

 Отговорник: Областна администрация – Русе 

 

Г-н Янчев запозна присъстващите с проблеми, създадени при конкретни ситуации и 

призова представителите на отговорните администрации да изразят мнение и предложат 

решения. 

1. Създаване на т.нар. „тапа” на ГКПП Дунав мост – при срива на системата на граничния 

контрол е установено, че липсва координация между органите на Гранична полиция, Митница 

Русе, сектор "Пътна полиция" (ПП), Областен отдел "Автомобилна администрация" (ОО АА) 

др.  

2. Регистрация на автомобилите в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – т.нар. 

„упълномощени лица” са предпоставка за образуване на „опашка” пред гишетата, което създава 

напрежение и изнервя всички останали граждани.  

3. Недостатъчен контрол от страна на "Автомобилна администрация" – Русе по 

отношение осовото натоварване на товарните автомобили. 

4. Проблем, свързан с образувалото се свлачище до Метро и др.  

 

 Г-н Румен Кръстев, началник сектор ПП, изрази мнение, че за да се създаде организация и 

се изпрати на място полицейски екип е редно в Областната дирекция на МВР да се получава 

навременна, точна и ясна информация за конкретното събитие. В тези случаи е необходимо и 

съдействие от органите на ОО АА, т.к. голяма част от автомобилите са под техен контрол. 

„Дупката” на Дунав мост също е сериозен проблем, нерешен от месеци, който пречи на трафика 

в района. При възникване на ситуация в района на ГКПП веднага трябва да се информират 

полицейските органи за пренасочване на автомобилите. 

 По отношение регистрацията в сектор "Пътна полиция" посочи, че проблемът с т.нар. 

„упълномощени лица” е отдавна. Създадена е необходимата организация и от месец април 2015 

г. при гишетата има указател за реда за обслужване на водачите. 

 Г-н Васил Гоцев, представител на Областно пътно управление (ОПУ), уточни че за 

дупката на ГКПП са ангажирани ОПУ, Община Русе и ВиК. До момента няма отговор от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като възложител на Водния 

проект на гр. Русе, за решение по случая.    
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 За свлачището счита, че то е ангажимент по-скоро на Общината и/ или Метро, т.к. е в 

урбанизирана територия, а компетенциите на ОПУ касаят само пътното платно. 

 Поради отсъствие на представител на Автомобилна администрация коментари по 

отношение осъществявания контрол върху осовото натоварване на автомобилите нямаше. 

 В обобщение на коментираните въпроси г-н Янчев предложи, а Комисията гласува 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Да се организира и проведе работна среща с представители на Гранична полиция, 

Митница Русе, сектор "Пътна полиция", Автомобилна администрация, Областно пътно 

управление и Община Русе за изясняване задълженията и функциите на всяка една от 

страните за създаване на организация на движението на товарните автомобили в района 

на ГКПП Дунав мост. 

Срок: 10.06.2015 г. 

Отговорник: Областна администрация – Русе 

2.  Да се информира Областен отдел "Автомобилна администрация" – Русе да 

представи в Областна администрация писмено становище относно извършвания контрол 

на товарните автомобили по отношение натоварването на ос. 

 Срок: 10.06.2015 г. 

 Отговорник: Областна администрация – Русе 

3. Областно пътно управление да уведоми областния управител какво е моментното 

състояние на пътното платно в района на ГКПП, за да се търси съдействия от МРРБ. 

 Срок: 10.06.2015 г. 

 Отговорник: Областно пътно управление – Русе 

 

Във връзка с планиране дейността на Комисията през 2016 г. г-н Янчев предложи и беше 

гласувано следното  

РЕШЕНИЕ: 

Да се формулират теми, които да се включат в индикативния план-график за 

дейността на Комисията през 2016 г. 

 Срок: до 30.06.2015 г. 

Отговорници: членовете на Комисията 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Постоянната секторна комисия в 

областта на транспорта и енергетиката беше закрито в 12,15 часа. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ЯВОР ЯНЧЕВ 

Заместник областен управител 

 

 

 

 


