
ОДОБРЯВАМ: /П/           

 

ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ  

Областен управител на област Русе 

 

П Р О Т О К О Л  

 

23.07.2014 г. 

от Работна среща за маршрута на ЕвроВело 6 

 

 

Днес, 23.07.2014г. от 10.00ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе се 

проведе работна среща за маршрута ЕвроВело 6.  

Г-н Калчев откри срещата с приветствие за добре дошли. В своето слово той 

насочи вниманието на присъстващите към решението на Общински съвет – Русе 

относно разширяването на вело мрежата. 

На срещата присъстваха: 

- Г-н Венцислав Калчев – Областен управител – Русе; 

- Г-жа Милена Хинкова – Зам. Областен управител – Русе; 

- Г-н Симеон Иванов – Главен секретар на Областна Администрация Русе; 

- Г-жа Елица Петкова –  Главен експерт в дирекция АКРРДС; 

- Г-н Кольо Пазарджиев – Председател „Вело-Русе“; 

- Г-н Томислав Паненич – Експерт към проекта за развитие на трансевропейска 

велосипедна мрежа; 

- Г-н Михаил Михов – представител на контактен център „Дестинация Дунав“; 

- Г-н Юлиян Дюлгеров – представител на сдружение ОПОРА; 

- Г-н Момчил Василев – представител на „Норд план“ ООД; 

- Г-н Ростислав Кандиларов – представител на сдружение Вело-Русе;  

 

Г-н Калчев се обърна към присъстващите да предложат как ще протече работната 

среща. 

Г-н Томислав Паненич - Експерт към проекта за развитие на 

трансевропейска велосипедна мрежа отбеляза, че най-важните въпроси към момента 

са свързани с конструкцията и пътя на вело-алеите и становището на организацията, 

която ще поеме проекта. Самата цел е изграждането на платформа, която да бъде както 

и да се намери подходящ партньор за проекта. Този проект е подкрепен също така от 

европейската вело организация и една от основните цели е създаването на национален 

коoрдинационен център. През тази година са набелязани цели, които GTZ 

(Германското дружество за техническо сътрудничество) да изпълни през 2015 – 2016 

година.  

Г-н Калчев заяви, че ще се започне работата по проекта. 

Г-н Паненич се обоснова, че според него работата по проекта трябва да започне 

от местно ниво и да се подготвят необходимите документи и да се получи разрешение 

за стартиране на проекта. 

Г-н Калчев информира, че до момента е направено много по проекта, проведени 

са редица срещи и е налице добро отношение на властите към него. Предвид това,че 

проекта засяга няколко общини, през които минава пътната мрежа, според него 

следващата стъпка трябва да бъде създаването на сдружение на общините, което да 

кандидатства за изграждането на мрежата, но в учредителният им акт изрично да е 

отбелязано, че се ангажират с инфраструктурата и развитието на културния туризъм.  



Г-н Паненич отбеляза, че е обсъждал ситуацията и основният проблем е 

законодателството, което не е отворено към изграждането на подобни маршрути. 

Според него трябва да се уточни какво е направено на национално ниво, за да се 

извършат законодателствени промени. 

В отговор Г-н Калчев обясни, че Областна администрация може да помогне да се 

достигне до отговорните институции.  

Г-н Паненич поиска да се уточни, какви са приоритетите на проекта, в момента 

пешеходните зони не са добре устроени и е необходимо да се прецизират тези неща с 

общините. Също така подчерта необходимостта да се уточни има ли достатачно земя, 

за се реализира проекта и каква е собствеността и. 

Г-н Калчев отново поясни, че за да има отговор на тези въпроси трябва да се 

направи среща с общините и да се разговаря с тях или с отговорните институции. 

Г-н Паненич отбеляза възможността да се разговаря и с други области, които 

могат да се включат в проекта. 

Г-н Калчев сподели мнението, че Област Русе има добри отношения с всички 

области, с които може да се обсъдят въпросите. 

Г-н Момчил Василев – представител на „Норд план“ ООД, който е автор на 

велосипедния план на град Русе и плана за ЕвроВело 6, представи презентация на 

Проект за туристически (вело и пешеходни) маршрут, „Поломието гр.Русе - с.Иваново - 

с.Червен - С.Пепелина, област Русе“. 

Г-н Паненич поясни, че иска да знае защо Русе е толкова специален и по какъв 

начин могат да спечелят туристите. Също така добави, че според него трябва да се 

наеме велоексперт, който да помогне за изпълнението на проекта. След като се посетят 

общините и се направи оглед на маршрута и се вземат решенията е необходимо да се 

създадат пилотни проекти, които да са мултифункционални, а не единствено 

концентрирани към вело-туризъм.  

Г-н Калчев подчерта отново, че до момента наистина е свършено много и най-

важното е, че се знае какво се иска, но трябва да се разреши начина на финансиране на 

проекта. Обясни, че той твърдо стои зад проекта и го подкрепя. Отбелязано беше, че 

Област Русе има сключен меморандум с Гюргево, въз основа на  който ще се постави 

въпроса на съседите ни да се включат в проекта 

Думата взе г-н Кольо Пазарджиев – Председател на Вело-Русе, който 

благодари на Областния управител за отзоваването на среща и отбеляза, че тя е 

изключително важна за подпомагането на Русе да стане „столицата на велосипедите“. 

Беше пояснено, че е имало разговор и с президента на републиката г-н Росен 

Плевнелиев, който също подкрепя проекта, като се е ангажирал да съдейства лично. 

Като се има предвид и велосипедният план, който вече е приет, град Русе може да стане 

център на велосипедния туризъм. Г-н Пазарджиев изрази своята подкрепа на идеята за 

създаване на коoрдинационен център. Подчертано беше значението на проекта и г-н 

Пазарджиев се ангажира да направи всичко възможно за неговото реализиране и 

постигането на сдружение между общините и държавата. 

Г-н Калчев благодари за участието и отново изрази подкрепа за проекта. 

Г-н Паненич отправи своите благодарности за всичко, което е направено и за 

яснотата, която е получил за етапа на осъществяването на проекта, благодарение на 

настоящата работна среща. 
 

 

 

 

 

 


