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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ 

ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

„ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" 

ОТНОСНО: Приемане на декларация във връзка с 

организация на движението на тежкотоварни 

пътни превозни средства в посока към и от Гранично 

контролно-пропускателен пункт „Дунав

Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА в изпълнение на своите правомощия общинският 

съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Като 

орган на местно самоуправление общинският съвет следва да бъде изразител на 

общественото мнение по различни вътрешни актуални събития. 

Във връзка със сложната международна и икономическа обстановка се наблюдава 

тенденция на увеличаване броя на тежкотоварните автомобили, преминаващи ГКПП 

„Дунав мост" - Русе. За периода от 01.07.2022 г. до 18.07.2022 г. на митническия пункт при 

Русе са преминали и обработени 42 948 товарни ППС, от които 19 264 на вход и 22 423 на 

изход, при общо за шестге най-натоварени пункта - 335 417. За сравнение на ГКПП Капитан 

Андреево, който традиционно е най-натоварен, за същия период са преминали 42 903 

тежкотоварни ППС. 

Предприемането на конкретните действия не е в правомощията на Общински съвет 

- Русе. Но, предвид обстоятелствата, че съгласно Конституцията на Република България 

орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет; проведените от 

общински съветници от група „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" срещи с жителите на гр. Мартен, 

с. Сандрово и с. Николово, както и с работодатели и наши съграждани, работещи в 



Индустриална зона „Тегра"; и предложението на кмета на Община Русе, предоставящ за 

обсъждане от Общински съвет - Русе на три възможни варианта за организация на 

движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от Гранично 

контролно-пропускателен пункт „Дунав мост" - Русе, Ви предлагаме Общински съвет - 

Русе да приеме декларация, с която да се обединим около предложения от кмета Вариант 

1, доказал се като успешен през годините при усложнена пътна обстановка. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията 

и дейностга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрадия, предлагаме Общински съвет - Русе да вземе следното 

решение: 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и 

дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Общински съвет - Русе реши: 

Приема декларация, относно организация на движението на тежкотоварни пътни 

превозни средства в посока към и от Гранично контролно-пропускателен пункт „Дунав 

мост" - Русе, както следва: 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

Общинските съветници в Общински съвет - Русе изразяваме категоричното си мнение, че 

към настоящия момент единственият вариант за организация на движението на 

тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от Гранично контролно-

пропускателен пункт „Дунав мост" - Русе предвид сложната международна и икономическа 

обстановка и наблюдаващата се тенденция на увеличаване броя на тежкотоварните 

автомобили, преминаващи ГКПП „Дунав мост" - Русе, е движението на тежкотоварни 

автомобили да се организира по бул. България, като паркирането и престоят да се допускат 

само в определени учасrьци, както следва: 

- в участька от спирка „Старчески дом" (срещу х. Приста) до м-н „Метро", в крайната 

дясна лента, с дължина 2,00 км за приблизително около 120 камиона; 

- в участъка след Гредовия мост до пътен възел „Оклюва", в крайната дясна лента, с 

дължина 900 м за приблизително около 50 камиона; 

- в участька от бензиностанция „ЕКО" до пътен възел Николово на сигнализирания 

буферен паркинг (тротоара), с дължина 2,00 км за приблизително около 120 камиона. 

При по-голям трафик от камиони същите да бъдат спирани извън територията гр. 

Русе още при гр. Бяла, гр. Стара Загора и др. При засилен трафик от гр. Варна спирането на 



тежките камиони да става на трилентовия участьк от път I-2 Русе - Разград след паркинга 

при с. Б~ ън до ЗС. 
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,
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е държавни органи да предприемат необходимите правни 

и фактически действия за организиране на движението на тежкотоварни пътни превозни 

средства в посока към и от Гранично контролно-пропускателен пункт „Дунав мост" - Русе 

при съобразяване с изразеното от Обшински съвет - Русе в настоящата декларация 

становище. 
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