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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННАТА
СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА
ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ДОКЛАД
от инж. Минчо Петров Минчев
Директор на Областно пътно управление – Русе на
Тема: Подобряване експлоатационното състояние на участъците от
Републиканската пътна мрежа на територията на Област Русе и
обсъждане възможността за поетапно осигуряване на средства за
финансиране на ремонтите / рехабилитацията им.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
членове на Постоянната секторна комисия в областта на транспорта и
енергетиката,
представям следната информация относно подобряване
експлоатационното състояние на участъците от републиканската пътна
мрежа на територията на Област Русе съгласно финансовата програма на
Агенция „Пътна инфраструктура”:
I.
Извършени дейности за подобряване експлоатационното
състояние на републиканските пътища
Превантивен ремонт на път ІІ – 54 гара Бяла – Ценово –
1.
Караманово в участъка от км. 9+252 до км. 13+051.
Ремонта включва: изкопи за земни и облицовани окопи, изкопи по откоси
локални ремонти на пътната настилка,
технологично фрезоване, полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/,
попълване и подравняване на банкети,
ремонт на тръбни водостоци,
монтаж нова вертикална сигнализация,
монтаж на ограничителни системи,
полагане на хоризонтална маркировка.
Общо извършените дейности са на стойност – 1 350 000 лв. с ДДС

А Г Е Н Ц И Я „П Ъ Т Н А И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А”

7000, гр. Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, тел.: 082/813-236, факс:082/ 825-272

2.
Извъшени дейности по текущ ремонт и поддържане на
стойност над 750 000лв. по І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища за периода
от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г., както следва:
Ремонт деформации пътна настилка ръчно и машинно;
Ремонт отводнителни и мостови съоръжения;
Реновиране хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация,
Просветляване габарита на пътищата,
Ландшафтно оформление
3.
Извършена е подготовка за осигуряване на нормална
експлоатация на републиканските пътища на територията на Област
Русе през есенно-зимен сезон 2015 – 2016 год.
С оглед осигуряване на нормална експлоатация на републиканските
пътища през зимен сезон 2015/2016г. Областно пътно управление Русе e
изготвило „План за зимно поддържане републиканските пътища на
територията на Областно пътно управление – Русе за сезон 2015/2016г.” –
утвърден от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Ежедневно се следи и контролира наличността и готовността на
снегопочистващата техника и снегозащитните съоръжения.
Доставени са необходимите количества за началото на зимния сезон
материали и горива.
4.
Агенция „Пътна инфраструктура“ успешно завършва
иновативен проект, финансиран по Оперативна програма „Техническа
помощ“. Той включва доставка, монтаж и внедряване на система за
автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от
I-ви и II-ри клас в България, разработване и въвеждане на интелигентна
информационна система за предоставяне на данни в реално време – LIMA,
и монтиране на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение.
Първият компонент от проекта е автоматизирано събиране на данни от
републиканските пътища. Ще се повиши ефективността при анализа на
пътния трафик, получаването на актуална информация за пътната
обстановка в реално време и следенето на метеорологичната обстановка.
Това дава възможност автоматично да се следи движението на
транспортния поток от една точка към всички направления по
републиканската пътна мрежа.
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Вторият компонент от проекта е разработването и въвеждането на
интелигентната информационна система – LIMA. Чрез безплатното
мобилно приложение LIMA в реално време се предоставя информация за
актуалната обстановка по републиканските пътища. Иновативният
софтуерен продукт е достъпен за всички телефони с операционна система
Android, IOS, Windows Phone както и за персоналните и преносимите
компютри на интернет адрес lima.api.bg.
Третият компонент от проекта включва монтаж на пътни знаци с
възможност за дистанционно изменение. На територията на област Русе са
изградени и функционират общо 2 обекта, които са разположени на път I-2
Русе - Разград и на път I-5 Русе - Бяла. Чрез електронните табла се създава
възможност за осигуряване на бърза, надеждна и високотехнологична
възможност за своевременно уведомление на шофьорите на пътя при
необходимост от налагане на ограничение или за съобщаване на
извънредни ситуации, както и за повишаване на безопасността на
участъците от РПМ, на които са поставени пътни знаци с възможност за
дистанционно изменение.
ІІ. Пътни участъци, които предлагаме за рехабилитация
Участъци от републиканската пътна мрежа в област Русе с влошено
експлоатационно състояние, както и съоръжения нуждаещи се от спешен
ремонт както следва:
1. Път І-5 Русе-В. Търново. След проведена тръжна процедура, на 13
октомври 2015 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор с
„Инжконсултпроект“ ООД, гр. Варна, за изработване на проект в идейна
фаза за автомагистрала „Русе – Велико Търново“.
2. Мост над река Бели Лом по път І-2 Русе-Разград на км 34+196
/Писански мост/. Подписан е договор № РД-37-16/03.11.2015 г. между
АПИ и ДЗЗД "ОРС-Т" за извършване на ремонтно-възстановителни работи
на обект: "Път I-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над
р. Бели Лом, с. Писанец.
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3. Влошено състояние на републикански път ІІ-51 Бяла-КопривецПопово в участъка от км. 0+000 до км. 15+000 и от км. 27+930 до км.
30+000. За него има изготвен технически проект за рехабилитация през
2010 г. през изминалия период на експлоатация на пътя след изготвяне на
проекта има настъпили значителни деформации на пътната настилка –
локални слягания, деформации и коловози до 15 см. което налага неговото
актуализиране .
4. Път ІІ-23 (Русе-Цар Калоян) – Червена вода - Кубрат участък от
км. 0+000 до км. 6+000. Има много силно изразени коловози и пропадания
в местата на които през годините са правени механизирани и ръчни
изкърпвания, но масовият им характер, както и многобройните надлъжни,
напречни и мрежовидни пукнатини предполага цялостна рехабилитация на
участъка. Изготвено е задание за проектиране и е старирана процедура по
изготвяне на проект за рехабилитация на целия участък 32 км.от пътя на
територията на Русенска област.
Областно пътно управление Русе стриктно изпълнява финансовата
програма на Агенция „Пътна инфраструктура” за подобряване
експлоатационното състояние на участъците от републиканската пътна
мрежа на територията на Област Русе .
Допълнителни средства привлечени по инициатива и със съдействието на
Областна администрация биха ускорили и оптимизирали дейностите по
рехабилитацията на транспортната инфраструктура на Област Русе.
Към момента се изпълнява обекта: „ЖП мост км.1+545 по ж.п. линия
№4 Русе-Подкова- реконструкция и път ІІ-21Русе –Тутракан – Силистра от
км. 0+000 до км. 0+293 – реконструкция” , които има за цел да увеличи
пропускателната способност на РП ІІ-21 при Дунав мост.
Благодаря за вниманието!

