РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
З А П О В Е Д
№ 6 - 95 - 00 - 52
Русе, 24.01. 2012 г.
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във връзка с чл.4, ал.2 от
Закона за устройство на територията и искане на кмета на Община Русе с вх.№08-00-23/
06.01.2012г. в Областна администрация – Русе,
Н А Р Е Ж Д А М:
І. НАЗНАЧАВАМ Областен експертен съвет по устройство на територията за
разглеждане на идейните проекти за закриване и рекултивация на съществуващото депо за
битови отпадъци на територията на община Русе, в състав:
Председател: Петър Даскалов – заместник областен управител на област Русе;
Секретар: Диляна Кирова – държавен експерт в отдел ”Регионално развитие”, дирекция
„АКРРДС” в Областна администрация Русе.
и членове:
1. Татяна Йорданова – старши юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция „АПОФУС” в
Областна администрация Русе – редовен член;;
2. Представител на Камарата на архитектите за гр.Русе:
- арх. Ралица Панайотова – председател на Камарата на архитектите за гр.Русе – редовен
член;
3. Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за град
Русе:
- инж. Йордан Евлогиев Иванов – инженер геолог – редовен член;
- инж. Ванушка Петрова Михайлова – инженер геолог-хидролог – редовен член;
- инж. Петко Недев Славов – технолог – редовен член

4. Представител на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Русе:
- инж. Пенка Ангелова – началник на СГКК – Русе – редовен член;
5. Представител на Община Русе:
- арх. Симеон Рангелов – главен архитект на община Русе – редовен член;
- арх. Валентин Вичев – началник на отдел „Устройствени планове и схеми” в дирекция
„Устройство на територията” – резервен член;
6. Представител на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе:
- инж. Снежана Иванова Георгиева – началник отдел „Контрол на околната среда” –
редовен член;
- инж. Любомир Маринов Атанасов – началник сектор „Управление на отпадъците” в
отдел „Контрол на околната среда” – резервен член;
7. Представител на Регионална здравна инспекция - Русе:
- инж. Георги Томов Илиев – началник на отдел „Здравно-техническа експертиза”,
дирекция „Здравен контрол” – редовен член;
- арх. Кремел Веселинов Парушев – старши инспектор в отдел „Здравно-техническа
експертиза”, дирекция „Здравен контрол” – резервен член;
8. Представител на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” (ПБЗН) – Русе:
- главен инспектор Михаил Стефанов Михайлов - началник група „Държавен
противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” (ДПКППД) от Втора районна
служба ПБЗН – редовен член;
- старши инспектор Христо Стефанов Живков – началник група ДПКППД от Първа
районна служба ПБЗН – резервен член;
9. Представител на Областна дирекция „Земеделие” - Русе:
- инж. Диана Великова Иванова – началник на Общинска служба „Земеделие” – Русе –
редовен член;
- Емилия Енчева Илиева – главен секретар – резервен член;
10. Представител на „Е.ОН България” - ЕАД:
- инж. Бонка Михайлова – редовен член;
- инж. Иво Босев – резервен член;
11. Представител на „Водоснабдяване и канализация” ООД - Русе:
- инж. Минчо Иванов Минчев – главен инженер – редовен член;
- инж. Малин Русев Бирков – ръководител ГИС – резервен член;
ІІ. ВЪЗЛАГАМ на експертния съвет: Да разгледа, обсъди и приеме идейния проект за
закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на
територията на община Русе, внесен от кмета на общината.
ІІ. Председателят на експертния съвет може по своя преценка да покани за участие в
заседанията с право на съвещателен глас и други специалисти от заинтересувани ведомства
и организации.

ІІІ. Първото заседание на Областния експертен съвет да се проведе на 30.01.2012г. от
13.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе.
ІV. На първото заседание:
1. Областният експертен съвет да приеме правила за работата си;
2. Кметът на Община Русе, в качеството си на Заявител на инвестиционната инициатива,
да организира представянето на проекта;
3. Членовете на Областния експертен съвет, като представители на съответната
структура, да представят писмени становища по проекта.
V. В 5 /пет/ дневен срок след приключване на работата по т.ІІ. председателят да изготви
доклад за извършеното от Областния експертен съвет. Докладът, ведно с протоколите от
заседанията да ми се представи за утвърждаване.
VІ. За всички организационни въпроси, свързани с изпълнение на задачата на Областния
екпертен съвет, отговаря секретаря на съвета.
VІІ. УТВЪРЖДАВАМ Правила за работа на Областния експертен съвет по устройство
на територията.
Настоящата заповед отменя Заповед № 9500-387/09.11.2011 г. на Областния управител на
област Русе
Копие от заповедта да се доведе до знанието на всички членове на експертния съвет и на
заявителя за сведение и изпълнение.

СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на Област Русе

Съгласували:
Петър Даскалов
Зам.областен управител
Нели Миткова
Главен секретар
И.Банчева
Директор на ДАКРРДС
П. Попова
Н-к на отдел РР в ДАКРРДС
Татяна Йорданова
Старши юрисконсулт в отдел ПНО
Изготвил:
Диляна Кирова, държавен експерт в отдел РР, 23.01.2012г.

