ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 2/2012 г.
от заседание на Областна комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт”,

Днес, 11.10.2012 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание на Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” (ОК ИОСТ),
сформирана със заповед № 6-95-00-480/21.06.2012г. на областния управител на област Русе.
На заседанието присъстваха 25 от общо 29 членове на Комисията, както и представители на
местните медии.
При наличието на необходимия кворум за провеждане на редовно заседание на
Комисията, г-н Андриан Райков – заместник областен управител и председател на ОК ИОСТ,
приветства присъстващите и представи предварително обявения проект на дневен ред.
Направи уточнение, че по т.5 Разни ще бъде представен доклад от Областно пътно управление
(ОПУ) - Русе за изпълнение на задълженията, регламентирани в чл.12 от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО), за почистване на републиканските пътища на територията на областта.
След като не постъпиха нови предложения, той беше подложен на гласуване, както
следва:
1. Анализ на състоянието на околната среда за област Русе през 2011г. - изводи, оценки
и препоръки
Докладва: Представител на РИОСВ - Русе
2. Развитие на инфраструктурата в област Русе. Подобряване на условията за
корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав.
Докладва: Представител на ИА ППД - Русе
3. Разширение границите на Природен парк "Русенски Лом". План за управление на
Защитена зона "Ломовете".
Докладва: Представител на Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"
4. Отчет за дейността на ОК ИОКТ през 2012г. Годишна индикативна програма за
дейността за 2013г.
Докладва: Представител на Областна администрация Русе
5. Разни
Всички присъстващи членове на Комисията подкрепиха предложението със „ЗА”, без
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което дневният ред беше приет единодушно.
По точка първа от дневния ред: Анализ на състоянието на околната среда за
област Русе през 2011г. - изводи, оценки и препоръки, г-жа Лилия Атанасова – директор на
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе, представи резултатите от
дейността на Инспекцията през 2011г. относно състоянието на околната среда по компоненти
със съответните резултати – проблеми, тенденции, изводи и препоръки. (Приложение 1)
Г-н Камен Иванов – представител на Дирекция „Морска администрация” – Русе
сподели, че по поречието на р.Дунав в българския участък липсват брегови съоръжения
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/контейнери/ за събиране на твърди отпадъци от корабоплавателна дейност. Допълни, че
„Дунав турс” и „Балкантурс” в гр.Русе имат сключени договори с фирма, която организира
изхвърлянето на такива отпадъци.
Г-жа Л.Атанасова предложи да се организира съвместна среща с представители на
РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция Дунавски район, Дирекция „Морска администрация” и др.
заинтересовани, за изясняване по въпроса.
Арх.Мария Костадинова – представител на Камарата на архитектите в България,
Регионална колегия Русе, постави като проблемни въпросите за:
 изнасяне на торовите маси от личните стопанства в по-малките населени места;
 локални източници на шум, в частност функциониращи автомивки в
непосредствена близост до жилищни сгради.
Г-жа Атанасова уточни, че торовите маси от личните стопанства не са „отпадък” по
смисъла ЗУО. Общините имат ангажимент да определят броя на животните за отглеждане в
домашните стопанства, както и да регулират изнасянето на торовите маси от личните дворове.
По отношение на локалните източници на шум – РИОСВ съгласува инвестиционните
предложения съобразно нормативните изисквания.
По първа точка от дневния ред информацията за състоянието на околната среда за
област Русе през 2011г. беше приета за сведение. Същата е взета под внимание при
разработване на аналитичната част в проекта на Областна стратегия за развитие до 2020г.
Пълният доклад за състоянието на околната среда през 2011г. е публикуван на електронната
страница на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе.
След направените коментари и разисквания с гласовете „ЗА” на всички присъстващи
членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Да се проведе работна среща с компетентните органи и заинтересовани страни
относно организиране приемането на твърди отпадъци от корабоплавателната
дейност. Да се набележат мерки за разрешаване на проблема, за които да бъде уведомен
Областния управител на област Русе.
Срок: 30.11.2012г.
Отговорници:РИОСВ - Русе, Дирекция „Морска администрация” - Русе
По точка втора от дневния ред: Развитие на инфраструктурата в област Русе.
Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.
Дунав, г-н Димитър Димитров - представител на Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на р.Дунав” презентира етапното изпълнение на проектите:
1. „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р.Дунав от км
530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене”
Целта е да се елиминират тесните места и плитчини в два от най-критичните участъци.
Проектът е във фаза „Предварителни проучвания” и доклад за Оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС), осъществени в рамките на румънски проект по ИСПА: „Техническа
помощ за подобряване условията за корабоплаване в общия румъно-български участък на
р.Дунав и съпътстващите проучвания”. Към момента е в процедура по ОВОС. Реализацията на
проектното предложение е включено в следващия програмен период.
2. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по
р.Дунав”
Проектът цели подобряване на системите за навигация, които са важен елемент при
осигуряване на безопасност на корабоплаването. По Компонент 1: Създаване на GPS
геодезична мрежа на българския бряг на р.Дунав и свързването й с EUREF е изготвен работен
проект за изграждане на опорна геодезична GPS мрежа. Към момента е избран изпълнител на
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консултантски услуги за изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по
проекта.
Двата представени проекта са част от глобален проект за подобряване на навигацията в
Долен Дунав. (Приложение 2)
Г-жа Мая Тодорова - представител на природозащитна организация Световен фонд за
дивата природа (WWF) изрази становище, че корабоплаването трябва да се нагажда към
условията на реката, а не обратно и зададе следните въпроси:
1. Определените критични зони съобразени ли са със защитените такива;
2. Предвижда ли се обществено обсъждане на инвестиционния проект;
3. В икономическия анализ на проекта има ли сценарии за корабоплаването, като се
имат предвид климатичните промени.
Г-н Д.Димитров отговори, че инвестиционният проект е на румънската страна.
Докладът за ОВОС е внесен неофициално в Министерството на околната среда и водите, за да
може направените бележки да се вземат под внимание и след преработка, документът ще се
внесе официално. По отношение на общественото обсъждане на проекта – при всички случаи
ще има такова от българска и румънска страна. По последния въпрос г-н Димитров изрази
мнение, че изпълнителят на проекта е обсъдил всякакви сценарии, вкл. и с климатичните
промени. Успешното решение се гарантира с изпълнението на най-подходящите мерки, но
реката е „жив организъм” и не всичко може да се предвиди.
Информацията за етапното изпълнение по проектите беше приета за сведение. В
Предварителната стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020г. същите са
включени за реализация по ПРИОРИТЕТ 4: Превръщане на област Русе в значим фактор
за изграждане и укрепване на партньорства на трансгранично, междурегионално и
транснационално ниво, като инструмент за европейско териториално сближаване и
ускорено развитие, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3.: Генериране на и участие в инициативи за
развитие на Дунавския регион. Подобряване надеждността на р.Дунав като воден път и
осигуряване на условия за свързаност със средноевропейските региони.
По трета точка от дневния ред: Разширение границите на Природен парк "Русенски
Лом". План за управление на Защитена зона "Ломовете", г-н Милко Белберов запозна
присъстващите с хронологията на създаването и развитието на Природен парк „Русенски
Лом”, както и проблемите за разширение на границите му. Една от причините за забавяне на
процедурата за разширение границите на Природен парк „Русенски Лом” е свързана с
необходимостта от промени в Закона за защитените територии по отношение съгласието на
всички собственици, които са изключително много. Г-н Белберов изрази категоричното си
становище, че разширяването на природния парк с предложените нови територии ще го
превърне в една от най-важните територии в страната за опазване на биологичното и
ландшафтно разнообразие.
Г-жа Мая Тодорова – представител на WWF, представи Плана за управление на
Защитена зона "Ломовете". (Приложение 3)
На въпроса на г-жа Л.Атанасова „Ако Природен парк „Русенски Лом” приеме
границите на защитената зона, значи ли, че Планът за управление на Защитена зона
„Ломовете” ще се приложи и за природния парк?”, г-жа Тодорова отговори, че действието на
плана е до 2015г.
С гласовете „ЗА” на всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ” се прие следното
РЕШЕНИЕ:
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Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” приема
разширението на границите на Природен парк „Русенски Лом” за целесъобразно и
подкрепя предложението.
По четвърта точка от дневния ред: Отчет за дейността на ОК ИОКТ през 2012г.
Годишна индикативна програма за дейността за 2013г., г-жа Диляна Кирова представи
извършеното през 2012г. и плана за 2013г. по шестмесечия. (Приложение 4)
Разисквания и нови предложения не постъпиха.
С всични гласове „ЗА” на присъстващите членове се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” одобрява
отчета за дейността на Комисията през 2012г. и приема Годишната индикативна
програма за 2013г.
По пета точка от дневния ред: Разни.
Във връзка с постъпило в Областна администрация-Русе искане от Кмета на Община
Русе за съдействие за почистване на участъци от републиканските пътища на територията на
Община Русе, от пясък и битови отпадъци, г-н Васил Гоцев – представител на ОПУ-Русе,
представи доклад по случая. Информира присъстващите, че дейностите по поддържане на
републиканските пътища в чертите на гр.Русе са ангажимент на Община Русе, съгласно
Споразумителни протоколи от 26.10.2011 (за календарната 2012г.) и от 02.10.2012г. – за 2013г.
Почистването на пътя и съоръженията/контейнерите от битови отпадъци не е било
изпълнявано, поради прекратени договорни отношения с пътно-поддържащата фирма. С
новите договорености тази дейност за м.октомври 2012г. трябва да приключи до 20.10.2012г.
При неспазване на графика ще се налагат санкции на фирмата-изпълнител.
На въпроса на г-н Райков дали досега са налагани санкции за неизпълнение на тези
задължения беше отговорено, че такива са налагани и че очакванията са новите изпълнители
да спазват графика.
Г-жа Л.Атанасова информира, че при извършване на контролни проверки не са
установени нарушения. Счита, че графикът за почистване на контейнерите от битови
отпадъци трябва да се преработи, като се фиксират конкретни дати. Необходимо е да се
направи анализ на местата на замърсяване, количеството отпадъци за определен период време
и се актуализира графика за почистване на съоръженията.
Други въпроси не бяха повдигнати и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на
Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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