ОДОБРИЛ:

/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител
За областен управител на област Русе
/съгл. Заповед №2-95-00-759/18.08.2015 г./

ПРОТОКОЛ № 2/04.09.2015 г.
от проведено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
03.09.2015 г. – Зала „Св. Георги”
Заседанието на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда започна в 10.00 часа при наличие на кворум - 20 от 32 членове на комисията или
техни заместници. Отсъстваха представители на: Община Бяла, Община Ветово,
Община Иваново, Община Сливо поле, Асоциация „Еврорегион Данубиус”, Сдружение
„Регионална занаятчийска камара – Русе”, Регионален съвет на КНСБ – Русе, WWW
България, Железопътна секция Горна Оряховица, район ПЖПС – Русе, Висше училище
по агробизнес и развитие на регионите, филиал Русе, Фондация „Русчукъ”.
Г-н Станимир Станчев заместник областен управител и председател на
Комисията откри заседанието.
Той информира, че заседанието е свикано с писмо с изх. № 37-00-6/19.08.2015 г.,
след което изчете предварително изпратения на присъстващите дневен ред:
1. Приемане на Индикативна годишна програма за дейността на Комисията през
2016 г.
2. Достигнат етап на изграждане на площадки за: безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и други, съгласно чл. 19, ал. 3, т.11 от Закона за управление на отпадъците
(ДВ, бр. 53 от 2012 г.); сепариране на битови отпадъци преди депонирането им;
компостиране на биоразградими отпадъци.
Докладчик: г-жа Павлина Георгиева – старши инспектор в отдел „Екология”,
Община Русе.
3. Проблеми и затруднения на малките общини при организирането на
системите за разделно събиране на отпадъците
Докладчик: представители на общините в област Русе
4. Община Две могили и Природен парк „Русенски лом” – възможност за
съвместна дейност.
Докладчик: г-жа Емилия Петкова, гл. експерт ИПУУУППП в ДПП „Русенски
Лом”
5. Туристическите обекти на Община Борово
Докладчик: г-жа Цветелина Георгиева – екипен ръководител на ЦСРИ
„Детелина” гр.Борово
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6. Предизвикателства пред изграждане на маршрут на Лалугера в землището на
с. Щръклево, община Иваново
Докладчик: г-жа Емилия Петкова - гл. експерт ИПУУУППП в ДПП „Русенски
Лом”
7. Разни
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 от дневния ред „Приемане на Индикативна годишна програма за
дейността на Комисията през 2016 г.”, г-н Станчев информира членовете на
Комисията, че не са постъпилиу предложения за теми, които да бъдат в включени за
разглеждане от Комисия през 2016 г. и предложи за гласува следните решения:
1. В срок до 31.09.2015 г. членовете на Комисията да изпратят предложения за
теми, които да бъдат включени в дневния ред на заседанията на Постоянната
секторна комисия в областта на туризма и околната среда през 2016 г.
Срок: 31.09.2015г.
Отговорник: членовете на Комисията
2. След обобщаване на постъпилите предложения за теми в срок до 01.12.2015
г. да се пристъпи към неприсъствена процедура за приемане на проект на
Индикативна годишна програма за дейността на Комисията през 2016 г.
Срок: 01.12.2015г.
Отговорник: секретаря на Комисията
Коментари и предложение не постъпиха и решенията бяха приети единодушно
от членовете на Комисията.
Председателят на Комисията даде думата по т. 2 от дневния ред „Достигнат
етап на изграждане на площадки за: безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и
други, съгласно чл. 19, ал. 3, т.11 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.
53 от 2012 г.); сепариране на битови отпадъци преди депонирането им;
компостиране на биоразградими отпадъци” на г-жа Павлина Георгиева – старши
инспектор в отдел „Екология”, Община Русе. (Приложение по e-mail)
Г-жа Георгиева запозна присъстващите с достигнатия етап на изграждане на
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата;
сепариране на битови отпадъци преди депонирането им; компостиране на
биоразградими отпадъци. В изпълнение на законовите разпоредби Община Русе е
приела Наредба за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО, с която се определят
правилата за събирането и предаването за оползотворяване на битови, строителни и
масово разпространени отпадъци от домакинствата. Общината е сключила договори за
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събиране и временно съхранение на масово разпространени отпадъци от бита за
следните видове отпадъци:
- отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
- излезли от употреба гуми
- негодни за употреба батерии и акумулатори
- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
- излезли от употреба МПС.
Освен за масово разпространените отпадъци Община Русе има определена
площадка за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата.
Има и сключен договор с „Топлофикация Русе” ЕАД за изграждане на
инсталация за сепариране на отпадъци.
По отношение на биоотпадъците Община Русе подготвя проект по приоритетна
ос „Отпадъци” на ОП „Околна среда” 2014-2020 по обявената процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци,
вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци”.
Г-н Станчев благодари на г-жа Георгиева за презентацията и даде думата за
въпроси.
Г-н Ростислав Кандиларов, представител на „Вело – Русе” постави въпрос
свързан с изграждането на локални места за събиране на зелени и биоразградими
отпадъци. Г-жа Георгиева отговори, че след изграждане на инсталацията за тяхното
разделно събиране ще се прецени дали ще е централно мястото или ще има и локални
такива.
Г-жа Елка Нейкова, представител на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението” се заинтересува къде се намира площадката за отработване на масла и
нефтопродукти. Г-жа Георгиева уточни, че има сключен договор с дружество, което
има такава площадка и информация за нейното местонахождение може да бъде
намерена на сайта на Община Русе.
Г-н Кандиларов попита дали има сключен договор с фирма за събиране на
живачните термометри. Г-жа Георгиева обясни, че те са част от опасните отпадъци от
бита и в момента се проучва с коя фирма може да бъде сключен договор.
Г-н Станчев също постави въпрос свързан с изтичане срока на ангажимента
„Топлофикация Русе” ЕАД сключения предварителен договор с тях. Г-жа Георгиева
уточни, че срокът изтича скоро.
По точка трета „Проблеми и затруднения на малките общини при
организирането на системите за разделно събиране на отпадъците” Председателят
на Комисията даде думата представителите на общините в област Русе. Отношение по
нея не беше взето и се премина към следващата точка от дневния ред на заседанието т.
4 „Община Две могили и Природен парк „Русенски лом” – възможност за
съвместна дейност”. По нея думата имаше г-жа Емилия Петкова, гл. експерт
ИПУУУППП в ДПП „Русенски Лом”. (Приложение по e-mail)
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Г-жа Петкова представи съвместните идеи на двете институции за разширение
границите на ПП Русенски Лом, включващ и част от територията на Община Две
могили, развитието на туристически маршрути от границите на Природния парк до
места с установено богато биоразнообразие и културно-исторически обекти; проекти за
развитието на Община Две могили при устойчиво ползване на природните ресурси,
подпомогнати от опита на ДПП Русенски Лом; дейности в училищата на Община Две
могили за екологично образование, на подрастващите, включване на събития от
културния календар на двете институции и други.
Към настоящия момент има внесено предложение в МОСВ за разширяване
границите на Природния парк, включващо ПЗ Орлова чука и част от поречието на р.
Черни Лом.
Г-н Станчев коментира положителния ефект, който ще има предстоящото
разширяване, но изрази опасение от недостатъчната леглова база. Г-жа Иваничка
Янкова, представител на Община Две могили уточни, че предстои изграждането на
5 къщи за гости, което ще разреши от части този проблем.
Г-н Кандиларов допълни, че към момента се разработва съвместен проект
между „Вело - Русе”, ПП Русенски Лом и Областна администрация – Русе за
изграждането на вело маршрут по Поломието. Също така „Вело – Русе” работи по
проект за изграждане на маршрут Евровело 6, който се очаква да доведе в България
групи от велосипедни туристи.
Г-н Станчев благодари на г-жа Петкова и даде думата на г-жа Цветелина
Георгиева – екипен ръководител на ЦСРИ „Детелина” гр.Борово да представи
информацията по т. 5 „Туристическите обекти на Община Борово”. (Приложение
по e-mail)
Г-жа Георгиева представи някои културно-исторически, природни и
археологически забележителности в Община Борово като: гробницата на гетския
аристократ в гр. Борово; сребърното тракийско съкровище; етнографската сбирка и
картината галерия в с. Обретеник, етнографската сбирка на открито в с. Екзарх Йосиф;
църквата в с. Горно Абланово; тракийското селище, късноантичната и средновековна
крепост в с. Батин; църквата в с. Брестовица; военния паметник в с. Волово и др.
Представени бяха и фолклорни фестивали и празници в Общината.
Г-н Станчев благодари за презентацията на г-жа Георгиева и даде отново
думата на г-жа Емилия Петкова да представи темата „Предизвикателства пред
изграждане на маршрут на Лалугера в землището на с. Щръклево, община
Иваново” по т. 6 от дневния ред на заседанието. (Приложение по e-mail)
Г-жа Петкова запозна присъстващите с целите и ползите от маршрута
„Преживяване с лалугера”, причините за намаляването на неговата популация,
местообитанието му, взаимодействието с другите видове, дейности, които ПП
„Русенски Лом” извършва за опазване на Европейския лалугер, както и самият маршрут
на лалугера.
Г-н Станчев благодари на г-жа Петкова за презентацията и премина към т. 6
Разни, като даде думата на членовете на Комисията за коментари, предложения и
мнения. Такива не постъпиха.
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В края на срещата Председателят на Комисията направи предложение през
2016 г. да се организират изнесени заседания с практическа насоченост и съобразно
темите, които ще се обсъждат.
С това беше изчерпан дневния ред и заседанието беше закрито.
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