ОДОБРИЛ: /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
За Областен управител на област Русе
(съгл. Заповед №3-95-00-360/05.04.2013 г.)

ПРОТОКОЛ №1/2013 г.
От заседание на Областна комисия „Инфраструктура, околна среда и
транспорт”
Днес, 02.04.2013 г. от 10.00 часа в Зала „Свети Георги” на Областна администрация
Русе се проведе заседание на Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и
транспорт” (ОК ИОСТ), сформирана със заповед на Областния управител на Област
Русе. На заседанието присъстваха 24 от общо 29 членове на Комисията, както и
представители на медиите.
Отсъстваха представители на Община Бяла, Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав”, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Русе, „Русенска стопанска камара”, и „Камара на архитектите в
България”, Регионална колегия – Русе.
При наличието на необходимия кворум (присъствен списък) 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. След като не постъпиха нови предложения, той беше
подложен на гласуване, както следва:
1. Оценка за напредъка по изпълнението на ремонт и рехабилитация на
пътищата в област Русе през 2012 г., в т.ч. изпълнение на дейностите в
съответствие с изискванията на чл.12 от Закона за управление на отпадъците.
Докладват: Представител на Областно пътно управление - Русе (за
републиканските пътища) и представител на Областна администрация (за
общинските пътища)
2. Отчет за изпълнение през 2012 г. на Програма за намаляване на емисиите на
замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в
атмосферния въздух на Община Русе.
Докладва: Представител на Община Русе
3. Представяне на План за действие, включващ конкретни мерки за
ограничаване и намаляване на шума в Община Русе.
Докладва: Представител на Община Русе
4. Обсъждане на Проекта на Областна стратегия за развитие на област Русе
2014-2020 г. в областите инфраструктура, околна среда и транспорт.
Докладва: Представител на РУ Ангел Кънчев
5. Разни.
Всички присъстващи членове на Комисията подкрепиха предложението със „ЗА”,
без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което дневният ред беше приет единодушно.
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По точка първа от дневния ред: Оценка за напредъка по изпълнението на
ремонт и рехабилитация на пътищата в област Русе през 2012 г., в т.ч. изпълнение
на дейностите в съответствие с изискванията на чл. 12 от Закона за управление на
отпадъците, г-н Васил Гоцев – представител на Областно пътно управление (ОПУ)
Русе, представи резултатите от дейността през 2012 г. с подробна информация за
обектите, проектите, източника на финансиране и изразходваните средства за
републиканските пътища на територията на областта. (Приложение 1)
Г-н Райков благодари за изчерпателната информация и даде думата на г-жа Диляна
Кирова – главен експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие”
(АКРР) да представи оценка за напредъка по ремонта и рехабилитацията на общинските
пътища в областта. (Приложение 2)
Г-н Александър Милчев – заместник кмет на община Ценово отбеляза, че всичко
представено е познато отпреди,за Общината е важно какви са сроковете за реализация на
проекта за път II-54 гара Бяла – Ценово и информация за Панорамния път II-52 Русе Свищов.
Г-н Райков отговори, че в Областната стратегия 2014 – 2020 г., която ще представи
Русенския университет „Ангел Кънчев”, е заложено развитие по тези въпроси.
Г-н Гоцев допълни, че за път II-54 има проект за участъка от км 9+252 до км
13+100 и има задание за проектиране за останалата част от пътя на територията на
областта, а сроковете се определят от Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Същото се
отнася и за пътя II-52 Русе – Свищов, АПИ преценява плановете и сроковете. Г-н Гоцев
се ангажира да поиска по-актуална информация.
Г-н Марин Маринов – главен инженер в община Две могили, осведоми за лошото
състояние на участъци от пътя Две могили – Кацелово, между Каран Върбовка –
Кацелово и Пепелина – Широково.
Г-н Гоцев отговори, че всички проблемни участъци са приоритизирани от ОПУ
Русе и са подадени на АПИ, като ремонта, рехабилитацията и поддържането на РПМ се
извършва по график и според приетия бюджет на агенцията.
Г-н Райков предложи да се сформира комисия за проверка на двата проблемни
участъка от път III-5001 и да се докладва на Областния управител. След това попита
спазва ли се графика за почистване на отпадъците от ОПУ и сътрудничеството им с
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе.
Г-н Гоцев обобщи, че графика се спазва и се почиства редовно, но въпреки това
гражданите замърсяват.
Г-жа Снежана Георгиева – директор на дирекция „Контрол на околната среда” в
РИОСВ осведоми, че въпреки инцидентните разногласия с ОПУ е установен маниер на
добро взаимодействие между ведомствата. Апелира към по-често обхождане на
пътищата и предприемане на мерки за почистването им.
След направените коментари г-н Райков предложи за гласуване следните
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията дава оценка, че е постигнат „напредък” по изпълнение на
ремонта и рехабилитацията на пътищата в област Русе.
2. Да се предостави доклад до Областния управител за състоянието на
пътните участъци Пепелина – Широково и Каран Върбовка – Кацелово.
Срок: 12.04.2013 г.
Отговорник: ОПУ - Русе
3. Да се представи актуална информация за пътя II-54 гара Бяла-Ценово.
Срок: 05.04.2013 г.
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Отговорник: ОПУ - Русе
След приемане на предложените решения г-н Райков пристъпи към втора точка от
дневния ред: Отчет за изпълнение през 2012 г. на Програма за намаляване на
емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества
в атмосферния въздух на Община Русе, като даде думата на Павлина Атанасова –
главен експерт в отдел „Екология” в Община Русе да отчете годишните показатели.
(Приложение 3)
Г-жа Мая Тодорова –представител на природозащитна организация Световен фонд
за дивата природа (WWF) попита, има ли предвиден срок за извършване промяна на
инсталациите за намаляване на емисиите, изпускани от големите промишлени източници
(ТЕЦ “Русе – Изток”).
Г-жа Сн. Георгиева (РИОСВ) изясни ситуацията: Сроковете са определени в
комплексното разрешително, то се спазва от ТЕЦ “Русе – Изток”, поетапно се
рехабилитират всички горивни инсталации, видно от проверките, които се извършват,
периодично се отчита спад в емисиите на ТЕЦ “Русе – Изток”, а емисиите от
промишлеността като цяло са в нормите. Нивото на праховите частици е завишено и
варира, като по-високата му стойност през зимния сезон се дължи на малките горивни
инсталации от битовия сектор, предназначени за отопление.
Г-н Валентин Балтаджиев – представител на Басейнова дирекция, Водно бюро –
Русе отправи запитване към г-жа Атанасова за произхода на водата, с която се мият
улиците в град Русе. Тя отговори че тази информация не й е известна, но вероятно е
заложена като клауза в договора за изпълнение.
Г-н Райков обобщи, че Община Русе е реализирала мероприятия по Програмата и
Отчетът за изпълнението й през 2012 г. се приема за сведение.
По трета точка от дневния ред: Представяне на План за действие, включващ
конкретни мерки за ограничаване и намаляване на шума в Община Русе, г-жа
Атанасова съобщи, че днес изтича срока на фирмата-изпълнител за разработване на
мерките, така че със самите мерки ще запознае Комисията на следващото заседание. До
края на седмицата проектът на Плана за действие ще бъде внесен за разглеждане в отдел
„Екология” и предстои да бъде обявен на страницата на Община Русе и в местен
ежедневник, за обществено обсъждане. Заинтересованите ще могат да се запознаят с
него в срок от 30 дни. Планът трябва да бъде одобрен в Общинския съвет до 18.07.2013
г. и до 31.10.2013 г. да бъде представен на Министерство на здравеопазването и
Министерство на околната среда и водите. Фирмата-изпълнител е „Спектри” ЕООД –
София. На този етап това са сведенията за разработването на плана, които може да
подаде.
Г-н Райков благодари за информацията и поясни, че всички ще могат да се
запознаят в детайли с Плана за действие, включващ конкретни мерки за ограничаване и
намаляване на шума в Община Русе, когато е на разположение за обществено обсъждане.
Поради липса на коментари по трета точка, се пристъпи към следващата, четвърта
точка: Обсъждане на Проекта на Областна стратегия за развитие на област Русе
2014-2020 г.(ОСР 2020) в областите инфраструктура, околна среда и транспорт.
Г-н Христо Белоев – Ректор на Русенския университет, представи накратко
предмета на Областната стратегията и екипа, който работи по нея. Даде думата на проф.
Велизара Пенчева да запознае присъстващите с документа в частта, касаеща
инфраструктура, околна среда и транспорт. (Приложение 4).
Проф. Пенчева представи силните и слабите страни от SWOT анализа на Областта.
Предложенията от общините, са намерили място в ОСР 2020 и се очаква по-висока
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активност от всички да конкретизират проектните предложения и тяхната индикативна
стойност, които да се включат в програмния период
Г-жа Юлиана Попова, от екипа на проф. Белоев, допълни с информация за SWOT
анализа за екологичното състояние в Областта.
Г-н Райков информира, че ОСР 2020 ще бъде изпратена на всички членове на
комисията за становища.
Г-жа Пенчева уточни, че всяка община трябва да развие своите планове и те ще
бъдат включени по подходящ начин в ОСР 2020.
Г-жа М. Тодорова (WWF) попита включени ли са насоки и мерки за адаптация към
климатичните промени и обезлюдяването на селските райони.
Г-жа Юлиана Попова отговори, че в частта критерии за оценка на изпълнението са
включени рамкови индикатори за наблюдение.
След изчерпване на четвърта точка, Областната комисия „Инфраструктура, околна
среда и транспорт” единодушно прие следното
РЕШЕНИЕ:
Съгласува проекта на Областна стратегия за развитие на област Русе за
периода 2014-2020г. в раздели: „Инфраструктурно развитие, свързаност и
достъпност” и „Екологично състояние и рискове”
Пета точка от дневния ред „Разни” засегна предстоящата кампания „Да изчистим
България за един ден!”. Г-жа Пенка Попова – Вр.ИД началник на отдел АКРР покани
общините да споделят как предвиждат да протече кампанията, имат ли доброволци,
организация за раздаване на консумативите и транспортиране на отпадъците. Напомни,
че срокът за маркиране от общините изтича на 05.04.2013 г. и се очаква доставка на
чували и ръкавици в периода от 5-8 април 2013 г. Необходима е информационна
кампания за гражданите с цел приканване за участие в почистването.
Г-жа Марияна Минева – представител на Община Борово, изрази готовност на
общината за включване в кампанията.
Община Русе също се подготвя, скоро ще обяви номера за „горещия телефон”.
Представителят на Община Ценово отрази скептично мнение. Общинската
администрация ще се включи в почистването, но няма достатъчно доброволци. Ако
някой изяви желание да почисти река Янтра, Общината ще му предостави необходимата
техника. Г-н Милчев изрази недоволство от включването на институциите в частната
инициатива.
Г-н Николай Стефанов – Представител на община Сливо поле, изказа готовност
администрацията да се включи, но и при тях недостигат доброволци.
Община Ветово също ще вземе участие в кампанията.
Община Иваново, като лидер в миналогодишната кампания и тази година ще се
постарае да е много активна.
Г-жа Попова определи, като положително влиянието върху населението на такива
кампании, било то съвместно с частни инициативи или не, защото те възпитават в
уважение към природата. Напомни необходимостта от указване на участъците,
нуждаещи се от почистване. Желателно е регистрация на възможно най-голям брой
участници, защото това е един от показателите за отчитане на резултата.
Г-жа Георгиева призова всички общини да транспортират възможно най-голямо
количество отпадъци около деня на кампанията, възползвайки се от безтаксовото
депониране. РИОСВ ще направи проверки след кампанията, за да установи дали има
непочистени участъци и нерегламентирани сметища и ще налага законоустановените
санкции.
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Г-н Райков повдигна въпроса с планиране дейността на Комисията през 2014 г. За
изготвяне на индикативната програма, която ще бъде включена за приемане в дневния
ред на заседанието през второто полугодие, изрази очаквания за предложения по
актуални теми и времеви срок за подготовката на материалите и представянето им. В
тази връзка единодушно се гласува следното
РЕШЕНИЕ:
Да се формулират теми, които да се включат в индикативния план-график за
дейността на Комисията през 2014г.
Срок: до 22.04.2013г.
Отговорници: членовете на Комисията

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Областната комисия
„Инфраструктура, околна среда и транспорт” беше закрито.
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