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

ПРОТОКОЛ №3/15.12.2016 г.
за проведено заседание на Областната комисия за обществен ред и сигурност (ОКОРС) на
15.12.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 15.12.2016 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание на Областната комисия за обществен ред и сигурност. Председател на
заседанието беше г-н Валентин Колев – заместник областен управител на Област Русе.
Г-н Колев откри заседанието като представи и подложи на гласуване дневния ред:
1. Превенция на опасността от наводнения и нефтени замърсявания по р. Дунав.
Докладват: инж. Константин Ялъмов, директор на дирекция „Хидрология и
хидрометеорология“ и г-н Стоян Мирчев, главен специалист в Изпълнителна агенция за
Проучване и поддържане на река Дунав
2. Намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на
атмосферния въздух (достигане и поддържане на нормите, съгласно изискванията на
законодателството на ЕС) на територията на област Русе. Предприети действия от
общинските администрации на територията на област Русе, относно контрола върху
населението при използване на горива за отопление.
Докладват: инж. Христо Милков, началник на отдел „Въздух и вредни физични фактори,
води, КПКЗ и ОХВ“ в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и
Представители на общините в област Русе
3. Предложения за теми и дати на заседанията, които да бъдат включени в
индикативната годишна програма на комисията за 2017 г.
Докладват: Членовете на комисията
4. Обсъждане на възможността за насрочване на извънредно заседание на
Областната комисия за обществен ред и сигурност през месец януари 2017 год. на тема
„Анализ на риска при превозване на опасни товари по железопътното и автомобилно
трасе /международен път Е70 - бул. България/, преминаващи през населени райони на град
Русе“ и сформиране на работна група от представители на компетентните ведомства за
изработване на аналитичния доклад.
Докладва:д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на областният съвет на БЧК
– Русе и Членовете на комисията
Присъстващите 22-ма членове на Комисията приеха единодушно предложения
проект на дневен ред.
По първа точка от дневния ред г-н Колев даде думата на инж. Константин
Ялъмов, Директор на дирекция Хидрология и Хидрометеорология в Изпълнителна
агенция за Проучване и поддържане на река Дунав да представи опасностите и

причините за наводнения по р. Дунав. Инж. Константин Ялъмов изясни опасностите от
образуване на ледоход по р. Дунав и представи прогнозата на ИАППД за образуване на
ледоход по р. Дунав през зимен сезон 2016/2017 г.
Г-н Колев даде думата на г-н Стоян Мирчев, главен специалист в Изпълнителна
агенция за Проучване и поддържане на река Дунав, да докладва по проблемите на
замърсяването на р. Дунав, включително с нефт и нефтени продукти. Г-н Мирчев представи
задълженията на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на р. Дунав във връзка с
частта нефтени замърсявания по реката, като допълни че, ще участват с налична техника за
приемане на нефтосъдържащи отпадъци и при локализирането и ликвидирането на
нефтени разливи. Също представи капацитета на наличните технически средства.
Изложената информация по т.1 беше приета за сведение от членовете на
комисията.
По втора точка от дневният ред г-н Колев даде думата на инж. Христо Милков началник на отдел „Въздух и вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ“ в
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе
да представи темата за
намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване на качеството на атмосферния
въздух на територията на област Русе.
В своята презентация инж. Милков представи данни на Световната здравна
организация, показващи броя на починалите и заболелите граждани вследствие на замърсен
атмосферен въздух. Също посочи и основните източници на замърсяване на атмосферния
въздух. Инж. Милков представи статистика за броя дни с надвишаване на допустимите
нива на наситеност на фини прахови частици в атмосферния въздух на гр. Русе, като
обобщи, че през зимния сезон се отчитат множество дни с подобни превишавания.
Инж. Милков добави, че особено внимание трябва да се отделя на мерките, които
следва да се предприемат.
Г-н Колев даде думата на Представители на общините в област Русе да запознаят
присъстващите с Предприетите действия от общинските администрации на територията на
област Русе, относно контрола върху населението при използване на горива за отопление.
Представител на община Русе, Елена Иванова – главен инспектор в отдел
„Екология“ при община Русе, представи причините за замърсяване на въздуха в община
Русе и осъществяваната контролна дейност от Община Русе.
Представител на община Сливо поле, Михаил Чиликов – зам. кмет на община
Сливо поле посочи, че няма сериозни оплаквания за замърсяването на въздуха.
Представител на община Ценово, Митко Макавеев – гл. специалист по
обществен ред и сигурност в община Ценово, описа основните мерки, които се вземат за
намаляване на замърсяването на въздуха в община Ценово.
Изложената информация по т.2 беше приета за сведение от членовете на
комисията.
По трета точка от дневният ред г-н Колев прочете постъпилите писма от
институциите за предложенията им, като те са:
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и Митница – Русе към
Агенция „Митници“ към Министерство на финансите – нямат предложения.
Агенция за социално подпомагане, Пристанищен комплекс Русе ЕАД и Главна
дирекция „Гранична полиция“ – са представили предложения.
Другите членове не са представили писмени предложения за включване в
индикативната годишна програма на комисията за 2017 г.

Г-н Колев даде думата за излагане на предложения от присъстващите членове на
комисията. Представителите не направиха устни предложения за включване в годишната
програма.
Предвид това, че не бяха представени предложения от всички членове, а
направените писмени предложения не са достатъчни за формулиране на достатъчно теми за
работа на комисията през 2017 година, г-н Колев изрази становище за необходимост от
удължаване на срока за получаване на предложения, по които комисията би могла да
приеме конкретни решения.
По четвърта
точка от дневния ред г-н Колев даде думата на д-р Руденко
Йорданов, директор на Секретариата на областния съвет на БЧК – Русе да представи
предложението си на Членовете на комисията за мнение, което е на тема „Анализ на риска
при превозване на опасни товари по железопътното и автомобилното трасе /международен
път Е70 – бул. България/, преминаващи през населените райони на град Русе“ .

РЕШЕНИЯ:
1. Членовете на Областната комисия за обществен ред и сигурност (ОКОРС)
да изпратят писмени предложения до Областна администрация – Русе за включване в
годишната индикативната програма.
Срок:29.12.2016 г.
Отговорник: членовете на комисията.
От присъстващите 22-ма члена на Комисията, всички гласуваха „ЗА“, против и
въздържали се нямаше.
2. Председателят на комисията да прецени държавните органи, имащи
отношение към темата и възложи изготвянето на информационни доклади и
предложения към съответните отговорни институции, свързани с поддръжката на
инфраструктурата и контрола на предвижването на такива товари
Срок: 20.01.2017 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе

От присъстващите 22-ма члена на Комисията, всички гласуваха „ЗА“, против и
въздържали се нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Колев закри заседанието на Областната
комисия за обществен ред и сигурност в област Русе.

