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

ПРОТОКОЛ № 1/20.05.2016 г.
от проведено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
20.05.2016 г. – Зала 1
Заседанието на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда започна в 10.00 часа при наличие на кворум - 23 от 32 членове на комисията или
техни заместници. Отсъстваха представители на: Община Бяла, Община Ветово,
Асоциация „Еврорегион Данубиус”, Дирекция на Природен парк „Русенски лом“,
Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Русе”, Регионален съвет на КНСБ – Русе,
Русенска Митрополия, Камара на архитектите в България, Регионална колегия –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. № 37-00-6/26.04.2016 г.,
след което изчете предварително изпратения на присъстващите дневен ред:
1. „Оперативна програма „Околна среда” –
нов програмен период, нови възможности и
предизвикателства”;
Докладва: г-жа Анелия Николова – директор дирекция „Превантивна дейност“ в
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе
2. Представяне на Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.;
Докладва: г-жа Анелия Николова – директор дирекция „Превантивна дейност“ в
РИОСВ – Русе
3. Промени в нормативната уредба по околна среда, във връзка с прилагането на чл. 99
б от Закона за опазване на околната среда – нови изисквания към заинтересованите среди
Докладва: г-жа Мая Бурова – гл. експерт в РИОСВ
4. Разни
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По първа и втора точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Анелия
Николова – директор дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ – Русе да представи
Оперативна програма „Околна среда” – нов програмен период, нови възможности и
предизвикателства и да докладва за състоянието на околната среда през 2015 г.
Г-жа Николова запозна присъстващите с възможностите на Оперативна програма
„Околна среда”, нейните приоритети и дейности, като акцентира върху новата
приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”, както и на
мерките, по които бенефициент са общините. (Приложение 1)
По втора точка беше представен Доклад за състоянието на околната среда през
2015 г., който включва анализ на различните компоненти като въздух, води, почви,
биологично разнообразие, отпадъци и шум, както и състоянието на защитените територии
и техните проблеми, качеството на атмосферния въздух и причините за неговото
замърсяването, основните източници на замърсяване на повърхностните и подземните

води и др. В своето въведение г-жа Анелия Николова припомни на участниците в
заседанието, че РИОСВ – Русе провежда държавната политика на територията на
областите Русе, Разград и Силистра с обща площ на 8 148 км2. Обхваща 22 общини с 306
населени места и над 456 хиляди жители. Тя допълни, че територията се характеризира с
богато биологично разнообразие и на нея функционират обекти от всички сектори на
икономиката. Г-жа Николова подчерта, че мисията на РИОСВ-Русе в териториалния й
обхват е да създаде условия за опазването на околната среда и защита здравето на хората,
да подпомага поддържането на разнообразието на живата природа, да гарантира
разумното използване на природните богатства и ресурсите в региона. (Приложения 2 и
3)
Г-н Станчев благодари на г-жа Николова и даде думата по точка 3 от дневния ред
„Промени в нормативната уредба по околна среда, във връзка с прилагането на чл. 99 б от
Закона за опазване на околната среда – нови изисквания към заинтересованите среди“ на гжа Мая Бурова, гл. експерт в РИОСВ-Русе.
Г-жа Бурова обърна внимание на последните промени в нормативната уредба по
околна среда и новите изисквания към заинтересованите страни. Тя посочи, че целта на
измененията е да се транспонира Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, относно контрола на опасностите от големи аварии с процедурите по оценка на
въздействието върху околната среда. Г-жа Бурова допълни, че с това ще се постигне
оптимизиране и съгласуване на приложимите административни режими в Глава шест и
Глава Седем от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за изграждане и
експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и с висок рисков потенциал за големи
аварии. Г-жа Бурова уточни, че в процеса на прилагане на тези разпоредби ще възникнат
казуси и въпроси. Тя информира присъстващите, че предстои среща през месец юни, в
която ще участват експерти по опасни химични производства и по ОВОС, като пое
ангажимент да им бъдат поставени всички събрани въпроси, мнения и становища по
новите промени в нормативна уредба. (Приложение 4)
Старши инспектор Ивелин Димитров, началник група ПКПД постави въпроса
с липсата на нормативен акт, в който да бъдат посочени безопасните разстояния на
предприятията/съоръженията с рисков потенциал до жилищни райони, обекти с
обществено значение, зони за отдих, съседни предприятия и обекти и др.
Г-жа Бурова посочи, че този въпрос ще бъде поставен за обсъждане, като обясни, че
това е едно от затрудненията на възложителите, когато изготвят доклад по политики.
Старши инспектор Димитров обърна внимание, че в Област Русе се е превърнало в
практика, първо да се извършва строителство след което да се стартират процедурите.
Г-жа Бурова изрази мнение, че с тези промени ще се предотвратят подобни случаи.
Тя уточни, че въз основа на информацията и оценката по чл. 99б и получените в хода на
съответната процедура по ОВОС становища, мнения и предложения, в административния
акт на компетентния орган по околна среда се вписват мотиви за одобряване на
местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния, което ще бъде достатъчно
за стартиране на строеж.
В края на заседанието председателят на комисията апелира към всички участници
да се включат активно в инициативата „Да изчистим България заедно”, която ще се
проведе на 04 юни.
С това беше изчерпан дневният ред, г-н Станчев благодари на присъстващите и
закри заседанието.
/П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Председател на Постоянната секторна комисия
в областта на туризма и околната среда

