ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

Протокол
от заседание на Областната комисия по култура и туризъм, проведено на
12.09.2012 г. от 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 12.09.2012 г. от 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Областната комисия по култура и туризъм
На заседанието присъстваха 27 от общо 32 членовете на Комисията. По
уважителни причини отсъстваха: г-н Ивелин Димитров – Община Ветово, г-жа Мая
Тодорова – регионален координатор на Световен фонд за дивата природа, г-жа
Мануела Симеонова – експерт в Регионален експертно-консултантски и
информационен център „Читалища”. Не присъстваха на заседанието на Комисията гжа Радка Данева – Директор на дирекция „Специализирана администрация” в Община
Иваново и г-н В. Лалков – Община Сливо поле.
Присъстваха представители на местните медии и гости.
Заседанието беше открито от д-р Райков – заместник областен управител на
област Русе и Председател на Комисията.
Д-р Райков обяви проекта на дневния ред. С пълно мнозинство „ЗА” от
гласовете на присъстващите беше приет следния:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Състоянието на секторите култура и туризъм в общините от област Русе,
съобразно културно-историческата, природната и друга значимост – потенциал за
местното и регионално развитие. Инициативи, тенденции и възможности.
Докладват: представителите на общините в област Русе, членове на
Комисията
2.

Разни.

По първа точка от дневния ред д-р Райков даде думата на г-н Александър
Милчев – заместник кмет на Община Ценово.
Г-н Милчев представи стратегическите насоки по отношение на сектор култура
и туризъм на територията на Община Ценово. Основни направления във връзка с
културата са развитието на самодейността и добрите практики на Народните читалища.
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По отношение на развитието на туризма от Общината работят в две посоки - чрез
ескпонирането на етнографското наследство и развитие на туристическата
инфраструктура. Докладът на Общината е представен в Приложение 1.
След г-н Милчев думата взе г-жа Мариана Минева – директор на дирекция
„Специализирана администрация” в Община Борово. Тя представи доклада на
Общината свързан с развитието на туристическия продукт като един от приоритетите
на Програмата за управление на Общината през мандат 2011 – 2015 г. Докладът е
представен в Приложение 2.
Анализът на състоянието на секторите култура и туризъм на Община Бяла беше
представен от г-жа Татяна Йорданова – уредник в музей. Чрез доклада си г-жа
Йорданова представи SWOT анализ на секторите. Докладът е представен в
Приложение 3 към настоящия протокол.
След г-жа Йорданова думата беше дадена на г-жа Капка Иванова – старши
експерт в Община Две могили. Докладът на Общината е представен в Приложение 4.
Представителите на общините Русе и Ветово не изнесоха докладите си, тъй като
не бяха подготвени от тяхна страна и предоставени в определения за това срок в
Областна администрация Русе. Новият срок, в който трябва да бъдат предоставени
докладите е 21.09.2012 г.
Представител на Община Русе показа видео-материал, в който се представят
пътната карта и акцентите за кандидатстване за „Русе - Европейска столица на
културата” през 2019г..
Поради липсата на представител от общините Иваново и Сливо поле техните
доклади бяха прочетени от г-жа Кръстева – секретар на Комисията. Техните доклади са
представени съответно в Приложение 5 и Приложение 6.
Д-р Райков даде думата на г-жа Елица Петкова – главен експерт в отдел
„Административен контрол и регионално развитие“. Тя представи напредъка по
обобщаване на приоритетните обекти с културно-историческо значение и с възможност
за реализиране на добавена стойност към туристическия потенциал на област Русе.
След представянето на анализите за културния и туристически сектор от
отделните общини д-р Райков даде думата на аудиторията за възникнали въпроси в
процеса на заседанието.
Г-н Димитър Кънчев – директор на Областна дирекция „Земеделие” разясни
пред присъстващите, че общините, с изключение на Община Русе, могат да
кандидатстват за финансиране по мярка 131 от „Програмата за развитие на селските
райони”. Това съответно може да стане едва през следващата година, тъй като приемът
на документи за тази година е приключил. Общините могат да работят едновременно
само по един проект, така че ако има разработени два проекта трябва да се
кандидатства от името на НПО.
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Г-н Милчев предложи комисията да гласува предложението, Областна
администрация да изгради в Русе школи, в които да се изучават народни инструменти.
В отговор д-р Райков отговори, че ОА няма такива правомощия, но обещава да се
обърне към Министерството на културата за съдействие по предложението. Г-жа
Мария Дуканова – директор на Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин
Стоянов” Русе поясни, че в тяхното училище има създадени такива паралелки, но няма
желаещи да се запишат.
Г-н Ненов се обърна към членовете на комисията с молба следващите доклади,
които общините Русе и Ветово внесат да бъдат по-конкретни, с конкретни измерители
– брой посещения, брой участници и др.
Поради липсата на други изказвания по т.1 от дневния ред г-н Райков предложи
за гласуване следните предложения за
РЕШЕНИЯ:
1. Информацията за състоянието на секторите култура и туризъм в общините от
област Русе, съобразно културно-историческата, природната и друга значимост –
потенциал за местното и регионално развитие да се предостави на доц. д-р Николай
Ненов – ръководител на междуведомствената работна група, който да я имплантира в
проекта за социално-икономически и SWOT анализа към Областната стратегия за
развитие на област Русе 2014-2020г.
Отговорник: г-н Николай Ненов
Срок: 15 октомври 2012г.
2. Да се нанесат необходимите корекции и допълнения в таблицата съдържаща
обектите с културно, историческо и туристическо значение в област Русе.
Отговорници: Членовете на Областната комисия по култура и туризъм
Срок: 28 септември 2012г.
3. Да се идентифицират обекти от обобщената таблица с приоритетно значение
за развитието на културата и туризма в съответната община.
Отговорници: Кметовете на общини
Срок: 28 септември 2012г.

Решенията бяха приети от всички членове със „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“.
По втора точка Разни д-р Райков даде думата на г-жа Кремена Кръстева –
секретар на Комисията да запознае присъстващите с работата на тематичните работни
групи създадени към Областната комисия по култура и туризъм. Тези работни групи са
свързани с:
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Подготовката и провеждането на XXII Световен Лимес Конгрес в Русе;
Състоянието на Музея на транспорта и възможностите за развитие на
потенциала му;
Логистична подкрепа за проектиране и построяване на Велоалея РусеИваново-Червен. (Приложение 7)

Г-жа Анжела Иванова – директор на общинско предприятие „РУСЕ АРТ”
информира присъстващите за проведения от 6-11 септември 2012г. „XXII
Международен Лимес конгрес”. Благодарение на съгласуваната работа на
организаторите, Конгреса е получил висока оценка и участниците в него са проявили
интерес той отново да се проведе в град Русе.
Г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център Русе
обясни накратко дейността на центъра, намиращ се в Доходното здание, в който
работят четирима експерти. Г-жа Златанова разясни на членовете на Комисията, че там
могат да получат необходимата информация свързана с кандидатстването по
Оперативни програми. Тя представи условията за участие в Национален конкурс за
ученическа рисунка.
Поради изчерпване на дневния ред д-р Райков закри заседанието на Областната
комисия по култура и туризъм.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРИАН РАЙКОВ
Зам. областен управител на област Русе

Съгласували:
Иваничка Банчева
Директор дирекция АКРРДС
Пенка Попова
В.и.д. началник отдел АКРР, дирекция АКРРДС
Кремена Кръстева
Старши експерт в отдел АКРР, дирекция АКРРДС
Изготвил:
Магдалена Милева
Младши експерт в отдел АКРР, дирекция АКРРДС
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