ОДОБРИЛ: \ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Областен управител на Област Русе

ПРОТОКОЛ №1/2011 г.
от заседание на Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт,
проведено на 21.06.2011г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе
Днес, 21.06.2011г. от 10.00 часа се проведе заседание на Областната комисия по
инфраструктура, околна среда и транспорт, на което според присъствения списък присъстваха 30 от
общо 37 от членовете на комисията.
На заседанието отсъстваха следните членове на Комисията: г-н Божидар Янков - зам.-кмет на
община Борово, г-н Димитър Димитров - гл. специалист в Дирекция „Хидротехнически проекти” към
Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на река Дунав” (ИАППД), г-н Йордан Райков началник на районна железопътна инспекция Горна Оряховица, г-н Валентин Атанасов - началник на
областен отдел „Контролна дейност” към ДАИ, г-н Тодор Петров - представител на Регионална
организация „Национален съюз на превозвачите”, г-н Гечо Кацаров - ръководител на Регионалния
център на Националната транспортна камара - Русе и г-н Никола Михайлов - Изпълнителен директор
на сдружение „Общинска енергийна агенция” - Русе.
На заседанието присъстваха представители на местните медии.
Заседанието беше открито от г-н Петър Даскалов - Заместник-областен управител и председател
на Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт, който след проверка на
присъстващите обяви, че е налице необходимият кворум за провеждане на редовно заседание на
Комисията.
Г-н Петър Даскалов представи предварително обявения проект на дневния ред, както следва:
1. Оценка за напредъка по изпълнение на ремонта и рехабилитацията на пътищата в
Област Русе през 2010 г.
Докладва: г-жа Диляна Кирова - Държавен експерт в Областна администрация
Русе
2. Актуални проблеми, свързани с опазване на околната среда и водите на територията на
област Русе. Предприети мерки, добри практики и предстоящи действия за разрешаването им.
Докладва: г-жа Лилия Атанасова - Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) - Русе
3. Подобряване състоянието на инфраструктурата и условията за корабоплаване по
вътрешните водни пътища.
Докладва: г-жа Венета Попова - Гл. специалист в ИАППД - Русе
1. Етапна оценка на изпълнението на Общинската програма за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и мерките за достигане на утвърдените норми по показател:
Фини прахови частици - 10.
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Докладва: г-н Орлин Лазаров - Зам. -кмет на община Русе

2. Разни
Докладват: Членове на комисията и поканени да участват в работата и
Председателят на комисията г-н Петър Даскалов подложи на гласуване предложения проект
на дневен ред. Всички 30 присъстващи членове на комисията го подкрепиха със „ЗА”, без
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
По точка първа от дневния ред: Оценка за напредъка по изпълнение на ремонта и
рехабилитацията на пътищата в област Русе през 2010 г., председателят на комисията г-н Петър
Даскалов даде думата за докладване на г-жа Диляна Кирова - държавен експерт в Областна
администрация - Русе.
Г-жа Диляна Кирова изложи пред членовете на Комисията напредъка по изпълнение на
ремонта и рехабилитацията през 20 Юг. (Приложение: Презентация 1), като от представената
информация е направена оценка за напредъка, който за област Русе е „ограничен”.
Коментари и предложения по отчета за напредъка не бяха отправени.
По първа точка от дневния ред Председателят на Комисията подложи на гласуване
предложения за решения, като с гласове „ЗА” на всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ”
и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията дава оценка ограничен напредък по изпълнение на ремонта и
рехабилитацията на пътищата в област Русе за 20 Юг.
2. Общините да активизират дейността си за подготовка на проектни предложения и
кандидатстване по програмата за развитие на селските районни (с изключение на община Русе,
която не попада в тази програма), както и по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Отговорник: кметовете на общини в област Русе
Срок: в рамките на програмния период на оперативните програми
По точка втора от дневния ред: Актуални проблеми, свързани с опазване на околната
среда и водите на територията на област Русе. Предприети мерки, добри практики и предстоящи
действия за разрешаването им, г-н Даскалов даде думата на г-жа Снежана Георгиева - началник
отдел „Контрол на околната среда” към РИОСВ - Русе.
Г-жа Снежана Георгиева информира комисията за актуалните проблеми, свързани с
опазване на околната среда и водите на територията на област Русе (Приложение: Презентация
2). Тя изтъкна, че по компонент въздух се наблюдават ниски нива на замърсители (серни оксиди,
азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон), а превишенията са основно в следствие на:
битовото отопление - използване на твърди горива през отоплителния сезон, автотранспорта и
строителството. Посочи основното влияние върху повърхностните води, а именно: пълноводието
и наносите през пролетно- есенния период на годината, като река Янтра и река Дунав отговарят
на проектната си категория приемник - 111-та категория, а река Русенски Лом показва отклонение
от нормите за 11-ра категория приемник, по някои от показателите. Г-жа Георгиева информира,
че се наблюдава значително намаляване замърсяването на земеделските терени.
Г-н Георги Георгиев - Изпълнителен директор на ИАППД, отправи въпрос относно
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методиката за набиране на проби от река Дунав.

Г-жа Снежана Георгиева уточни, че пунктовете се намират преди град Русе и преди град
Силистра, а проби се вземат от двата бряга на реката, както и от талвега й.
Г-н Георгиев обърна внимание, че ИАППД отскоро е одобрен участник в проект по ОП
„ТГС” за мониторинг на река Дунав.
Г-н Никола Кибритев - Регионална енергийна агенция - Русе изрази несъгласието си с
изнесеното, относно достигнатата квота за България за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници.
Г-жа Георгиева доуточни, че информацията се отнася за внесените за становища в
Министерството на околната среда и водите, респективно РИОСВ инвестиционни намерения, а
не реализираните проекти.
По втора точка от дневния ред Председателят на комисията подложи на гласуване
предложения за решения, като с гласове „ЗА” на всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха следните:
РЕШЕНИЯ:
1.
Комисията приема за сведение информацията, относно актуалните проблеми
свързани с опазване на околната среда и водите на територията на област Русе.
2.
Областна администрация Русе да съдейства и подкрепя общинските администрации
при разработване на проекти за изграждане на канализации и пречиствателни станции за отпадни
води.
Отговорник: Председателя на Комисията
Срок: постоянен
По точка трета от дневния ред: Подобряване състоянието на инфраструктурата и
условията за корабоплаване по вътрешните водни пътища, г-н Даскалов даде думата на г-н
Георги Георгиев - Изпълнителен директор на ИАППД.
Г-н Георги Георгиев презентира пред присъстващите проекта: Подобряване състоянието
на инфраструктурата и условията за корабоплаване по вътрешните водни пътища, както и проект
на АППД за подобряване на навигацията по река Дунав (Приложение: Презентация 3).
Г-н Георги Иванов - Директор на Дирекция „Морска администрация” — по отношение на
предложените буни и шеврони препоръчва да се ползва опита на други дунавски държави, като
например Унгария и Словакия, за да се гарантира че ще има ефект.
Г-н Георги Георгиев информира, че консултанта, предложил буните и шевроните е избран
от румънска страна. АГТПД са поискали изготвяне на хидравличен модел, но консултанта е
отказал и е изготвил само математически модел.
По трета точка от дневния ред Председателят на комисията предложи за гласуване
предложения за решения, като с гласове „ЗА” на всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ”
и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се прие следното
РЕШЕНИЕ:
1. Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт приема за сведение
информацията за: Подобряване състоянието на инфраструктурата и условията за корабоплаване3

по вътрешните пътища.
По точка четвърта от дневния ред: Етапна оценка на изпълнението на общинската
програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и мерките за достигане
на утвърдените норми по показател: Фини прахови частици - 10, г-н Даскалов даде думата на г-н
Орлин Лазаров - Зам.-кмет на община Русе.
Г-н Орлин Лазаров изложи пред членовете на Областната комисия етапната оценка на
изпълнението на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и мерките за достигане на утвърдените норми (Приложение: Презентация 4).
По точка пета от дневния ред: Разни, не постъпиха изказвания.
Поради изчерпване на дневният ред, г-н Петър Даскалов закри заседанието на Областната
комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт
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