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

ПРОТОКОЛ
№ 1 / 30.01.2012г.,
Днес, 30.01.2012г., Областният експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) на област Русе, назначен със заповед № 6-9500-52/24.01.2012г. на областния
управител на област Русе и покани изх.№ 08-00-23/18.01.2012г. до членовете на съвета, в
състав:
Председател: Петър Даскалов - заместник областен управител на област Русе
Секретар: Диляна Кирова - държавен експерт в отдел ”Регионално развитие”, дирекция
„АКРРДС” в Областна администрация Русе.
и членове:
1. Татяна Йорданова - старши юрисконсулт в отдел ПНО, дирекция „АПОФУС” в
Областна администрация Русе - редовен член;
2. арх. Ралица Панайотова - Председател на Камарата на архитектите за град Русе редовен член;
3.1. проф. дгн Йордан Евлогиев – геолог – представител на Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране (КИИП) за град Русе - редовен член;
3.2. гл. асист. д-р Ванушка Петрова – геолог-хидролог – представител на КИИП за
град Русе - редовен член;
3.3. инж. Петко Недев Славов – технолог – представител на КИИП за град Русе редовен член;
4. инж. Пенка Ангелова – началник на Служба по геодезия, картография и кадастър
(СГКК) – гр. Русе - редовен член;
5. арх. Симеон Рангелов – главен архитект на община Русе – редовен член;
6. инж. Снежана Георгиева – началник отдел „Контрол на околната среда”,
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе – редовен
член;
7. инж. Георги Илиев – началник на отдел „Здравно-техническа експертиза”,
дирекция „Здравен контрол”, Регионална здравна инспекция - Русе – редовен
член;
8. гл. инспектор Михаил Михайлов - началник група „Държавен противопожарен
контрол, планиране и превантивна дейност” от Втора районна служба, Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) – Русе –
редовен член;
9. инж. Диана Иванова – началник на Общинска служба „Земеделие” – Русе –
редовен член;
10. инж.Бонка Михайлова – представител на „Е.ОН – България мрежи” АД – редовен
член;
11. инж. Минчо Минчев – главен инженер, „Водоснабдяване и канализация (ВиК)”
ООД, гр. Русе – редовен член;
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в присъствието на:
- г-жа Виолета Василева – представител на Възложителя, директор на дирекция
„Екология и транспорт” в община Русе и ръководител на проекта;
- инж. Стоян Минчев – представител на Изпълнителя, ръководител на
проектантския екип на „СИВИДИЗАЙН” ЕООД, Испания.
се събра на първо заседание от 13:00 часа, в зала 1 на Областна администрация – Русе,
във връзка с искане вх.№ 08-00-23/06.01.2012г. на кмета на Община Русе, за
разглеждане на идеен проект за закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе, за
кандидатстване за финансиране чрез Постановление №209/20.08.2009г. на Министерски
съвет за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за
управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително
третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци.
Съгласно нормата на чл.141, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
идейните инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със
средства от републиканския бюджет, се разглеждат от областния експертен съвет или от
Националния експертен съвет.
Г-н Петър Даскалов – зам. областен управител и Председател на ОЕСУТ обяви, че е
налице необходимия кворум за провеждане на редовно заседание на Съвета, съгласно
чл.15, ал.1 от Правилата за работа на ОЕСУТ, утвърдени от областния управител, а
именно: председателя, секретаря и повече от половината членове с право на решаващ
глас, поканени за участие според характера на разглеждания проект (присъстват 14 от
общо 14 членове от състава на съвета) и откри заседанието.
Искането на кмета на община Русе е във връзка с изпълнение на Договор ЗОП-9/
18.08.2011г. между Община Русе и „СИВИДИЗАЙН” ЕООД, Испания с предмет
„Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”. Съгласно договора
проектирането следва да се извърши двуфазно – във фази идеен и технически проект.
Идейният проект е разработен в следните проектни части: Геология; Геодезия;
Вертикална планировка; Земна основа; Парко и благоустройство; Водоснабдяване и
канализация; Конструктивна; Технологична; Биогаз и Ел; Пожарна безопасност; ПОИС;
Сметна документация. Водеща част на идейния проект е технологичната. Всяка част на
идейния проект съдържа обяснителна записка и чертежи, съобразно изискванията на
законовите наредби и заданието на Възложителя.
Относно съгласувателни писма и др. документи, касаещи проекта, са представени:
Протокол №4/25.01.20123г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на
територията; Предварителен договор с Е.ОН България Мрежи АД, № Р120104/11.01.2012г.
за
присъединяване
на
обект
на
потребител
към
електроразпределителната мрежа; Писмо изх.№ 60/18.01.2012г. на Напоителни системи
ЕАД, клон Долен Дунав; Писмо изх.№ РС-ПМО-18/ 16.01.2012г. на Електроенергиен
системен оператор ЕАД, Експлоатация и ремонт на преносната мрежа – МЕР „Русе”.
Експертното становище за избор на вариант за закриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе в
следващ етап на проектиране е за разработване на Вариант І от част „Технологична” на
проекта.
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Кратко представяне на проекта направи г-жа Василева, представител на Възложителя
и ръководител на проекта.
Началото на дейностите са започнати по договор №58231-С029 за техническа помощ:
„Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо
общинско депо за битови отпадъци на територията на община Руке” по Оперативна
програма (ОП) „Околна среда 2007-2013г., приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
Общата цел на проекта е подготовка на инвестиционен проект за закриване и
рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци.
Проектът допринася за:
- реализиране на стратегическата цел на ОП „Околна среда 2007-2013г.” за
подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие
на екологичната инфраструктура;
- реализиране на специфичната цел ОП „Околна среда 2007-2013г.” за подобряване
на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;
- изпълнение на главната цел на приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013г.”
за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци и др.
Местоположението на съществуващото старо депо за битови отпадъци е в местност
„Под Ормана”, на разстояние около 1,9 км от гр.Русе върху площ от 290 дка.
Функционира от 1976г. като депо основно за битови отпадъци. През 80-те години са
депонирани опасни отпадъци (гудрон) – остатъчна фракция при производството на
битуми и масла, поради което депото е класифицирано с много висок рисков потенциал.
Депонирането на отпадъци е преустановено в началото на 2006г. с въвеждането в
експлоатация на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините
Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
Във връзка с предстоящото закриване и рекултивация на сметището, през годините са
извършвани инженерногеоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания от различни
организации. Всички тези данни са използвани при разработката на идейния проект.
Изготвен е и план-график на дейностите, включващ: изготвяне на технически проект
за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци, изработване на доклад за
оценка на съответствието на проекта, издаване на разрешение за строеж и разработване
на тръжна документация, с краен срок до 31.05.2012г.
Инж. Стоян Минчев - ръководител на проектантския екип на „СИВИДИЗАЙН”
ЕООД, Испания, допълни представянето по техническата част на идейния проект. Той
подчерта, че рекултивацията на депото нямаше да има проблем, ако ги нямаше
гудроновите отпадъци. Сондажните проучвания са анализирани и в идейния проект на
технологичната част са разработени четири варианта по отношение третирането на
гудроновите замърсявания. Като най-подходящ от икономическа и технологична гледна
точка се предлага физико-механичния метод, съчетан с химичен.
Арх. Симеон Рангелов – главен архитект на община Русе, подкрепи предложението.
Идейният проект е разгледан на Общинския експертен съвет по устройство на
територията. Поради преминаване на преносен газопровод, собственост на
„Булгартрансгаз” ЕАД, през поземлен имот с идентификатор 63427.147.290, и сервитут
на същия газопровод върху други два имота, идейният проект е депозиран за становище
в „Булгартрансгаз” ЕАД, но към момента няма такова.
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проф. дгн Йордан Евлогиев – ръководител на Изследователска база па геотехника –
Русе, Геологически институт „Страшимир Димитров”, Българска академия на науките,
подкрепи идейния проект. Направи няколко препоръки по отношение на:
- геоложката част – в техническия проект да се изясни широчината на грабена в
обсега на депото; не са изследвани пропадъчните свойства на льосовия масив – в дерето
те са до значителна степен редуцирани, но в склоновете отложенията на льоса могат да
са с пропадъчност от І или ІІ тип и това трябва да се изясни при разработването на
техническия проект;
- методите - счита, че комбинирания метод е много добро решение като
икономически изгодно и технически издържано, предлага да се използва традиционния
запечатващ слой с геомембрана и геотекстил, както и да се предвиди подслой за бариера
на гризачите;
инж.Бонка Михайлова – представител на „Е.ОН – България мрежи” ЕАД, изрази
подкрепа за проекта. Отбеляза, че на депото няма мрежи на „Е.ОН – България мрежи”
ЕАД, но над площадката преминава ВЕЛ 110 кV „Гагаля”, собственост на НЕК АД, като
на територията не попадат стъпки на стълбовете на електропровода. В следващата фаза
на проектиране е необходимо да се вземе под внимание становището на
Електроенергиен системен оператор ЕАД, Експлоатация и ремонт на преносната мрежа –
МЕР „Русе”, изразено в съгласувателното писмо.
инж. Диана Иванова – началник на Общинска служба „Земеделие” – Русе, съобщи за
констатирани несъответствия:
- в проекта – чертеж обща ситуация и геодезическо заснимане не става ясно къде
точно е границата между имотите, предмет на проектирането и околните територии.
Предвидената проектна ограда не е по очертаната граница на имотите;
- в приложените надлъжни профили предвидената дебелина на хумусния слой е
0,40м, а според детайлите по част озеленяване – 0,30м.
Инж. Стоян Минчев отговори, че са работили по скици от кадастралната карта, но ако
има грешка, ще се отстрани. Разликата в дебелината на хумусния слой е в зависимост от
различните вариантите.
Г-н Даскалов заяви, че въпросът е технически и в следващата фаза на проекта,
проектантът следва да съобрази направените забележки.
След направените разисквания по разглежданите документи, представените писмени
становища на членовете на съвета и проведено явно гласуване,
Областният експертен съвет по устройство на територията на област Русе с
пълно мнозинство
Р Е Ш И:
Избира Вариант І на част „Технологична” – физико-химичен метод.
В следващите фази на проектиране да се разработи Вариант І - стабилизиране
на гудроновите отпадъци и повърхностно запечатване на депото чрез защитен
геотекстил и геомембрана, при спазване на следните изисквания и препоръки,
изразени в:
1. Становище на Електроенергиен системен оператор ЕАД, Експлоатация и
ремонт на преносната мрежа – МЕР „Русе”, изразено в писмо изх.№ РС-ПМО18/ 16.01.2012г.
2. Писмено становище на екипа на Изследователска база по геотехника – Русе.
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3.
4.
5.

Писмено становище на РИОСВ – Русе.
Писмено становище на ОС „Земеделие” – Русе.
Становище на „Булгартрансгаз” ЕАД.

Съгласно чл.141, ал.2 от Закона за устройство на територията, решенията на
експертния съвет са задължителни за участниците в строителството.
Неразделна част от протокола са писмените становища на членовете на ОЕСУТ, като
представители на съответните ведомства и организации, представени на заседанието.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за
Община Русе и един за Областна администрация Русе.
Копие от протокола да се връчи на членовете на Областния експертен съвет по
устройство на територията на област Русе.

Председател: /П/
/П.Даскалов/
Секретар: /П/
/Д.Кирова/
и членове:
1. ………………………/ Т.Йорданова/
2. ……………………… /арх. Р.Панайотова/
3.1. ..…………………… /проф.дгн Й.Евлогиев/
3.2. ………………………/гл.ас.д-р В.Петрова/
3.3. ……………………. /инж. П.Славов/
4.

…………………..

5. …………………….

/инж. П.Ангелова/
/арх. С.Рангелов/

6. ……………………. / инж.Сн.Георгиева/
7.

…………………… /инж.Г.Илиев/

8. …………………….. /гл.инсп. М.Михайлов/
9.

……………………/инж. Д.Иванова/

10. …………………….. /инж.Б.Михайлова/
11. …………………….. /инж.М.Минчев/
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