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

ПРОТОКОЛ № 1/2012 г.
от заседание на Областна комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт”,

Днес, 29.06.2012 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание на Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” (ОК ИОСТ),
сформирана със заповед № 6-95-00-480/21.06.2012г. на областния управител на област Русе.
На заседанието присъстваха 20 от общо 27 членове на Комисията, както и представители на
местните медии.
При наличието на необходимия кворум за провеждане на редовно заседание на
Комисията, г-н Андриан Райков – заместник областен управител и председател на ОК ИОСТ,
приветства присъстващите и представи предварително обявения проект на дневен ред. След
като не постъпиха нови предложения, той беше подложен на гласуване, както следва:
1. Годишна индикативна програма за дейността на ОКИОСТ през 2012г.
Докладва: Представител на Областна администрация Русе
2. Поддържане на републиканските пътища на територията на ОПУ – Русе в
съответствие с изискванията на чл.16в от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: Представител на Областно пътно управление - Русе
3. Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.
Докладва: Представител на Община Русе
4. Обсъждане и съгласуване на Предварителната рамка за регионално развитие на
област Русе 2014-2020 г. в сектор Техническа инфраструктура.
Докладва: Представител на Областна администрация Русе
5. Разни
Всички 20 присъстващи членове на Комисията го подкрепиха със „ЗА”, без
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, с което дневният ред беше приет единодушно.
По точка първа от дневния ред: Годишна индикативна програма за дейността на
ОКИОСТ през 2012г., г-жа Диляна Кирова – държавен експерт в Областна администрация –
Русе, представи разработения проект на документа – цел, приоритети, теми за разглеждане
през 2012г. със съответните отговорници и времеви график. (Приложение 1)
По проекта на Годишната индикативна програма не възникнаха изказвания и други
предложения.
По първа точка от дневния ред с гласовете „ЗА” на всички присъстващи членове, без
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” се приеха следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” приема
Годишната индикативна програма за дейността през 2012г.
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2. Отговорните ведомства се задължават да подготвят материалите по теми и
срокове, съгласно Годишната индикативна програма за дейността през 2012г.
Срок: по план – график
Отговорници: съгласно Годишната индикативна програма за дейността през
2012г.
3. Да се формулират теми, които да се включат в индикативния план-график за
дейността на Комисията през 2013г.
Срок: до 27.07.2012г.
Отговорници: членовете на Комисията
По точка втора от дневния ред: Поддържане на републиканските пътища на
територията на Областно пътно управление – Русе в съответствие с изискванията на
чл.16в от Закона за управление на отпадъците, думата беше дадена на г-н Петко Петков представител на Областно пътно управление /ОПУ/– Русе.
Г-н Петков запозна присъстващите с предприетите от ОПУ-Русе мерки за:
 почистване на сервитутите, пътните съоръжения и опорните пунктове по
републиканската пътна мрежа /РПМ/ на територията на областта;
 обезпечаване местата за отдих със съдове за събиране на отпадъци и
транспортирането им до съоръженията за тяхното третиране;
 просветляване на участъци от РПМ от храсти, клони и потенциално опасни за
движението дървета.
Към момента, дейностите се извършват от пътно-подържащата фирма на определените
за целта места и по разписания график. (Приложение 2)
Г-жа Снежана Георгиева – представител на Регионална инспекция по околната среда и
водите /РИОСВ/ – Русе, изрази задоволство от създадената много добра комуникация между
двете ведомства. При получен сигнал за замърсяване на РПМ и добра организация от страна
на ОПУ-Русе, се отстраняват нередовностите и няма наложени наказания.
След изказванията, членовете на Комисията се обединиха около следното
РЕШЕНИЕ:
1. Поддържането на републиканската пътна мрежа е в съответствие с
изискванията на Закона за управление на отпадъците.
2. В индикативната програма за 2013г. да се включи като тема „Отчет за
изпълнение на дейностите по Закона за управление на отпадъците през 2012г.”, с
отговорник Областно пътно управление – Русе.
По трета точка от дневния ред: Стратегическа карта за шум в околната среда на
агломерация Русе, г-жа Павлина Атанасова – представител на Община Русе, представи
основните моменти в документа. (Приложение 3)
С гласовете „ЗА” на всички присъстващи членове, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ” се прие следното
РЕШЕНИЕ:
След изработване и приемане на план за действие, включващ конкретни мерки за
ограничаване и намаляване на шума в околната среда, Община Русе да предостави
информацията на Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт”.
Срок: първото заседание на ОК ИОСТ след приемане на плана
Отговорник: Кмет на Община Русе
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По четвърта точка от дневния ред: Обсъждане и съгласуване на Предварителната
рамка за регионално развитие на област Русе 2014-2020 г. в сектор Техническа
инфраструктур, г-жа Диляна Кирова информира присъстващите, че Предварителната
стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020г. е публикувана на отделен банер на
сайта на Областна администрация. В панела „Важни съобщения” е отбелязано, че
формулирани предложения, проекти, препоръки и др. се изпращат на електронната поща на
отдел „Регионално развитие”. Секторът „инфраструктура, околна среда и транспорт” е
застъпен в почти всички формулирани приоритети, специфични цели и мерки, за постигането
на основната стратегическа цел. Призова за по-активно включване при разработване на
стратегическия за областта документ. (Приложение 4)
Г-н Александър Милчев – зам.кмет на община Ценово изрази недоволство, че
разработката съдържа мерки и проекти основно за гр.Русе, че не са включени проекти за
изграждане на панорамен път, яхтени пристанища и др. в по-малките населени места.
Г-н Райков уточни, че община Русе е дала своите предложения, докато другите общини
не са предоставили достатъчно информация. Предварителната стратегическа рамка за
развитие на област Русе до 2020г. е отворен документ и очакванията на администрацията са за
по-активно включване на общините с конкретни предложения.
Г-жа Пенка Попова допълни, че се очаква процесът на деценрализация да се засили и
областните управители да имат повече възможности за реализация на проектите, както и че
при оценка на проектните предложения ще се има предвид доколко те са подкрепени от
областните управители.
След провелите се разисквания с всични гласове „ЗА” на присъстващите членове се
прие следното
РЕШЕНИЕ:
Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” съгласува
Предварителната рамка за регионално развитие на област Русе 2014-2020 г. в сектор
„Инфраструктура, околна среда и транспорт”.
По пета точка от дневния ред: Разни.
Във връзка с предстоящо одобряване на проект „Хармонизиране на навигацията на
вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” (HINT), като
продължение на вече приключилия проект „Мрежа за сътрудничество за логистика и морско
образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е
подкрепено от иновативни решения” (NELI) по Оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013г., г-н Камен Иванов – представител на
Дирекция „Морска администрация” – Русе, запозна присъстващите с проекта HINT.
(Приложение 5). Очакванията са да се разработи общодостъпна платформа за самообучение
за превоза на опасни товари; интегриране на обучението и практиката в Дунавския регион с
европейския процес на образование; изграждане на речен навигационен симулатор за
обучение по вътрешен воден транспорт и др.
След представянето, г-н Райков предложи Комисията „Човешки ресурси, заетост и
социално подпомагане” към Областния съвет за развитие да се запознае с проекта HINT.
Други въпроси не бяха повдигнати и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на
Областната комисия „Инфраструктура, околна среда и транспорт” беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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