ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1/18.06.2014г.
от проведено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
16.06.2014г. – Зала 1
Заседанието на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда започна в 14.00 часа при наличие на кворум - 23 от 28 членове на комисията или
техни заместници.
Г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областен управител и Председател
на Комисията при наличие на необходимия кворум откри заседанието.
Г-жа Карамехмедова изчете предварително изпратения на присъстващите
дневен ред:
1. „Русенски Лом – удобно място за туризъм”
Докладва: представител на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”
2. „Опазване, поддържане и мерки за опазване на повърхностните води в ПП
„Русенски Лом”
Докладва: представител на Басейнова дирекция за управление на водите,
Дунавски район с център гр. Плевен
3. „Управление на потоците на строителните отпадъци”
Докладва: представител на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе
4. „Проблеми с големите количества образувани биоразградими отпадъци и
площадки за временно съхранение”
Докладват: представители на общините в област Русе
5. „Възникващи проблеми и затруднения на малките общини при организиране на
системите за разделно събиране на отпадъци”
Докладват: представители на общините в област Русе
6. Разни
Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 „Русенски Лом – удобно място за туризъм”, Председателят на
Комисията даде думата на г-жа Цонка Христова, директор на Дирекция на Природен
парк „Русенски Лом”. (Приложение 1)
Г-жа Христова представи на кратко възможностите на Природен парк
„Русенски Лом” за развитие на туризъм, както и дейността на дирекцията на парка.
Благодарение на флористичното богатство на природния парк, изпълнението на Плана
за управлението му, изградената туристическа инфраструктура, той се превръща в
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удобно място за туризъм. Директорът на Природния парк представи на членовете на
Комисията 2 туристически маршрута – маршрут „Мали Лом” и „По Черни Лом с кану”,
които се радват на широк туристически интерес. Природният парк осъществява контакт
между туристите, туристическите агенции, тур операторите и хората предоставящи
туристически услуги. Паркът предоставя възможност и за велотуризъм и конна езда.
Към настоящия момент има създадени контакти за настаняване на туристи в 2 хотела,
4-5 къщи за гости, като има и предвидени места за палатки. За предоставяне на
информация за туристите се използват туристическите информационни центрове в
Русе, Писанец и Ветово. Предстои да се създаде във всяко от населените места
организация за предоставяне на информационни материали на туристите, карти и др.
брошури.
Г-жа Карамехмедова даде думата за въпроси и коментари. Такива не
постъпиха.
По т. 2 „Опазване, поддържане и мерки за опазване на повърхностните води
в ПП „Русенски Лом”, г-жа Ксения Шмитц, старши експерт в дирекция „Контрол”
при Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център гр. Плевен,
представи обстоен доклад. (Приложение 2)
Тя запозна присъстващите с общите хидроложки данни за Река Русенски Лом и
особеностите в дейността на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски
район с център Плевен при опазване и поддържане на повърхностните води в ПП
„Русенски Лом“. Също така бяха представени мониторинговите програми за
повърхностните води (контролен и оперативен мониторинг), състоянието на
повърхностните води на територията на Басейнова Дирекция за управление на водите
Дунавски район към 2013 година и мерките за наблюдение и контрол за постигане на
целите при прилагане на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ).
Въпроси и коментари по представения доклад нямаше.
По т. 3 „Управление на потоците на строителните отпадъци”, г-жа
Карамехмедова даде думата на г-н Любомир Атанасов – началник отдел „Контрол на
факторите на околната среда”, Регионална инспекция по околната среда и водите –
Русе. (Приложение 3)
Г-н Атанасов представи законодателната и стратегическата рамка за управление
на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България.
Той се спря върху Националния стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване за периода 2011 – 2020 г. – съществуващо състояние и
описание на планирания сценарий и необходимата инфраструктура за третиране на
строителните отпадъци и представи на кратко законодателната рамка за управление на
строителните отпадъци, в т.ч. Закона за управление на отпадъците и Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали.
Г-жа Карамехмедова даде думата за въпроси и коментари. Такива не
постъпиха.
Във връзка с предложените от членовете на Комисията теми по точки 4 и 5
„Управление на потоците на строителните отпадъци” и „Възникващи проблеми и
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затруднения на малките общини при организиране на системите за разделно
събиране на отпадъци”, с писмо изх. № 37-00-6/29.05.2014г. е поискана кратка
информация от кметовете на общини в област Русе. Постъпил е отговор единствено от
Община Две могили с вх. № 37-00-6/11.06.2014г.
Председателят на Комисията г-жа Карамехмедова даде думата на
представителите на общините в област Русе да изложат своите коментари по темите.
Отношение взеха представителите на общините Две могили, Бяла и Сливо поле.
Предвид разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
системите за разделно събиране на отпадъците обхващат не по-малко от 6 000 000
жители на територията на страната и задължително включват всички населени места с
население по-голямо от 5 000 жители. Във връзка с разпоредбите на Закона Община
Две могили не е задължена да изгради система за разделно събиране на отпадъци, но
въпреки това има такова желание. За целта са били поканени писмено Организациите
по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които имат Разрешително от МОСВ, за
водене на преговори, относно изграждането на такава система. За съжаление са
получени откази. Община Две могили е уведомила за своето желание Министерството
на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе.
Г-жа Карамехмедова даде думата на г-н Атанасов за коментар. Той обясни, че
РИОСВ са запознати с искането. На проведена среща в Силистра с еколози и
представители на МОСВ е обсъждан този въпрос. Проблемът е, че фирмите се
затрудняват в малките населени места да осигурят съдове за разделно сметосъбиране,
освен това те са отдалечени от инсталациите за сепариране. Очаква се ограничението за
малките населени места в бъдеще да отпадне.
От Община Бяла информираха, че имат сключен договор за разделно
сметосъбиране, като графиците за извозване се спазват, но контейнерите за Община
Бяла са крайно недостатъчни. По този начин се осигурява разделно сметосъбиране за
60% от населението на Бяла, а за др. населени места, които са 40% от населението, не е
осигурено. Освен това на Общинското депо в Община Бяла се депозират отпадъци от
Общините Ценово и Борово, където не се извършва разделно сметосъбиране. По
отношение на недостига на съдовете за разделно сметосъбиране от Общината са
изпратили запитване до фирмата, с която има сключен договор, но поради
ограничението в Закона са получили отказ. С построяването на регионалното депо
Борово – Бяла и сепариращата инсталация ще бъдат осигурени необходимия брой
съдове. В общината има 3 фирми, които могат да събират ел. уреди, батерии, гуми и
части от автомобили.
Г-н Атанасов добави, че в Бяла се очаква да стартира изграждането на
регионалното депо, което се предполага, че ще приключи за година и половина. Това
ще реши проблема с отпадъците.
От Община Сливо поле и кметовете на населени места в общината също
изразили желание за разделно сметосъбиране, но не са получили отговор от
компетентните фирми.
Други коментари не постъпиха.
3

Преди да даде думата по т. 6 „Разни” от дневния ред, Председателят на
Комисията запозна присъстващите с предложенията за теми, които са постъпили в
Областна администрация, и които да бъдат включени в дневния ред на следващото
заседание на Комисията за 20104г.:
• „Природен резерват „Пещера „Орлова чука” с. Пепелина, Община Две
могили - нова възможност за развитие на пещерния и еко туризъм.”;
• „Къща-музей „Филип Тотю” гр. Две могили – познатото и непознатото за
живота на хвърковатия войвода.”;
• „Манастир „Св. Марина” с. Каран Върбовка – невероятен завършек на
туристически маршрут из Област Русе.”;
• „Самодейните фолклорни състави – извор на българщина и родолюбие.”;
• „Община Две могили – коректен партньор в съвместни национални и
международни туристически проекти, сдружения и инициативи.”;
• „Риболовът – нова възможност за спортен туризъм в Община Две могили.”
• „Селски туризъм – „новият” бит на хората от малките населени места.”
• „Ефективно оползотворяване на река Дунав като ресурс за развитието на
круизен туризъм, водни спортове, рибовъдство и риболов.”;
• „Възможности за развитие на туризма, съгласно „Програмата за развитие на
селските райони”.
Предложението на Областна администрация – Русе е да се разделят темите на
две части, като по първата част информацията да бъде представена от Община Две
могили, а по втората както следва: „Ефективно оползотворяване на река Дунав като
ресурс за развитието ма круизен туризъм, водни спортове, рибовъдство и риболов.”
(докладва представител на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски
район с център гр. Плевен) и „Възможности за развитие на туризма, съгласно
„Програмата за развитие на селските райони” (докладва представител на Държавен
фонд „Земеделие”, Областна дирекция – Русе).
След кратка дискусия, г-жа Карамехмедова предложи кметовете на Общини да
съдействат за подготовката на доклада по темата „Ефективно оползотворяване на река
Дунав като ресурс за развитието ма круизен туризъм, водни спортове, рибовъдство и
риболов”, като изпратят информация на Басейнова дирекция. Областната
администрация – Русе при необходимостта ще окаже съдействие, като ще се провери и
възможността по темата да докладва и ИА „Рибарство и аквакултури”.
След гласуване, единодушно беше приет следния дневен ред за второто
заседание за 2014г. на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда:
1.
Развитие на туризма в Община Две могили:
• „Природен резерват „Пещера „Орлова чука” с. Пепелина, Община Две
могили - нова възможност за развитие на пещерния и еко туризъм.”;
• „Къща-музей „Филип Тотю” гр. Две могили – познатото и непознатото за
живота на хвърковатия войвода.”;
• „Манастир „Св. Марина” с. Каран Върбовка – невероятен завършек на
туристически маршрут из Област Русе.”;
• „Самодейните фолклорни състави – извор на българщина и родолюбие.”;
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„Община Две могили – коректен партньор в съвместни национални и
международни туристически проекти, сдружения и инициативи.”
• „Риболовът – нова възможност на спортен туризъм в Община Две могили.”
• „Селски туризъм – „новият” бит на хората от малките населени места.”
Докладва: представител на община Две могили
•

2. „Ефективно оползотворяване на река Дунав като ресурс за развитието на
круизен туризъм, водни спортове, рибовъдство и риболов.”
Докладва: представител на Басейнова дирекция за управление на водите,
Дунавски район с център гр. Плевен
3. „Възможности за развитие на туризма, съгласно „Програмата за развитие на
селските райони”
Докладва: представител на Държавен фонд „Земеделие”, Областна дирекция –
Русе
4. Разни
След проведеното гласуване, предвид големия брой теми включени в дневния ред,
постъпи предложение следващото заседание на Комисията да се проведе на
територията на Община Две могили.
С това беше изчерпан дневния ред и г-жа Айлян Карамехмедова благодари на
присъстващите и закри заседанието.

АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА /П/
Председател на Постоянната секторна комисия
в областта на туризма и околната среда
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