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

ПРОТОКОЛ № 2/02.12.2014г.
от проведено заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда
02.12.2014г. – Зала 1
Заседанието на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната
среда започна в 10.00 часа при наличие на кворум - 21 от 30 членове на комисията или
техни заместници.
Г-жа Пенка Попова – заместник - председател на Комисията откри
заседанието.
Г-жа Попова информира, че от страна на Държавен фонд „Земеделие”,
Областна дирекция – Русе, е постъпило предложение темата: „Възможности за
развитие на туризма, съгласно „Програмата за развитие на селските райони” да
бъде разгледана на заседание на Комисията през 2015г., когато се очаква Програмата да
бъде окончателно одобрена. След това заместник - председателят на Комисията
изчете предварително изпратения на присъстващите дневен ред:
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.”;
• „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. Разни
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Предложения за допълнения и промени не постъпиха и дневният ред беше приет
единодушно.
По т. 1 „Развитие на туризма в Община Две могили”, г-жа Попова даде
думата на г-жа Иваничка Янкова, старши специалист „Устройство на територията” в
община Две могили (Приложение 1)
Г-жа Янкова представи на кратко възможностите на развитие на туризъм в
Община Две могили – местоположение; Природен резерват пещера „Орлова чука” с.
Пепелина; къща - музей „Филип Тотю”; манастир „Св.Марина”; фолклор и традиции;
паметници; места за отдих и др.
Г-н Станимир Станчев - Председател на Комисията се извини на
присъстващи за закъснението и благодари на г-жа Янкова за презентацията.
Г-жа Попова също благодари и предложи със съдействието на г-жа Лили
Ганчева – изп. директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус” да се помисли за
трансграничния потенциал на региона, като се презентира възможността за
сътрудничество с Румъния.
Г-жа Ганчева информира присъстващите, че и сега се работи съвместно с
общините. На пример на празника на Община Две могили е имало гости от Румъния.
Потенциалът на общините е разпознаваем, но могат да се организират дискусии за
бъдещи проекти по трансгранично сътрудничество. Асоциацията в партньорство с
Окръжен съвет – Гюргево работи съвместно с общини от област Русе. Г-жа Ганчева
препоръча в близкото бъдеще комисията да стане трансгранична и да се търсят
допирни точки. Тя предложи на заседанията на Комисията да бъдат канени и
представители на бизнеса и туристическите агенции. Г-жа Ганчева допълни, че
развитието на туризма е необходима и добра инфраструктура.
Г-н Станчев благодари за направения коментар и даде думата по т. 2 от дневния
ред „Ефективно оползотворяване на река Дунав като ресурс за развитието на
круизен туризъм, водни спортове, рибовъдство и риболов” на г-жа Ксения Шмитц –
старши експерт, Дирекция „Контрол” при Басейнова дирекция за управление на водите,
Дунавски район с център гр. Плевен.
Г-жа Шмитц представи доклад относно възможностите на р. Дунав като
дестинация за круизен туризъм и представи различните инициативи свързани с реката.
(Приложение 2)
Председателят на Комисията постави въпроса дали действително р. Дунав се
оползотворява ефективно и ефикасно като ресурс за развитие на туризма. Той подчерта,
че е необходимо да се грижим и за околната среда, за да не застрашаваме живите
организми в реката.
Г-жа Снежана Георгиева, представител на РИОСВ – Русе, обясни, че през
последните години се забелязва подобрение във всички екологични компоненти и
фактори. Отделят се средства за подобряване качеството на живот. Изграждат се
пречиствателни станции. В резултат на това замърсяването на реката е намаляло.
Г-жа Лили Ганчева потвърди думите на представителя на Басейнова дирекция,
като информира, че дирекцията работи с румънските си колеги. Положени са много
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усилия и са постигнати резултати. Тя съобщи на членовете на Комисията за проведена
наскоро среща в Русенския университет, свързана с дунавската култура и бизнес и
изрази мнение, че гр. Русе е загърбил р. Дунав и това личи от липсата на кораб за
круизен туризъм по реката. Според нея е необходимо държавата да възобнови
корабоплаването по р. Дунав.
Г-н Станчев се съгласи с направените коментари и заяви, че е необходимо да се
правят предложения и да се дават идеи, да се засили комуникацията между
институциите, както и да се обмени опит.
Г-жа Ганчева допълни, че е необходимо народните представители от Русе да се
застъпят за тази идея.
Г-жа Попова обясни, че Комисията е създадена с Решение на Областния съвет
за развитие и има за задача да реализира Областната стратегия за развитие на област
Русе по отношение на туризма и околната среда. Тя се съгласи, че е важно да се
привлече вниманието на бизнеса, както и да се взема активно участие в заседанията на
Комисията. Тя информира присъстващите, че е постъпило искане от страна Съюза на
ресторантьорите за включване в състава на Комисията. На заседанията ще бъдат канени
да присъстват и журналисти.
Тъй като други коментари не постъпиха, г-н Станчев премина към т. 3 „Разни”
от дневния ред. Предвид добрата организация на заседанията на Комисията и
необходимостта от предварително определяне на темите, които ще бъдат разгледани
през 2015г. той подложи на гласуване следното предложение за решение:
„С оглед предварителното уточняване на темите, които ще бъдат разгледани
на заседанията на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и
околната среда през 2015г., в срок до 30.12.2014г. членовете на Комисията следва да
изпратят предложения за конкретни теми и докладчик по тях.”
Срок: 30.12.2014г.
Отговорник: Областна администрация – Русе и членовете на Комисията
Решението беше прието единодушно.
Г-н Станчев даде думата на членовете на Комисията за коментари, мнения и
предложения.
Г-жа Попова предложи няколко теми за разглеждане:
• създаване на работна група, която да разгледа възможности за трансгранично
сътрудничество;
• изработване на трансграничен туристически каталог на 3 езика;
• посещение на членовете на Комисията в гр. Гюргево;
• включване на по-широк кръг от заинтересовани страни в заседанията на
Комисията;
• провеждане на тематични заседания и др.
В края на заседанието г-н Мирослав Иванов, представител на Държавен фонд
„Земеделие” постави въпрос относно неправомерното паркиране на автомобили в
района на кея.
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Г-н Станчев обясни, че доколкото е запознат през лятото е имало подобен
проблем, но са били поставени ограждения, които да възпрепятстват паркирането в
района.
С това беше изчерпан дневния ред и г-н Станчев благодари на присъстващите и
закри заседанието.

СТАНИМИР СТАНЧЕВ /П/
Председател на Постоянната секторна комисия
в областта на туризма и околната среда
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