ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 5/03.12.2013 г.
от заседание на Обществен съвет към областният управител на област Русе

Днес, 03.12.2013 г. от 16.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация Русе, се проведе
редовно заседание на Обществения съвет към областния управител на област Русе.
На заседанието присъстваха г-н Венцислав Калчев – областен управител на област
Русе и председател на Обществения съвет, г-жа Айлян Карамехмедова и г-жа Милена
Хинкова – заместник областни управители на област Русе и заместник-председатели на
Обществения съвет и г-н Симеон Иванов – главен секретар на Областна администрация
Русе и секретар на Обществения съвет.
От всички 28 членове на Обществения съвет присъстваха 17. Налице бе
необходимият кворум за провеждане на редовното заседание на Съвета.
Г-н Калчев приветства присъстващите и предложи да се гласува одобрението на
протокол № 3/05.11.2013 г., който се прие с единодушие.
Областният управител изчете предвидения дневен ред за заседанието:
1. Функционално състояние и готовност за изпълнение на регламентираните
дейности на “Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав;
2. Информация за финансиране на читалищата в област Русе и бюджетната рамка за
2014 г.;
3. Доклад за състоянието на паметника на културата „Светлоструй” в с. Щръклево,
община Иваново.
Преди да се пристъпи към обсъждане точките от дневния ред, г-н Калчев уведоми,
че за целта, с официални писма за дискутиране на днешните теми, са поканени г-жа Валя
Евтимова – управител на „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав, г-жа Мануела
Симеонова – експерт в Регионалния експертно-консултативен и информационен център
„Читалища” Русе и г-н Георги Миланов – кмет на община Иваново. Поради служебни
ангажименти, присъствието на г-н Миланов е невъзможно. Той е изпратил необходимите
документи, които своевременно са препратени на членовете по електронната поща.
Г-н Калчев предложи за гласуване отпадането на точка трета от дневния ред за
обсъждане на днешното заседание.
Мариян Димитров – представител на Фондация „Бузлуджа” взе думата и
възрази, като изказа своите предположения, че дори темата да бъде отложена за обсъждане
на следващото заседание на Обществения съвет, г-н Георги Миланов отново би отсъствал.
Поради това г-н Димитров предложи, въпреки липсата на представители на община
Иваново, темата да бъде дискутирана на днешното заседание и да бъде формулирано
становище по проблема.
Г-н Венцислав Великов - представител на Гражданска инициатива
„Обществен съвет Русе” и секретар на Обществения съвет от гражданската квота, от
своя страна, не сметна за редно да бъде обсъждан въпросът, засягащ състоянието на
паметника на културата „Светлоструй” в с. Щръклево, община Иваново, в отсъствието на
кмета на общината. Той предложи трети вариант за гласуване, а именно за следващото
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заседание да бъдат поканени освен кмета – г-н Георги Миланов, също и представител от
Общински съвет с идеята, че поне един от поканените ще има възможността да присъства
за дискусия по повдигнатия въпрос.
Г-н Калчев предложи за гласуване отпадането на точка трета от дневния ред, като
16 членове гласуваха „за” отпадането й, а 1 бе „против”. Дневният ред на заседанието
остава с две точки за обсъждане.
По първа точка - Функционално състояние и готовност за изпълнение на
регламентираните дейности на “Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе,
Областният управител даде дума на г-жа Валя Евтимова - управител на „Напоителни
системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе.
Г-жа Евтимова изложи отговорите на поставените й предварително въпроси от
членовете на гражданската квота:
1. В какво състояние са предпазните диги на река Дунав и дигите за корекция на
вътрешните води на територията на Русенска област;
2. Колко отводнителни помпени станции има към тях на територията на областта;
Колко от тях работят и с колко процента от изградената им мощност; Как е решен
въпросът с наблюдение динамиката на подпочвените води;
3. Колко напоителни системи са изградени в Русенка област и за колко декара
поливна площ;
4. Кои напоителни системи са във възможност да подават вода за напояване и на
каква поливна площ;
5. Каква е готовността на „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе за
ползване на евросредства през 2014 година по мярка 125, чието предназначение е
„Подобряване на колективна инфраструктура за напояване и отводняване на земеделски
земи”.
По първи въпрос, г-жа Евтимова, съгласно доклада си, отговори, че на територията
на областта „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе стопанисва 41 245 км
Дунавски диги и 98 470 км корекции и предпазни диги на вътрешни реки. Поради факта,
че през последните три години не са отпускани средства от бюджета и намаления персонал,
обслужващ съоръженията, голяма част от дигите и сервитутните ивици са обрасли с
дървета, храсти и тревна растителност. Има частични улягания на короната на дигите,
образувани са на отделни участъци коловози от преминаващи превозни средства от
дърводобива, както и дупки по тялото на дигата от земеровещи животни, които частично
са запълнени.
По втори въпрос г-жа Евтимова поясни, че на територията на област Русе има
изградени шест броя отводнителни помпени станции (ОПС), които отводняват 56 276 дка.
Две ОПС са ограбени и не работят (ОПС-1 и Джулюница), а останалите работят на 100%
от инсталираните мощности. Изградените мрежи от наблюдателни кладенци в
отводнителните полета са почти напълно унищожени, а последните замервания са правени
през 1996 г.
Отговорът на следващия въпрос бе, че на територията на област Русе са изградени
десет броя напоителни системи с 434 705 дка (съгласно РМС 512/19.07.2000 г.), а годни за
напояване към 01.07.2013 г. са 11 329 дка.
По въпрос четири г-жа Евтимова информира, че напоителните системи в област
Русе, които имат възможност частично да подават поливна вода са НС „Батина-Кривина”,
НС „Пиргово”, НС „Русе” и НС „Бойка” на обща годна поливна площ 11 329 дка.
Г-жа Евтимова поясни по въпрос 5, че евросредствата през 2014 г., по мярка 125 са
предмет на „Напоителни системи” ЕАД София и Министерството на земеделието и
храните, а не на „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе.
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Г-н Калчев благодари на г-жа Евтимова и даде думата на присъстващите членове
да изразят становище по гореизложената информация.
Думата взе г-н Великов, който изрази мнение и зададе допълнителни, разясняващи
отговорите, въпроси на г-жа Евтимова.
След изнесената информация по първи въпрос, г-н Великов поясни, че не е намерил
конкретен отговор на опасенията си дали през пролетта при черешовите води дигите биха
издържали. Съответно той се обърна към г-жа Евтимова с въпроса какви са предприетите
мерки в тази насока. Наред с това, отправи към Областния управител предложение да се
обърнат за финансова подкрепа към Министерството на земеделието и храните.
На следващо място, г-н Великов отбеляза, че макар констатациите по въпрос 2 да се
различават значително от подадената му информацията, приема, че са две ограбените
помпени станции. Въпросът му в тази връзка е какви са мерките, предприети, за да не се
ограбват повече помпени станции.
Към изложения отговор на трети въпрос г-н Великов попита дали причината да
намалее 38 пъти поливната площ е изваждането и предаването на скрап металните тръби и
какви са предприетите мерки в случая.
Отговорът на г-жа Евтимова относно готовността на „Напоителни системи” ЕАД,
клон Долен Дунав-Русе за ползване на евросредства през 2014 година по мярка 125, г-н
Великов оцени като крайно неудовлетворителен. В тази връзка той попита какви проекти
„Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе смята да осъществи и има ли
проектна готовност за следващия програмен период.
Областният управител даде думата на г-жа Валя Евтимова да даде отговори на
поставените въпроси от г-н Великов.
Г-жа Евтимова поясни, че през последните години няма постъпили средства в
дружеството по отводняванията. То се издържа от напояването, което е крайно
недостатъчно. Въпреки че според нея държавата е абдикирала от своите задължения към
„Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав-Русе, дружеството не е абдикирало от
задълженията си. Г-жа Евтимова отбеляза, че заема длъжността управител на дружеството
едва от 45 дни и не може да поема отговорност за предприети действия през изминали
периоди, като например извършените по заповед на Министъра да земеделието и храните
демонтажни мероприятия по всички помпени станции. Относно намаляването на площите
за напояване тя поясни, че са намалели инвестиционните намерения. Добави също, че в
момента тече проверка от ДАНС и не може да даде по-конкретна информация преди
приключването й.
Г-н Калчев даде думата на г-жа Галина Ханджиева - директор на Териториално
статистическо бюро – Русе.
Г-жа Ханджиева се обърна към г-жа Евтимова с въпроса дали има докладни
записки до министерството, с които се информира за състоянието на предприятието и
необходимостта от предприемане на спешни мерки за подобряване инфраструктурата и
провеждането на текущи мероприятия съобразно предмета на дейност, както и дали
данните от 2000 г. за поливните площи са актуални. Предвид факта, че предприятието е
действащо, е невъзможно да не е известен моментът на демонтиране на тръбите, а също и
по време на чие управление се е случило.
Г-жа Евтимова отговори, че цитираните данни са извлечени от картовия материал,
съгласно сключените договори.
Г-н Мариян Димитров се намеси в дискусията като отбеляза, че не е чул отговор
на въпроса, отправен от г-н Великов, относно съществуващата опасност дигите при
черешовите води да не издържат.
Г-жа Евтимова подчерта, че общото техническо състояние на Дунавските диги е
добро.
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Г-н Стоян Бойчев – бивш управител на „Напоителни системи” ЕАД Русе,
повдигна въпроса относно намаляването на помпените станции, като поясни, че 5 от 72 са
демонтирани. Попита също къде се стопанисва оборудването, тъй като, по негово сведение,
по-голяма част от оборудването се стопанисва при склад Люляка. На следващо място, г-н
Бойчев се интересува дали г-жа Евтимова е посещавала лично всички складове, както и
дали са налице годни съоръжения. Наред с горното, г-н Бойчев отправи следващия си
въпрос, а именно дали са правени дефектовки.
Г-н Илиян Димов – главен инженер на „Напоителни системи” ЕАД, клон
Долен Дунав-Русе, накратко поясни, че в момента протича дефектовка и се подготвят
протоколи. На този етап се уточнява какви ремонти предстои да се правят.
В заключение г-н Бойчев попита дали е правомерно използването на служебен
транспорт за лични нужди, тъй като до него е достигнала такава информация за двама
служители от дружеството.
В отговор г-жа Евтимова помоли да бъде внесено писмено заявление, за да
разпореди проверка по случая.
Г-н Тинко Тинчев отправи молба да бъде проверено дали след бракуване на
съоръженията има издадена заповед за ликвидация, спазени ли са всички счетоводни
изисквания и има ли съставени протоколи.
Г-жа Евтимова отново поясни, че преди завършване на проверката от ДАНС не
може да коментира въпросите.
Г-н Димов каза, че за всички обекти е направена оценка и на база техническите
данни е взето решение след дългото функциониране на помпените станции, те да бъдат
бракувани.
Г-н Петър Петров – бивш управител на „Напоителни системи” ЕАД Русе и
директор на „Гражданска защита” Русе се включи в дискусията и поясни, че поради
естеството и спецификата на изпълняваните от него длъжности, има поглед върху обектите
и неговият съвет е ревизиране на дигите. По молба на бившия областен управител –
Стефко Бурджиев, заедно с г-н Големански – кмет на община Сливо поле и Красимир
Иванов - служител в Областна дирекция „Земеделие” са обходили дигите от Мартен до
Тутракан. Направените констатации са били, че дигите се намират в много лошо състояние,
има коловози, особено във Влажната зона „Калимок-Бръшлен”, предпазната дига е с три
метра по-ниска от основната. Препоръката на г-н Петров е г-жа Евтимова да има преки
наблюдения върху Влажната зона „Калимок-Бръшлен”. По негови думи, всички Русенски
диги са в незадоволително състояние, но особено опасен участък е този край село Ряхово,
община Сливо поле, поради близостта на населеното място.
Г-н Калчев отправи благодарности към г-н Петров за експертните препоръки към
г-жа Евтимова.
Г-н Великов изнесе информация, според която 8 от 10 застрахователни компании
отказват да поемат риск „наводнение” в района на с. Ряхово. Той се обърна към г-жа
Евтимова с въпроса дали за 45-те дни управление на дружеството е чула името Върбан
Маринов.
Г-жа Евтимова отговори, че е чувала името, бил е главен експерт по демонтажа, но
не го е срещала в документацията.
Г-н Калчев поясни, че провеждането на регламентираните пролетни проверки на
хидро-техническите съоръжения под ръководството и координацията на Областния
управител може, евентуално да бъде изтеглено за по-ранен период във времето, ако
метеорологичните условия позволяват.
След дискусията г-н Калчев даде думата на г-жа Мануела Симеонова – експерт в
Регионалния експертно-консултативен и информационен център „Читалища” Русе
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да представи експозето си по точка две от дневния ред: Информация за финансиране на
читалищата в област Русе и бюджетната рамка за 2014 г.
В началото на своето изказване г-жа Симеонова цитира чл. 21 от Закона за
народните читалища, според който читалищата набират средства от членски внос,
културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и общинските
бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания и други
приходи. Субсидията за 2013 г. е 5 700 лева на бройка, а за следващата е предвидено около
6 400 лв. Тези пари са предвидени за заплати и поддръжка на сградите и са крайно
недостатъчни. Част от читалищата са неизползваеми, поради липса на средства за
отопление.
Г-н Вили Икономов – преподавател в Националното училище по изкуствата
„Проф. Веселин Стоянов” – Русе, изрази мнение, че читалищата трябва да са в
полезрението на държавата, която следва да поеме по-голямата част от издръжката им, за
да може да се избегнат ситуации, при които читалища да бъдат затваряни през зимния
сезон.
Г-жа Симеонова сподели, че не е напълно съгласна с мнението на г-н Икономов и
отново цитира Закона за народните читалища, в частност чл. 23, ал. 2, според която при
недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата се
осигуряват от общинския съвет. Даде за пример община Сливо поле, където се отпускат
средства за всички читалища. В момента в община Бяла се извършват ремонтни дейности
едновременно на четири читалища по Програмата за развиване на селските райони (ПРСР).
Друг пример е случай за читалище в малко село на територията на община Русе, където
възрастни хора полагат труд, за да си осигурят средства за участие във фестивали.
Думата взе г-н Великов, който попита доколко помагат с финансови средства
общините, както и дали е вярно, че има съборена читалищна сграда в кв. „Възраждане”,
град Русе. Също така попита освен по ПРСР дали читалищата кандидатстват и по
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
Г-жа Симеонова отговори, че почти половината читалища са участвали в
Програмата „Глобални библиотеки”, по която са предоставени компютърна техника,
изградени са информационни центрове. По въпроса за съборената читалищна сграда в кв.
„Възраждане” г-жа Симеонова помоли да подготви информация за следващото заседание
на Обществения съвет, както и да бъде поканена г-жа Вяра Косева - председател на
Читалище “Христо Ботев” – Русе за внасяне повече яснота по въпроса.
Г-н Икономов попита какво може да се направи от страна на Общинските съвети и
държавата за читалищата.
Г-жа Симеонова отговори, че въпросът за финансово подпомагане се обсъжда и от
Върховния читалищен съвет. Допълни още, че от община Русе се отпуска допълнителна
общинска субсидия – около 20 000 лева, която се разпределя между читалищата – 23 на
брой. Разпределението става по предварително определени механизми и се осъществява от
дирекция „Култура”, община Русе. Доколкото е запозната, в община Бяла не се отпуска
подобна субсидия, а се подпомага по различен начин. В община Сливо поле
подпомагането става на база годишен преглед на художественото творчество и средства се
отпускат на читалищата домакин на събитието. Какво ще се случи на държавно ниво не
може да се ангажира с отговор, тъй като работи повече в сътрудничество с Областна
администрация.
Г-н Димитров се включи, като помоли следващия път по въпроса със съборената
читалищна сграда да бъде изяснено дали са погасени задълженията между
„Топлофикация” ЕАД Русе и Читалище „Христо Ботев” Русе.
Г-н Калчев отбеляза, че е разумно предложението на г-н Димитров и даде думата
на г-жа Ханджиева.
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Г-жа Ханджиева зададе следните въпроси: какво е съотношението между
държавната и общинската субсидия за читалищата, колко спечелени проекти имат /кои са
читалищата, които са ги спечелили и в каква насока са усвоените средства/, какви дарения
са осъществени за запълване на книжното богатство, както и дали съществува правна
възможност тези читалищни салони да бъдат давани под наем. Бяха зададени и въпроси,
свързани с потребността от консолидиране на читалища /във връзка с обезлюдяването на
малките населени места и каква е съдбата на 3-те помещения, с които разполага читалище
„Христо Ботев”.
Г-жа Симеонова отговори, че всяко читалище взима самостоятелно решение
относно определяне размера на наема, а на останалите въпроси ще отговори на следващото
заседание.
Г-н Великов благодари за цялостното отношение на Областна администрация Русе
към създадената организация за работа на Обществения съвет към областния управител,
визирайки експедитивното препращане на справката относно разгледани решения на
Общинските съвети от Областна администрация Русе. Той акцентира върху факта, че няма
върнати решения на Общински съвет Русе.
Г-н Калчев се обърна към присъстващите на 4-тото редовно заседание на
Обществения съвет с благодарност и с молба в следващите заседания да има повече
конструктивизъм. Убеден е във важността на обсъжданите въпроси, уважава вносителите
им, но настоява за повече толерантност и разбиране към поканените институции с цел найблагоприятно разрешаване на проблемите.
Г-н Калчев предложи 23 януари 2014 г. от 16:00 часа за провеждане на следващото
заседание. Поради изчерпване на дневния ред Областният управител закри заседанието,
пожелавайки весели Коледни и Новогодишни празници.
След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1. Следващото заседание на Обществения съвет към Областния управител
на област Русе да се организира и проведе на 23.01.2014 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в
Зала 1 на Областна администрация Русе със следния дневния ред:
- Информация за финансиране на читалищата в област Русе;
- Информация за компрометираната читалищна сграда в кв. „Възраждане”, град
Русе;
- Доклад за състоянието на паметника на културата „Светлоструй” в с.
Щръклево, община Иваново.
Срок: 23.01.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе.
2. Областна администрация да осигури присъствието за следващото
заседание на г-жа Мануела Симеонова – експерт в Регионалния експертноконсултативен и информационен център „Читалища” Русе, г-жа Вяра Косева председател на Читалище “Христо Ботев” – Русе, кмет на община Иваново или на
негов представител и/или председател на Общински съвет Иваново.
Срок: 23.01.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе.
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