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ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА СЕКТОРНА КОМИСИЯ 

В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

В зала Св. Георги в Областна администрация – Русе се проведе 

заседание на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и 

околната среда под председателството на зам. областният управител 

Станимир Станчев. 

Срещата протече по предварително обявения 

дневен ред. По първа точка от него 

„Приемане на Индикативна годишна 

програма за дейността на Комисията през 

2016 г.” бяха гласувани две решения: в срок 

до 31.09.2015 г. членовете на Комисията да 

изпратят предложения за теми, които да 

бъдат включени в дневния ред на 

заседанията на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и 

околната среда през 2016 г.; след обобщаване на постъпилите предложения за 

теми в срок до 01.12.2015 г. да се пристъпи към неприсъствена процедура за 

приемане на проект на Индикативна годишна програма за дейността на 

Комисията през 2016 г. 

 По точка втора г-жа Павлина Георгиева – старши инспектор в отдел 

„Екология”, представител на Община Русе запозна присъстващите с 

достигнатия етап на изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата; сепариране на битови 

отпадъци преди депонирането им; компостиране на биоразградими отпадъци. 

В изпълнение на тези законовите разпоредби Община Русе има сключени 

договори за събиране и временно съхранение на масово разпространени 

отпадъци от бита за следните видове отпадъци: 

- отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал 

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

- излезли от употреба гуми 

- негодни за употреба батерии и акумулатори 

- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

- излезли от употреба МПС. 
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Освен за масово разпространените отпадъци Община Русе има определена 

площадка за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци от 

домакинствата. По отношение на биоотпадъците Община Русе се подготвя да 

кандидатства по приоритетна ос „Отпадъци” на ОП „Околна среда” 2014-

2020 по обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране 

на зелени и биоразградими отпадъци”.  

 г-жа Емилия Петкова - гл. експерт в 

дирекция  Природен парк „Русенски Лом” 

представи две теми от дневния ред. 

Възможностите за съвместна дейност 

между Община Две могили и Природен 

парк „Русенски Лом” и предизвикателства 

пред изграждане на маршрут на Лалугера в 

землището на с. Щръклево, община 

Иваново. Според нея основните възможности за съвместна дейност са: 

разширение границите на ПП Русенски Лом, включващ и част от територията 

на Община Две могили; развитие на туристически маршрути от границите на 

Природния парк до места с установено богато биоразнообразие и културно-

исторически обекти; проекти за развитието на Община Две могили при 

устойчиво ползване на природните ресурси, подпомогнати от опита на ДПП 

Русенски Лом; дейности в училищата на Община Две могили за екологично 

образование, на подрастващите и други.  

 Г-жа Цветелина Георгиева –представител на Община Борово 

презентира развитието на туристическите обекти в общината. 

 В края на срещата г-н Станчев направи предложение да се организира 

изнесено заседание на комисията с практическа насоченост и съобразно 

темите, които ще се обсъждат. 

 

 

 

 


