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

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областна комисия по трансгранично сътрудничество,
проведено на 30.05.2013 г., 10:00 ч. в Зала 1, Областна администрация - Русе
На 30.05.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация
Русе се проведе заседание на Областната комисия по трансгранично сътрудничество, на
което присъстваха 28 от общо 33 члена. Налице беше необходимия кворум за
провеждане на редовно заседание.
Г-н Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе откри заседанието и
представи гостите от Румъния: Г-н Йонел Мускалу – администратор на Гюргевски
окръг и г-жа Йоана Попеску – директор на Национална агенция по околна среда, като
ги покани да вземат думата.
Г-н Йонел Мускалу подчерта необходимостта от партньорство за успешната
обща дейност по анализиране качеството на водата, управление на рисковете,
поддържането на биоразнообразието и изказа задоволството си от организирането на
форуми като днешното заседание на Областната комисия по трансгранично
сътрудничество.
Присъстваха също г-н Веско Маринов – Заместник областен управител, г-жа
Пенка Попова – Началник отдел „Административен капацитет и регионално
развитие”, г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион
Данубиус Русе – Гюргево.
Г-н Стефко Бурджиев предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. „Опазване чистотата на водите в река Дунав в трансграничния район Русе –
Гюргево. Тенденции, проблеми и възможности за решаването им”
Докладват:
− Йоана Попеску – директор на Национална агенция по околна среда;
− инж. Наталия Колева - главен експерт в Дирекция „Контрол” на Басейнова
Дирекция за Управление на водите Дунавски район с център Плевен
2. Разни
Докладват: Членовете на комисията
По точка 1 презентации направиха г-жа Попеску и инж. Колева (Приложение 1 и
2).
По темата се изказаха комисар Димитър Павлов от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” и инж. Снежана Георгиева – Регионална
инспекция по околната среда и водите, които допълниха презентациите по темата с
информация за проекти, по които участват институциите, които представляват.
Комисар Павлов осведоми присъстващите за работата по проект JAMES
"Съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на
хидрометеорологичните събития и инцидентни водни замърсявания". Целите на
проекта са:

- Създаване на ефективна система за мониторинг и известяване в случай на
бедствие (MASD) в трансграничната зона Гюргево-Русе. Тази система ще създаде серия
карти за риска от наводнения, на база данни от (ГИС) и развитието на потенциалните
рискови фактори (прогнозиране), и ефикасна система за оповестяване
чрез
придобиването и използването на сирени;
- По-добри способности за спасяване и намеса чрез придобиване на специфични
съоръжения (лодки, превозни средства);
- Осигуряване, лесен достъп до информация в реално време и актуализации за
всички участващи органи, както и за широката общественост чрез двуезичен уеб
портал;
- Разработване на съвместни дейности за информация и обучение в областта на
ефективното управление на извънредни ситуации.
Г-н Стефко Бурджиев предложи да се гласува следното
РЕШЕНИЕ:
При разработване на съвместни проекти между румънски и български
потенциални
бенефициенти
на
Оперативната
програма
„Трансгранично
сътрудничество” да се има предвид, че е идентифицирана необходимостта от:
− Установяване на сътрудничество и идентифициране на проблемите,
свързани с интегралното управлението на водите между съответните релевантни
администрации на различни нива;
− Гарантиране общото разбиране на изискванията на национално и
Европейско законодателство;
− Стимулиране включването на научните среди в процеса на прилагане на
изискванията;
− Установяване на работещи механизми за трансгранична координация в
областта на опазване на водите на река Дунав.
Срок: Съобразно сроковете на отворените процедури по Програмата за
трансгранично сътрудничество
Отг: Членовете на комисията по ТГС, кметовете на общини от областта,
потенциалните бенефициенти
Решението беше прието единодушно.
По втора точка от дневния ред „Разни” бе предоставена възможност на
членовете на Комисията за изразяване на мнения и становища.
Г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център,
съобщи че е стартирана тръжната процедура за заплащане на външни консултантски
услуги относно разработване на Програмата за Трансгранично Сътрудничество
Румъния - България 2014-2020 и посочи линк към сайта с обявата на Министерството
на Регионалното Развитие и Публичната Администрация
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=vizualizare-stiri.
Г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане
на малки и средни предприятия, се изказа и като член на работна група за Проекти за

селските райони, като акцентира върху развитието на биологичното земеделие, в т.ч.
зеленчукопроизводството.
Г-н Веско Маринов сподели опита си от своето участие в Съвместната българорумънска работна група в областта на земеделието и повдигна въпроса за общите
проблеми на пчеларите.
Г-жа Лили Ганчева – изпълнителен директор на Асоциация Еврорегион
Данубиус Русе – Гюргево, сподели удовлетвореността си от проведения днес съвместен
форум и обърна внимание, че трябва да се използват по-активно възможностите на ОП
„Трансгранично сътрудничество” и всички проекти и дейности трябва да бъдат
съобразени със Стратегията за развитие на Дунавското пространство. По приключил
съвместен проект (ECO-BIZ) на окръжен съвет Гюргево (ECO-BIZ), Русенски
университет „Ангел Кънчев”, Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия и Национален институт по земеделие „Фондуля”, гр. Калараш са
поставени информационни кьоски – в Русенски университет и в Трансграничен бизнес
център Данубиус, Гюргево.
Гостите от Румъния предложиха да се обсъди възможността следващото заседание
на Комисията да се проведе в Гюргево.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Веско Маринов, закри заседанието.

