ПРОТОКОЛ
от открита приемна на Областния управител на област Русе
26.05.2016 г., с. Ряхово, община Сливо поле
На 26.05.2016 г. г-н Стефко Бурджиев, заедно със заместника си г-н Станимир
Станчев и екип от експерти в Областна администрация Русе посети с. Ряхово, община
Сливо поле, където беше посрещнат от кмета на общината Валентин Атанасов и кмета
на кметство Ряхово Георги Атанасов. Приемната се проведе в читалището на селото и
беше организирана в партньорство с русенските клонове на Сдружение „Асоциация на
българските пенсионери“ и РЕКИЦ „Читалища“.
Гражданите споделиха своите притеснения и потърсиха съдействието на
Областния управител по въпроси, свързани със състоянието на пристанището и дигата,
намиращи се на територията на селото, проблеми от екологичен характер и др. Беше
засегнат и въпросът с обезлюдяването на населеното място и необходимостта от
привличане на инвеститори като мерки за противодействие на негативната демографска
тенденция.
Г-жа Магдалена Красимирова от Общинска администрация Сливо поле
постави въпроса за възстановяване на разходите, направени за отводняване на
потенциално опасни съоръжения. Г-н Бурджиев обясни, че е подкрепил преписката и тя
е изпратена на Министерски съвет, но до този момент няма отговор, тъй като
Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване не е заседавала. Г-н
Бурджиев увери, че средствата ще бъдат възстановени.
Г-н Иван Великов постави въпроси за правомощията на Областния управител,
борбата с комарите и собствеността на сградата на бившия техникум в с. Ряхово. Г-н
Бурджиев поясни, че правомощията му се свеждат до координация между държавните
органи и териториалните звена, административен контрол на решенията на общинските
съвети и разработване и изпълнение на планове и стратегии за регионално развитие.
Относно сградата на бившия техникум и желанието тя да премине в
собственост на общината, за да може да се стопанисва и поддържа, Областният
управител поясни, че не вижда пречка това да се случи. Трябва да се изясни
собствеността и с мотивирано искане от кмета да се задвижи процедурата.
На въпроса за ниската ефективност на методите за борба с комарите, г-н
Бурджиев отговори, че за да се постигне максимален ефект е необходимо действията да
започнат още през януари и да се съгласуват с румънската страна, а това не се прави
въпреки многократните препоръки, отправяни към Министерство на здравеопазването.
Г-н Димитър Йорданов постави въпрос за състоянието на дигата при с. Ряхово
и рушащото се пристанище. Г-н Бурджиев каза, че напълно споделя опасенията на
хората и е запознат с проблема. Самият той е правил разчети и има предложение как
тези съоръжения могат да се поддържат със сравнително малки средства. За да се случи
това е необходимо да се вземат решения на централно ниво, а там, въпреки
многократно поставения проблем, няма разбиране по въпроса. С трансформирането на
Гражданска защита няма и специализиран орган, който да може да се справи в случай
на бедствие.
Относно собствеността на пристанището г-н Бурджиев заяви, че подкрепя
идеята то да стане общинско, но инициативата отново трябва да дойде от кмета на
община Сливо поле.
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Г-н Петко Кръстев изрази мнение, че растителността по протежение на дигата
трябва не само да бъде почистена, но и да се третира с препарати за да не се
разпространява. Освен това дърветата на пристанището трябва да бъдат премахнати,
защото ще го съборят. Г-н Бурджиев се съгласи с твърденията и изрази съжалението си,
че с тези въпроси не се занимават хидроинженери, които имат подготовка за
разрешаването им.
Г-н Ангел Димитров отправи апел към Областния управител за съдействие при
търсене на инвеститори, които да развиват дейност в с. Ряхово. Той каза, че преди е
имало млади хора, които са работили и живеели в селото, а сега всички се насочват към
градовете и чужбина. Населеното място разполага със свободни площи и помещения,
където може да се развие различен вид бизнес. Освен това, г-н Димитров сподели
проблем с арендатора на земеделската кооперация, който не изплаща рентите на
собствениците. Г-н Бурджиев пое ангажимент да съдейства като сформира работна
група, ръководена от г-н Станчев и включваща юрист от Областна администрация със
задача да се проучи детайлно въпроса и да се потърсят възможните решения.
Относно проблемите, свързани с липса на работни места, застаряване и
обезлюдяване на селото, г-н Бурджиев обеща, че ще съдейства за по-добра
информираност относно възможностите за субсидирана заетост, които различни
програми и мерки предоставят, както и за рекламиране на областта, в т.ч. и с. Ряхово
пред потенциални инвеститори.
Г-жа Даниела Петкова изрази възмущението си от намиращите се в близост
заводи и миризмите, които се разнасят от производствения процес, особено в
извънработно време. Тя сподели, че е подавала сигнали до Районната инспекция по
околната среда и водите, но те не са се отзовали. Друг проблем, споделен от гражданин
е, че машините в завода до полигона вдигат голям шум, освен това от завода излизат
камиони, които застрашават живота на играещите наблизо деца. Г-н Бурджиев лично се
ангажира с разрешаването на екологичните проблеми и пое отговорност да съдейства за
провеждането на изследвания, които да докажат източника на замърсяванията.
Г-н Мишо Георгиев подчерта, че пречиствателните станции не работят и това е
сериозен проблем. Областният управител увери, че не е бил съгласен с разрушаването
на станциите.
Г-н Иван Великов се включи отново, като повдигна въпроса с добиването на
наносни отложения от р. Дунав. Г-н Бурджиев каза, че в Областна администрация Русе
има преписка и помоли да му бъде предоставена цялата налична информация по
темата, която ще бъде придвижена към компетентните органи за проверка и
отстраняване на нарушенията, ако бъдат констатирани такива.
Г-н Ангел Ганчев благодари на Областния управител за посещението и сподели
виждането си относно възможностите на селото за привличане на инвеститори. Според
него е необходимо да се обърне сериозно внимание на пътната мрежа, която е в много
лошо състояние. Г-н Ганчев обърна внимание и на проблема със земеделската
кооперация – ренти не се изплащат, събрание се прави веднъж годишно.
Г-жа Ивелина Василева отправи молба към г-н Бурджиев да окаже съдействие
за разрешаване на проблема с добиването на наносни отложения от р. Дунав, защото
според нея неправомерните действия са започнали отново и това представлява сериозен
екологичен проблем.
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Г-жа Детелина Илиева – директор на училището в с. Ряхово също благодари на
Областния управител за присъствието и изрази притеснението си от все понамаляващия брой ученици и закриването на училища, особено в малките населени
места. Г-н Бурджиев отговори, че закриването на училище трябва да е крайна мярка и е
необходимо да се работи за оптимизиране разходите за образование като не се допуска
дублиране на паралелки и специалности.
Представител на Съюза на пенсионерите сподели за изготвения от тях проект
на Закон за възрастните хора, който ще регламентира средствата необходими за
дейността на различни пенсионерски обединения. Г-н Бурджиев обеща да съдейства за
това проектът да бъде представен на вниманието на ресорните лица и институции.
В края на срещата г-н Бурджиев благодари на кметовете за гостоприемството и
на гражданите за откритостта и увери, че ще съдейства за разрешаването на въпроси от
обществен интерес.
Приложение: теми, по които трябва да се предприемат действия

СТЕФКО БУРДЖИЕВ /П/
Областен управител на област Русе
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