ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Областния съвет за развитие на област Русе

ПРОТОКОЛ №3/25.09.2015 г.
за неприсъствено приемане на решения от членовете на Областния съвет за развитие
на област Русе
Във връзка с идентифицирана възможност проект с работно заглавие „Туризъм на
една ръка разстояние” да се реализира чрез включването му в съвместен проект с румънски
партньори за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г., по
предложение на Председателя на Областния съвет за развитие на област Русе и на
основание чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР)
за неприсъствено приемане на решение, беше изпратено писмо до основния състав на
Областния съвет за развитие с изх. №37-00-1/18.09.2015 г., съдържащо материалите по
дневния ред и проект на решение, придружен с мотиви.
В определения в писмото срок 17 от всичките 24 членове на Областния съвет за
развитие са се подписали в подкрепа на проекта за решение.
Съгласно чл.72, ал.2 от ППЗРР, решението е прието, ако е подкрепено писмено без
забележки от две трети от членовете на Областния съвет за развитие.
Проектната идея предвижда, с помощта на програмата INTERREG V-A РумънияБългария, от избрани изходни туристически точки - за малко време да се посетят
максимално много културно исторически и екологични атракции.
Проектът „Туризъм на една ръка разстояние” е трансграничен не само по програма!
Той е такъв по бъдещи европейски регламенти.
Партньор от страна на Румъния е старата столица на Румъния - Крайова. Градското
управление на Крайова се счита за най–доброто за Румъния и то е избрало проекта като
най–приемлив за тях от над 30 заявени.
Защо обектът ЗГУРЕЛИЦА да е регионален?
1.Заради характера на дейностите и продуктите.
1.1 Изработка на статуи от камък за комплекс Згурелица. Те ще се изпълнят от български и
румънски скулптури - около 40 скулптури;
1.2 Пленер за изкуства от камък (провежда се в Басарбово) – нови 15 скулптури;
1.3 Пленер за производство на културни продукти със силно туристическо приложение и
приложими за проекта. Това са анимирани предложения за атрактивни туристически
поръчки (ако поръчката избере по туристическото трасе да се срещне рицар или
принцеса…проектът създава тези възможности);
1.4 Туристически празник „Планина в равнината” с над 300 участника от България и
Румъния, които ще имат приключенски задачи по празника;
1.5 Подземният туристически маршрут ще бъде първият в страната (по старите пещери за
добив на камък);
1.6 Тук се обучава цялата русенска област от спортните клубове по алпинизъм;
1.7 Тук се намира единствената туристическа хижа АЛПИНИСТ.
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2. Обект ЗГУРЕЛИЦА става обект от туризма не само на община Русе, а на цялото
ПОЛОМИЕ и ще върви в пакет с останалите туристически атракции в Иваново,
Червен, Орлова чука.
В процеса на разработване на проекта ще бъдат осъществени консултации и
съвместни обсъждания с представители на заинтересованите страни.
Съгласно чл.22, ал.4, т.3 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет за
развитие на област Русе обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване
изпълнението на Областната стратегия за развитие, включително за финансиране на
общински проекти и в тази връзка определя проектното предложение за обект
ЗГУРЕЛИЦА за „обект с регионално значение” по смисъла на §5, т.74 от
Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията
Предвид изложеното и приложените към настоящия протокол писмени отговори, се
приема следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.22, ал.4, т.3 от Закона за регионалното развитие, Областният
съвет за развитие на област Русе определя проектното предложение за обект
ЗГУРЕЛИЦА за „обект с регионално значение” по смисъла на §5, т.74 от
Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията.
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