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

ПРОТОКОЛ №4/28.09.2015 г.
за неприсъствено приемане на решения от членовете на Областния съвет за развитие
на област Русе
Във връзка с идентифицирана възможност обект „Туристическа алея „Поломие”,
Община Русе, Община Иваново, Община Две могили 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. №37-00-1/24.09.2015 г.,
съдържащо материалите по дневния ред и проект на решение, придружен с мотиви.
В определения в писмото срок 16 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.
Изграждането на туристическа алея между гр. Русе и с. Пепелина, с фокус върху
велосипедния туризъм е свързано с наличието на уникални възможности на трасето по
поречието на река Русенски Лом. Предназначението на трасето и свързаната с него
инфраструктура осигурява възможност тези атракции да бъдат наблюдавани или
посещавани от туристи. Трасето ще има логичен и добре обозначен маршрут (в
съответствие със съществуващите стандарти за пътна и велосипедна маркировка), ясни
изходни и крайни точки, които са свързани с пътища, населени места и друга туристическа
инфраструктура (съществуващи пътеки, информационни центрове, хижи и др.).
Основната цел е реализация на пътна мрежа за велосипеден транспорт „Поломието” с
трасе: гр.Русе – с.Басарбово – с.Красен – с.Божичен - с.Иваново – с.Кошов - с.Червен –
с.Табачка - с.Пепелина, област Русе. Територията, през която ще преминава маршрутът –
каньонът на р. Русенски Лом и р.Черни Лом, е с висок природен и културно-исторически
статус, така че изграждането му може да се приеме като доразвитие и обогатяване на
международния веломаршрут по поречието на р. Дунав. Очакваният ефект от
експлоатацията на трасето е, както подобряване възможностите за жителите и гостите на гр.
Русе и региона за активен отдих и придвижване между населените места, така и
социализация - транспортна свързаност на прилежащи обекти на културното наследство
като Ивановските скални църкви, вписани в световната листа на ЮНЕСКО, Средновековен
град Червен, скален манастир „Св. Димитър Басарбовски” и много други, които се
съчетават по един чудесен начин с естествените природни забележителности на Природен
парк „Русенски Лом”.
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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
„Туристическа алея „Поломие” 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
„Туристическа алея „Поломие” за „обект с регионално значение” по смисъла на §5,
т.74 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията.
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