ПРОТОКОЛ №26
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
24 ноември 2015 г., гр. Враца
На 24 ноември 2015 г. в залата на Търговско-промишлена палата - Враца, град
Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието се откри от областния управител на област Враца - г-жа Малина Николова,
в качеството й на председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район.
На заседанието присъстваха членове на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район по чл.44, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР):
№

Име и длъжност

Организация

1.

Иван Аспарухов
Заместник-министър

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2.

Кирил Ананиев
Заместник-министър
представляван от
Юлия Цолова
Дирекция „Финанси на общините“
Красимир Живков
Заместник-министър
представляван от
Цветинка Нейкова
Регионална инспекция по околната
среда и водите – гр. Враца
Жечо Станков
Заместник-министър,
представляван от
Борислав Петков
Дирекция „Енергийно
сътрудничество”
Цвятко Георгиев
Заместник-министър,
представляван от
Атанас Петков
ОДМВР - Враца
Николина Ангелкова
Министър

Министерство на финансите

3.

4.

5.

6.

Министерство на околната среда и
водите

Министерство на енергетиката

Министерство на вътрешните
работи

Министерство на туризма
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

представлявана от
Даниела Ненкова
Главна дирекция „Туристическа
политика ”
Антон Гинев
Заместник-министър
представляван от
Милен Минчев
Дирекция „Национална
транспортна политика”
Зорница Русинова
Заместник-министър
представлявана от
Анелия Йорданова
Главна Дирекция „Европейски
фондове, международни програми и
проекти“
Филип Кирев
Началник на политическия
кабинет
представляван от
Стефан Узунов
Дирекция „Икономически политики
за насърчаване“
Малина Николова
Областен управител
Председател на РСР на СЗР
Ирина Митева
Областен управител
Ралица Добрева
Областен управител
Ивайло Петров
Областен управител
Момчил Станков
Областен управител
Владимир Владимиров
Кмет
Иво Цветков
Кмет
Маринела Николова
Кмет
Иван Грънчаров
Кмет
Представляван от
Цветенка Хаджиева
Заместник-кмет
Донка Михайлова
Кмет
Цветелина Александрова
Кмет

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Министерство на труда и
социалната политика

Министерство на икономиката

Областна администрация – Враца
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Плевен
Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Видин
Община Кула,
Област Видин
Община Бяла Слатина,
Област Враца
Община Козлодуй,
Област Враца
Община Луковит,
Област Ловеч

Община Троян,
Област Ловеч
Община Георги Дамяново,
Област Монтана
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21.

22.

23.
24.
25.

Поля Цоновска
Община Долна Митрополия,
Кмет
Област Плевен
Представлявана от
Цецо Андрейски
Заместник-кмет
Светлозар Трифонов
Община Никопол,
Директор дирекция“Устройство на Област Плевен
територията“
Милен Дулев
Община Белене,
Кмет
Област Плевен
Илиана Филипова
Търговско-промишлена палата –
Изпълнителен директор
Враца
Даниела Симидчиева
Българска стопанска камара
Директор „Професионално
обучение и ЦПО”
представлявана от
Лиляна Нелова
Изпълнителен директор на
Индустриална стопанска камара
Враца
Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното

заседание с право на глас.
На заседанието присъстваха служители от Секретариата на Регионалния съвет
за развитие на Северозападен район, представители на областните администрации от
СЗР, съгласно чл.54, ал.4 от ППЗРР, без право на глас, както и други поканени лица:

1.

2.

3.

4.

5.

Ирина Михайлова
Министерство на регионалното
Секретар на РСР,
развитие и благоустройството
Началник отдел СПКРР в СЗР –
Видин, ГД СПРРАТУ
Албена Нешева
Министерство на регионалното
Старши експерт, отдел СПКРР в развитие и благоустройството
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Наталия Николова
Министерство на регионалното
Младши експерт, отдел СПКРР в развитие и благоустройството
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Свилен Стоянов
Министерство на регионалното
Младши експерт, отдел СПКРР в развитие и благоустройството
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Ирина Захариева - Шопова,
Министерство на регионалното
Главен директор,
развитие и благоустройството
ГД СПРРАТУ
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Илка Гълъбова
Държавен експерт,
ГД СПРРАТУ
Рашо Тарльовски
Регионален координатор за
Северозападен район
Ирина Иванова
Заместник областен управител
Мирослав Комитски
Заместник областен управител
Нина Петкова
Заместник областен управител
Проф. Д-р Маргарита Богданова
Директор „Институт за научни
изследвания“
Доц. д-р София Дерменджиева
Заместник - директор
Стойчо Мотев
експерт
Борис Николов
Кмет
Анета Генчева
Кмет
Милчо Лалов
Кмет
Лозан Лозанов
Кмет
Александър Александров
Кмет
Десислава Тодорова
Кмет
Петър Данчев
Кмет
Генади Събков
Кмет
Виолин Крушовенски
Кмет
Корнелия Маринова
Кмет
Венцислав Куткудейски
Кмет
Пламен Петков
Кмет
Валентин Йорданов
Кмет
Любка Александрова
Кмет
Детелин Василев
Кмет

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Национално сдружение на
общините в Република България
Областна администрация - Враца
Областна администрация - Враца
Областна администрация Монтана
Стопанска академия „Д.А. Ценов“,
Свищов
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –
Филиал Враца
Национален център за
териториално развитие – ЕАД
Община Белоградчик,
Област Видин
Община Бойница,
Област Видин
Община Брегово,
Област Видин
Община Димово,
Област Видин
Община Ружинци,
Област Видин
Община Борован,
Област Враца
Община Криводол,
Област Враца
Община Мездра,
Област Враца
Община Мизия,
Област Враца
Община Ловеч,
Област Ловеч
Община Медковец,
Област Монтана
Община Чипровци,
Област Монтана
Община Искър,
Област Плевен
Община Левски,
Област Плевен
Община Пордим,
Област Плевен
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Мария Попова
Заместник - кмет
Гинка Иванова
Заместник - кмет
Емилия Цветанова
Заместник - кмет
Тихомир Антонов
Заместник - кмет
Илинка Найденова
Директор дирекция СА
Валя Костова
Директор дирекция СИРТСУ
Диана Алексиева
Директор дирекция „Финанси“
Виолета Божинова
Директор дирекция
Христина Иванова
Главен инженер
Димитър Николов
Началник отдел
Светлана Ценова
Секретар на община
Галя Шуглева
Главен експерт
Стилияна Величкова
Главен експерт
Виолета Георгиева
Главен експерт
Албена Начева
Началник отдел ПКПП
Димитър Симов
Петя Базова
Специалист
Иван Базов
Специалист
Нели Дацова
Директор дирекция АКРРДС
Добромир Тодоров
Главен експерт
Поля Върбанова
Директор дирекция АКРРДС
Нели Митева
Младши експерт
Евгения Илиева
Главен експерт
Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП
Петьо Ангелов

Община Враца,
Област Враца
Община Лом,
Област Монтана
Община Медковец,
Област Монтана
Община Монтана,
Област Монтана
Община Кула,
Област Видин
Община Искър,
Област Плевен
Община Вълчедръм,
Област Монтана
Община Враца,
Област Враца
Община Белене,
Област Плевен
Община Роман,
Област Враца
Община Хайредин,
Област Враца
Община Кнежа,
Област Плевен
Община Лом,
Област Монтана
Община Вълчедръм,
Област Монтана
Община Видин
Община Враца,
Област Враца
Община Ново село,
Област Видин
Община Ново село,
Област Видин
Областна администрация –
Монтана
Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Враца
Областна администрация – Видин
Българска банка за развитие
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Ръководител офис „Враца“
54.

Йордан Малджански
Старши научен сътрудник
животновъдство

по

Председателят на Съвета и областен управител на Област Враца - г-жа
Малина Николова откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район. Тя посочи основанието за свикване на заседанието - чл. 52, ал. 2,
т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Г-жа Малина Николова приветства присъстващите членове и гости на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, като ги информира че
Министерство на регионалното развитие и благоустройството е отговорна институция
за разработването на Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа на
развитието

на

Северозападна

България,

Родопите,

Странджа,

планински,

полупланински и граничните слабо развити райони, в изпълнение на Програмата на
Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.
През месец октомври 2015 г. са завършени дейностите по I етап на Целенасочената
инвестиционна програма, включващ подпрограмите за Северозападна България,
Родопи и Странджа. Г-жа Николова заяви, че предвид приключване на цялостната
работа по разработването на Целенасочената инвестиционна програма се налага
свикване на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за
обсъждане на изготвения проект и актуализиране на списъците на проектните
предложения дадени в по-ранна фаза на работата по подпрограмата. Тя благодари на
присъстващите членове на Регионалния съвет за развитие, на кметовете на общините в
Северозападен район, както и на гостите на заседанието и пожела ползотворна работа.
На заседанието беше отчетен необходимият кворум, изискуем съгласно
разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Председателят на РСР на СЗР представи проекта на Дневен ред за настоящото
заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на
нови точки, предложения не постъпиха и всички членове на Съвета приеха следния
Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
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2. Кратко представяне на Проект на Целенасочената инвестиционна програма –
подпрограма „Северозападна България”;
3. Обсъждане, дискусия и становища по проекта;
4. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
5. Други. Закриване на заседанието.
По точка 2 от Дневния ред: Кратко представяне на Проект на
Целенасочената инвестиционна програма –подпрограма „Северозападна България”
Г-жа Малина Николова предостави думата на г-н Стойчо Мотев – Експерт от
„Национален център за териториално развитие” ЕАД, да представи проект на
Целенасочената инвестиционна програма – подпрограма „Северозападна България”.
Г-н Стойчо Мотев заяви, че ще представи завършения продукт на
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, като уточни, че не е окончателен и продължава да се обсъжда. Той
информира присъстващите на заседанието, че е завършена и четвъртата част на
програмата, касаеща слабо развити планински и полупланински гранични райони.
Г-н Мотев отбеляза, че програмата в този вид е изпратена до всички общински и
областни администрации и това е трето поредно представяне, като през месец юни на
заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район са представени
същността на програмата, върху какво се базира тя, изводите от SWOT анализа и опита
в сферата на целенасоченото програмиране на изостанали райони. Представен е
резултатът от анализа на Северозападния район, обоснован е скелетът на стратегията на
програмата и е представена методиката на селекция на проектите. Г-н Мотев заяви, че
постъпилите от всички общински и областни администрации проектни предложения са
групирани в 11 теми, които са в пряк интерес към основната цел на програмата създаване на осезателни инвестиции в реалната икономика, работни места и намаляване
на безработицата. Това е практически фокусът на програмата, тя се съсредоточава
върху проектни идеи, които касаят бизнеса инфраструктура, технологично обновяване
и нови предприятия и вече съпътстващите обслужващи инфраструктурни елементи за
достъп. Всички проекти, които касаят благоустройствени предприятия в селищна среда,
комунални мрежи, ВиК, социална инфраструктура и др. са важни и необходими за
общините, но те пряко не касаят и не интересуват програмата. Това е причината,
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поясни г-н Мотев да се проведе селекция, при която всички проекти попадащи в тези
тематични сфери да отпаднат. Г-н Мотев посочи, че при второто обсъждане на
програмата е представена визията с цялостната стратегия, развита от цели и приоритети
до мерки и разгънат списък на селектираните проекти, структурирани по стратегията на
самата програма. Още при това обсъждане е представен приоритетен пакет от проекти с
предложение да бъдат финансирани пряко от държавния бюджет, както и какво остава
до завършването на ЦИП. Г-н Мотев накратко припомни потенциалите на района,
визията на стратегията и трите структурни списъка, които към този момент са
постъпили. Направи уточнение по отношение на програмата, че дори и след
формалното й предаване, списъците на проектите ще останат отворени.
По

отношение

на

проектните

предложения,

г-н

Мотев

информира

присъстващите, че някои от предложенията са постъпили с индикативни стойности и
източници на финансиране, при други не са посочени такива параметри, за някои има
информация позволяваща мотивиране на тяхната приоритетност. Като пример посочи
проектите, които присъстват в интегрираните планове на големите градове в
Северозападния район.
По отношение на потенциала, г-н Стойчо Мотев отбеляза, че е необходимо да
се насочи вниманието към използване на основния ресурс, чрез концентрация на
ресурси и търсене на интегритет и синергия, т.е. взаимно проектите да си влияят, за да
се постигне по-висок ефект. Тази философия е вградена и в Интегрираните планове за
градско възстановяване и развитие. Г-н Мотев посочи потенциалите за развитие,
формулировката на визията и стратегическите цели на Целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България.
За да се извлече стратегическият пакет за програмата, освен обективния анализ,
е направен пълен анализ на Регионалния план за развитие, Областните стратегии за
развитие и много от общинските планове за развитие на по-големите общини. Във
всички тях присъства – икономическа цел, социална цел и инфраструктура и екология.
Това са и трите цели на ЦИП-Северозападна България – съживена икономика, укрепен
човешки ресурс и инфраструктура и екология. Г-н Мотев представи резултата от
първоначалната сесия от набиране на проекти, разпределени в шест теми, както следва:
Бизнес инфраструктура, вкл. устройване на туристически обекти/ресурси; Пътна и ЖП
инфраструктура - ТНТ и РПМ; Пътни връзки към бизнес (индустриални зони и
туристически обекти); Хидромелиорации/водоснабдяване, земеделска инфраструктура,
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рекултивации; Превенции на риск от наводнения, ерозия, свлачища; Образование професионално и висше, квалификации, консултации.
По отношение на общо предложените да отпаднат от ЦИП проекти, г-н Мотев
уточни че, не че не са важни за общините и района, но не са във фокуса на програмата.
Той посочи приоритетния пакет за финансиране от държавния бюджет.
По отношение на управлението на програмата, г-н Стойчо Мотев заяви, че са
обсъдени 3 модела: звено на МРРБ, МРРБ съвместно с НЦТР, специално звено за
ЦИП. Обстоятелствата налагат първия модел – ЦИП да се управлява със сегашния
административен капацитет на МРРБ и неговите регионални структури, в координация
с подкрепата и участието на областните администрации и пряко заинтересованите
общински администрации. /Презентацията е приложена към настоящия протокол/
Председателят на РСР на СЗР благодари от името на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район за цялата подкрепа, за няколкомесечната работа, за
всичките идеи, които са възникнали в процеса на работа и предостави думата на
заместник-министър Иван Аспарухов.
Г-н Иван Аспарухов - заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството информира присъстващите, че причината за провеждането на
извънредни заседания на Регионалните съвети за развитие на Северозападен и Южен
централен район в градовете Враца и Пазарджик, е приключването на Целенасочената
инвестиционна програма в указания срок. Той сподели, че в процеса на работата по
ЦИП, затруднения не са срещнати само с географското определяне на Северозападна
България, след включването на Плевен и Ловеч, тъй като обхватът на Целенасочената
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България съвпада
с този на Северозападен район от ниво 2. Останалите райони - Родопи, СтранджаСакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони са
определени с помощта на БАН. Г-н Аспарухов отбеляза, че съществува богат
чуждестранен опит в създаването и изпълнението на целенасочени политики за
подкрепа на изоставащи в развитието си райони. Направен е обзор на практики в
държави като Великобритания, Италия, Швейцария, Турция, САЩ и др.
Целенасочената инвестиционна програма е изцяло насочена към хората, отбеляза
г-н Аспарухов, затова са заложени цели и приоритети, свързани с повишаване на
заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите
райони в страната. Документът касае обширна територия от страната, различни
социално-икономически сфери, свързан е с различни институции и нива на управление.
9

Г-н Аспарухов заяви, че ще се търси взаимодействие с бизнеса и синхрон с всички
приети и актуализирани документи, свързани с регионалното развитие, във всеки етап
на реализацията на програмата. Една от целите на ЦИП-Северозападна България е
съживена икономика. Основните проблеми на Северозападния район са слабо развитата
икономика, драстичното намаляване на броя на населението, ниското ниво на заетост и
доходи,

вкл.обезлюдяване

и

задълбочаващите

се

демографски

проблеми.

Северозападният район е с най-нисък процент студенти, но и да се открие висше учебно
заведение, показателят ще се подобри, но студентите няма да има къде да се реализират.
В същото време районът разполага с невероятна база на професионални учебни
заведения – това, което е необходимо на бизнеса, предвид недостига на квалифицирани
кадри. Това е проблем, който може да се реши съвместно с общините, с инспекторатите
по образование на Министерство на образованието и науката. Г-н Аспарухов даде
пример с Румъния, където работят над 15 специалисти от гр. Добрич, в следствие на
това, че има жилищни преференции за кадри от общинските и областни
администрации.
В заключение, г-н Аспарухов обърна внимание на възможността, която имат
кметовете като начало на мандат, държавата като начало на планов период и район,
който за първи път може да има програма, даваща друга посока – съживяване на
икономиката. Идеята е да се сложи инфраструктурата на трето място в приоритетите на
Програмата, за да се осигури останалото и инфраструктурата да бъде нещо, което
свързва една добра идея в пътя към реализацията й. Територията има огромни
предимства, тя е един прекрасен кът от държавата със своето плодородие, туристически
възможности и др.
По точка 3 от Дневния ред: „Обсъждане, дискусия и становища по
проекта”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район г-жа Малина Николова предостави думата на областните управители на областите в
Северозападен район да представят своите становища по изготвения проект на
Целенасочената инвестиционна програма – подпрограма „Северозападна България”.
Г-жа Ралица Добрева - Областен управител на област Плевен изрази
подкрепата си по изготвения проект и заяви, че е изпратено становище до министъра на
регионалното развитие и благоустройството и до Секретариата на РСР на
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Северозападен район с допълнителни предложения за проекти, които да бъдат
включени в Целенасочената инвестиционна програма. Проектите касаят основно
транспортната инфраструктура от републиканската пътна мрежа. Г-жа Добрева
отбеляза, че има пътища в област Плевен, на които не е извършван основен ремонт
повече от 20 години. Другите проекти, които са включени като предложения са
свързани с достъп до туристически обекти, обобщени са и конкретни предложения от
общините и са изпратени за допълнително включване. По отношение на част
„Инвестиционна“, от изключително значение за област Плевен е да се включат два
проекта по трансгранично сътрудничество, които са посочени в изпратеното
становище.
Г-жа Ирина Митева - Областен управител на област Ловеч отбеляза, че след
представено становище на областния управител на област Ловеч през месец март 2015
г., областите Плевен и Ловеч са допълнително включени в обхвата на Целенасочената
инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България, Родопите,
Странджа погранични, планински и полупланински слаборазвити райони. С оглед
краткото време и отразяване на становищата на общините от област Ловеч, г-жа
Митева заяви, че е необходимо програмата да бъде допълнена. Тя предложи в
аналитичната част и SWOT анализа на документа, да бъде отразена ролята на отраслите
фармация и циментово производство, предвид структуроопределящото им значение за
регионалната икономика. В аналитичната част и SWOT анализа на документа да се
отрази наличието на научни институти в областта на селското стопанство: Институт по
планинско животновъдство и земеделие - Троян, Лозаро-винарски институт- Плевен и
Институт по царевицата-Кнежа и възможностите за прилагане на научни методи в
сектора. Г-жа Митева заяви, че прави впечатление ограниченият брой проекти, които
ще бъдат реализирани на територията на област Ловеч в изпълнение на трите цели,
които си е поставила програмата. Г-жа Митева поясни, че възможността за
допълнение на списъка с проекти в програмата е добра с оглед изпълнение визията на
региона и целите на документа. Тя заяви, че в представения проект не е ясен
механизмът и източника на финансиране на мерките, касаещи цел 2 „Укрепен човешки
ресурс“: Жилищна програма за млади квалифицирани кадри и студентски стипендии
срещу завръщане в район“. Областният управител на област Ловеч информира, че
предстои заседание на Областния съвет за развитие, на което общините ще представят
своите мотивирани становища по проекта на Целенасочената инвестиционна програма
в подкрепа на развитие на Северозападна България, Родопите, Странджа погранични,
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планински и полупланински слаборазвити райони и че след неговото провеждане, ще
бъде внесено официално становище.
Г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана заяви, че са
направили две обсъждания на проекта на Целенасочената инвестиционна програма и
обоснова необходимостта от ново преразглеждане на подадените проекти с кметовете
на общините. В проекта на документа има доста отпаднали от подадените проекти,
които за някои общини са с по-важно значение, от тези, които са заложени в
конкретните мерки в програмата. Г-н Петров заяви, че постъпилите нови предложения
от общините в област Монтана са предоставени в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството и отбеляза, че е добре Регионалният съвет за развитие
съвместно с представители на неправителствените организации и бизнеса да обсъдят и
определят проектите, които са най-важни за съответната област, за съседните области и
кои от тях да останат за следващ период.
Г-н Момчил Станков - Областен управител на област Видин заяви, че подкрепя
изготвения проект на Целенасочената инвестиционна програма и че е изпратено
становище с предложения за проекти от област Видин. Г-н Станков заяви, че се
присъединява към казаното от областния управител на област Монтана. Той подчерта,
че ще е необходимо да се разбере механизмът и източника на финансиране на мерките,
касаещи цел 2 „Укрепен човешки ресурс“.
Г-жа Малина Николова представи становището на областна администрация –
Враца, с което напълно подкрепят проекта на Целенасочената инвестиционна програма
и заяви, че приоритетите в него са изключително важни. Изпълнението на заложените
в програмата проекти ще окаже положително влияние върху развитието на района и ще
спомогне за преодоляване на икономическата изостаналост, привличането на
инвестиции и повишаване на заетостта. Г-жа Николова информира, че е проведено
обсъждане съвместно с кметовете на общините от областта и потвърждава проектите от
област Враца, които са включени в Програмата. Тя заяви, че ще предостави на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и на изпълнителя
на програмата подробно разписана справка с актуализация на някои от включените
проекти, както и с допълнителни нови предложения.
Г-жа Николова информира присъстващите за получено становище по проекта
на ЦИП от Националното сдружение на общините в Република България, което ще бъде
изпратено до членовете на Съвета от Секретариата на РСР на СЗР. /Становището на
НСОРБ е приложено към настоящия протокол/
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Председателят на Съвета предостави думата на членовете на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район и поканените гости на заседанието за
обсъждане на Проекта на Целенасочената инвестиционна програма – подпрограма
„Северозападна България”.
Г-жа Донка Михайлова – Кмет на община Троян изказа своята подкрепа към
заместник-министър Аспарухов за положените усилия и постави на вниманието на
Съвета първият проблем, свързан с целите и приоритетите в предложения проект на
ЦИП. Тя сподели мнение, че е много правилно, че в центъра е поставена темата с
привличането на инвестиции или икономика, но убягва проблемът свързан с
транспортната свързаност на района. Г-жа Михайлова сподели, че транспортната
свързаност, особено на Централна и Северна България или липсата на адекватна такава,
е проблем. Вторият проблем, който г-жа Михайлова постави е свързан с източниците на
финансиране. По отношение на европейските фондове – на този етап само Програмата
за развитие на селските райони дава някакъв механизъм, който предполага целево
финансиране на района, добави г-жа Михайлова. На второ място, по линия на
държавния бюджет, в проектобюджета за 2016 г. не са заложени такива средства, посочи
г-жа Донка Михайлова. Тя сподели, че някои от проектите не са точно адресирани,
трябва да бъдат прецизирани финансовите източници, след като има такава възможност.
И като трети проблем, г-жа Михайлова постави въпроса относно управлението на
Целенасочената инвестиционна програма. Тя изрази съжаление, че България е
пропуснала шанса да внедри регионален подход по отношение на европейски средства,
един подход, който много ефективно се прилага в страните-членки на ЕС и изрази
мнение, че е могло да се внедри такъв подход точно с ЦИП, но шансът е пропуснат и в
случая най-доброто решение е финансиращия орган да бъде МРРБ. Посочи, че трябва
да се помисли за подхода, чрез който ще се актуализират проектите. В

заключение,

г-жа Михайлова отбеляза, че е много важен механизмът за мониторинг на програмата,
за да не остане само в сферата на пожеланията. По отношение на Общите устройствени
планове, г-жа Михайлова сподели, че е необходимо да има срок за съгласуване от
държавните институции, защото община Троян е приключила с предварителния проект,
но държавните институции бавят процеса.
Г-н Йордан Малджански – ст. н. сътрудник по животновъдство изрази мнение,
че програмата е написана в стил на констатации, без да се търси причината довела до
това състояние на Северозапада. Той заяви, че неолибералният модел е довел до
масовото обезлюдяване, до високата безработица и трябва да бъде подменен.
13

Г-н Иван Аспарухов заяви, че Целенасочената инвестиционна програма е първи
опит за национална програма, която се стреми да постигне интегритет и синергия
между всички общински, областни и регионални планове, и проектите по оперативните
програми. Тя ще бъде отворена за предложения, ще отразява динамиката на процесите и
ще дава предимство на проекти, решаващи най-тежките социално-икономически и
инфраструктурни проблеми на определена територия. Г-н Аспарухов призова
кметовете на общините да преразгледат общинските планове за развитие за периода
2014-2020 г. и ако има нови идеи, да се направи актуализация, за да има основата за
всичко останало. Относно европейските проекти, г-н Аспарухов посочи, че след като се
стигне до тази фаза, ще се намерят механизмите за координиране на проектите.
Конкуренцията между общините не води до подобряване на благосъстоянието и до
намаляване на междурегионалните различия.
Г-жа Юлия Цолова –представител на Министерство на финансите, представи
на членовете на РСР на СЗР по-важните направления от становището, което е изпратено
в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Г-жа Цолова посочи, че в програмата е предложено да се заложат стимулиращи
мерки за развитие на определени региони на територията на страната, свързани с
предоставяне на данъчни облекчения като прилагането на облекчени данъчни ставки за
фирмите, откриващи нови работни места в определените региони и нулеви данъчни
ставки за местния бизнес в първичния и вторичния сектор, които биха попаднали в
обхвата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В тази връзки и в
момента разпоредбите на ЗКПО предвиждат прилагане на данъчно облекчение,
представляващо държавна помощ за регионално развитие, регламентирано в чл. 184 189 на закона.
Данъчното облекчение по чл. 184 разработено в съответствие с Насоките за
регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г. на ЕК (НРП) ще се прилага за 2015 г.
след приемането и влизането в сила на ЗИД за ЗКПО за 2016 г. въвеждащ законови
изменения,

свързани

с

условията

за

прилагане

на

данъчното

облекчение,

представляващо държавна помощ за регионално развитие.
В допълнение съгл. чл. 177 на ЗКПО в сила е и данъчно облекчение при наемане
на безработни лица. Предвид това, г-жа Цолова обърна внимание, че съгласно
действащото национално данъчно законодателство чл. 177 и чл. 184 на ЗКПО вече се
прилагат 2 данъчни облекчения с цел стимулиране на стопанската дейност, като
данъчното облекчение по чл. 184 представлява държавна помощ, съвместими с
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вътрешния пазар (чл. 107 пар. 3 буква а от Договора за функционирането на ЕС) и е
разработена съгласно Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. на ЕК
и получаване на положително становище за съвместимост с вътрешния пазар.
От предложените разчети по трите програми, г-жа Цолова отбеляза, че общият
размер на необходимите средства от държавния бюджет за периода на действие на
програмите възлиза в размер на 314 694 хил. лв., като е посочено, че това са средства за
проекти непопадащи в условията на финансиране от други източници на програмите.
В тази връзка тя информира, че при разработването на проектобюджета за 2016 г.
и актуализираната средносрочна прогноза за периода 2017 - 2018 г. средства за
финансиране на ЦИП не са предвидени. Поради това, ще е необходимо при
официалното приемане на програмата от МС със съответния акт да бъде посочено, че
необходимите средства ще се осигуряват в хода на бюджетната процедура за
съответната година, според възможностите на държавния бюджет, заяви г-жа Цолова.
Другото направление, което се изразява в становището е относно необходимите
средства за 2016 г. за стартиране на програмата. За осигуряване на необходимите
средства в размер от 30 035 хил. лв. ще е необходимо преструктуриране на разходите на
Консолидираната фискална програма, тъй като такива средства не са предвидени по
бюджета на МРРБ за 2016 г., е посочено в становището на Министерство на финансите.
По отношение на коментираните в раздел ХІ Механизъм за управление на ЦИП –
статут, основни цели и функции на УЗ на ЦИП, г-жа Цолова отбеляза, че липсва
достатъчна обоснованост на предложението за създаване на нова структура в
държавната администрация. Не е ясен ефектът от централизираното управление на
Програмата, предвид на това, че ЦИП не предлага мерки със синергичен ефект между
отделните райони, а и основна част от заложените проекти в Програмата са по линия на
фондовете на ЕС, управлението и мониторинга, на които е детайлно разписано в
действащата нормативна уредба. При условие, че бъде подкрепено звеното да бъде
създадено и да съществува като отделна структура, г-жа Цолова отбеляза, че
структурирането на новия административен орган следва да стане за сметка на
преструктурирането на разходи и персонал от бюджета (системата) на МРРБ, тъй като с
проектобюджета за 2016 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017 –
2018 г. не са предвиждани средства за създаването на нови административни органи, в
това число и за тяхната издръжка.
За предложените мерки в ЦИП, г-жа Цолова посочи, че липсват данни за
началото и края на изпълнението на посочените мерки, индикатори за изпълнението
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мерките с начална и крайна стойност, както и отговорна институция за изпълнението на
мерките. Включването на индикатори с количествени стойности ще допринесе за подоброто наблюдение на изпълнението на документа, завърши г-жа Юлия Цолова.
Г-н Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец, област Монтана, изрази
мнение, че Регионалният съвет за развитие на Северозападен район трябва да даде
шанс и да се съобрази с предложението на областните управители на областите Видин и
Монтана, за възможност за преразглеждане на проектите по области.
Г-жа Гинка Иванова – заместник-кмет на община Лом подкрепи казаното от
областните управители на област Видин и област Монтана, както и на кмета на община
Медковец и сподели мнение, че е необходимо да се създаде работна група, която да
продължи работата по документа.
Поради липса на други изказвания се премина към следващата точка от дневния
ред.
По точка 4 от Дневния ред: „Предложение за решение на РСР за осигуряване
публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на
ЗРР”
Съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, приетите решения от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
се свеждат до знанието на гражданите, чрез средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин по решение на РСР.
Във връзка с това, Председателят на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район предложи за обсъждане и одобряване проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване относно заседанието на РСР на Северозападен
район, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №1
1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР на Северозападен
район;
2. Приетите решения да се сведат до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
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председателя на Регионалния съвет за развитие, областните управители,
представителите на общините и секретаря на РСР в Северозападен район, като се
вземат предвид и предложенията направени на заседанието.
По точка 5 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”
Председателят на РСР на СЗР - г-жа Малина Николова благодари на всички
членове и гости на Съвета за активното участие и пожела реализация на
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, планински, полупланински и граничните слабо развити
райони.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на РСР на СЗР закри
заседанието.

Протоколисти:
Албена Нешева ……/П/…
Наталия Николова……/П/
Секретар на РСР на Северозападен район:

................../П/...
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР на Северозападен район

……………………/П/
(Малина Николова)
(Областен управител на област Враца)
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