ПРОТОКОЛ №24
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И
РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ(РКК) КЪМ РСР НА СЗР
11-12 юни 2015 г., гр. Вършец
На 11 и 12 юни 2015 г. в хотел „Съни Гардън“, град Вършец, област Монтана се
проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
и Регионалния координационен комитет към Съвета. Заседанието се откри от
областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, в качеството му 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.

Красимир Живков
Заместник-министър
представляван от
Деница Славкова
Регионална инспекция по околната
среда и водите - Монтана
Георги Костов
Заместник-министър,
представляван от
Цветко Цветков
Северозападно държавно
предприятие – гр. Враца
Антон Павлов
Заместник-министър,
представляван от
Мария Минова
Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно
развитие ”
Надя Маринова
Заместник-министър
представлявана от
Ели Воденичарова

Министерство на околната среда и
водите

3.

4.

5.

Министерство на земеделието и
храните

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Главна дирекция „Туристическа
политика ”
Антон Гинев
Заместник-министър
представляван от
Милен Минчев
Дирекция „Национална
транспортна политика”
Зорница Русинова
Заместник-министър
представлявана от
Михаил Бъчваров
Дирекция „Политика на пазара на
труда и трудова мобилност“
Филип Кирев
Началник на политическия
кабинет
представляван от
Дора Ирикова
Съветник на министъра
Ивайло Петров
Областен управител
Председател на РСР и РКК на СЗР
Д-р Мадлена Бояджиева
Областен управител
Момчил Станков
Областен управител
Ралица Добрева
Областен управител
Малина Николова
Областен управител
Иво Цветков
Кмет
Иван Лазаров
Кмет
Представляван от
Петър Стефанов
Заместник - кмет
Дилян Димитров
Кмет
Поля Цоновска
Кмет
Представлявана от
Цецо Андрейски
Заместник - кмет
Момчил Спасов
Кмет
Представляван от
Стефан Николов
Председател на общински съвет

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Министерство на труда и
социалната политика

Министерство на икономиката

Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Видин
Областна администрация – Плевен
Областна администрация – Враца
Община Бяла Слатина,
Област Враца
Община Вършец,
Област Монтана

Община Георги Дамяново,
Област Монтана
Община Долна Митрополия,
Област Плевен

Община Белене,
Област Плевен
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19.
20.

21.

Илиана Филипова
Изпълнителен директор
Даниела Симидчиева
Директор „Професионално
обучение и ЦПО”
представлявана от
Мая Григорова
Иван Александров
Председател

Българска търговско-промишлена
палата – Враца
Българска стопанска камара

Конфедерация на труда
„Подкрепа“- Монтана

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
В проведеното съвместно заседание участие взеха и представители на
Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз, съгласно чл.19, ал.3, т.2 от Закона за регионалното развитие.
№

Име и длъжност

Организация

1.

Калин Тешовски,
Старши експерт,
Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”

Министерство на икономиката

2.

Боряна Войчева
Началник отдел „Северозападен
район”, Главна дирекция
„Програмиране на регионалното
развитие“
Емил Манов
Регионален експерт Главна
дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“
Илияна Марковска
Главен експерт Дирекция
„Развитие на селските райони“

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

3.

4.

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на земеделието и
храните

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.

Ирина Михайлова
Секретар на РСР,
Началник отдел СПКРР в СЗР –

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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Видин, ГД СПРРАТУ
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Албена Нешева
Старши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Наталия Николова
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Свилен Стоянов
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Десислава Йорданова
Съветник на министъра
Ирина Захариева - Шопова,
Главен директор,
ГД СПРРАТУ
Теодора Вълкова
Секретар на РСР на ЮЗР ,
Началник отдел СПКРР в ЮЗР –
София, ГД СПРРАТУ
Небойша Николич
Експерт връзки с обществеността
Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“
Желяз Енев
И. Д. Директор Дирекция
„Икономически политики за
насърчаване“
Инж. Благовеста Дедьова
Началник отдел „Мониторинг“
Проф. д-р арх. Веселина Троева
Изпълнителен директор
Стойчо Мотев
Главен експерт
Доц. д-р инж. Георги Рашев,
Директор
Нина Петкова
Заместник областен управител
Петър Петров
Заместник областен управител
Александър Михайлов
Експерт програми и проекти
Яни Димитров
Експерт програми и проекти
Милена Ален
Специалист корпоративен имидж

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на икономиката

Агенция „Пътна инфраструктура“
Национален център за
териториално развитие – ЕАД
Национален център за
териториално развитие – ЕАД
Технически колеж Ловеч
Областна администрация –
Монтана
Областна администрация –
Монтана
Фондация за реформа в местното
самоуправление
Фондация за реформа в местното
самоуправление
Електростарт АД
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Нели Дацова
Директор на Дирекция АКРРДС
Добромир Тодоров
Старши експерт в
Дирекция АКРРДС
Лорета Ценова
Главен специалист
Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП
Георги Георгиев
Кмет
Иво Иванов
Кмет
Наташа Михайлова
Кмет
Михаил Михайлов
Заместник - кмет
Тихомир Антонов
Заместник - кмет
Милена Петрова

Областна администрация –
Монтана
Областна администрация –
Монтана

Райка Борисова
Главен специалист

Община Медковец

Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Видин
Община Якимово
Община Лом
Община Брусарци
Община Бойчиновци
Община Монтана
Община Монтана

Председателят на Съвета и областен управител на Област Монтана г-н Ивайло
Петров откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. Той
посочи основанието за свикване на заседанието - чл.52, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
Г-н Ивайло Петров приветства присъстващите членове и гости на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към
РСР на СЗР 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
съвместно заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за
включване на нови точки.
Г-жа Ралица Добрева - Областен управител на област Плевен внесе
предложение за включване на точка в дневния ред, за запазване на двете позиции в
Информационното звено - Плевен по програмата INTERREG V – A Румъния –
България за периода 2014-2020 г.
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Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред, с така направеното
предложение:
Дневен ред:
1. Откриване на съвместното заседание и приемане на дневен ред;
2. Избор на заместник - председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.;
3. Представяне на информация относно предвидените за рехабилитация през
периода 2015-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на територията на
Северозападен район;
4. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (20142020) за 2014 г.;
5. Информация относно процеса на разработване на целенасочена инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите,
Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.
Представяне на резултатите от анализа на социално-икономическото развитие на
Северозападна България. Предложения за цели и приоритети;
6. Информация относно одобрените изменения в Методическите указания по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради. Етап на изпълнение на програмата на територията на Северозападен
район;
7. Информация относно финансовото подпомагане на Областните администрации,
които все още не са изготвили последваща оценка на Областните стратегии за
развитие 2007-2013 г.;
8. Добри иновативни практики на представители на бизнеса от СЗР.
"Електростарт - устойчиво развитие, иновации и корпоративна политика за
развитие на човешкия капитал";
9. Запознаване с писмо на г-жа Даниела Везиева – Заместник-министър на
икономиката, относно искане за подготовка на аналитичен материал, който да
представи силните страни на областите от Северозападен район във връзка с
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.;
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10. Предложение от областния управител на област Плевен да бъдат запазени
двете позиции в Информационното звено - Плевен по програмата INTERREG V –
A Румъния- България за периода 2014-2020 г.
11. Представяне и обсъждане на предложения за изменение и допълнение на
Закона за регионалното развитие;
12. Представяне на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II
България - Сърбия и актуална информация относно предстоящи покани за
кандидатстване с проектни предложения;
13. Представяне на актуална информация за напредъка по оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на
Северозападен район към месец юни 2015 г.;
14. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
15. Други. Закриване на заседанието.
По точка 2 от Дневния ред: „Избор на заместник - председател на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода от 01.07.2015 г. до
31.12.2015 г.;”
Г-н Ивайло Петров напомни, че според разпоредбите на чл.45, ал.3 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, при изпълнение на
своите функции председателят на Регионалния съвет за развитие се подпомага от
заместник-председател, който е представител на общините от областта, чийто областен
управител председателства Регионалния съвет за развитие.
Председателят на Съвета посочи, че на ротационен принцип, за периода от 1
юли 2015 г. до 31 декември 2015 г., председателството на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район се поема от областния управител на област Враца.
Г-н Петров отправи покана към членовете на Съвета за предложения.
Г-жа Малина Николова - областен управител на област Враца поздрави г-н
Петров за успешното председателстване на РСР на СЗР и предложи г-н Иво Цветков –
кмет на Община Бяла Слатина за заместник-председател на РСР. Така направеното
предложение беше подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.
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Г- н Петров пожела успешна работа в следващия мандат на г-жа Николова и на
г-н Цветков като председател и заместник-председател на РСР на Северозападен район.
По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение 1:
Съгласно чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие:
За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район е определен г-н Иво Цветков – кмет на Община Бяла Слатина за периода 1
юли 2015 г. – 31 декември 2015 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на информация относно
предвидените

за

рехабилитация

през

периода

2015-2017

г.

пътища

от

републиканската пътна мрежа на територията на Северозападен район”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
предостави думата на инж. Благовеста Дедьова – Началник отдел „Мониторинг“ в
Агенция „Пътна инфраструктура”, да представи информация относно предвидените за
рехабилитация през периода 2015-2017 г. пътища от републиканската пътна мрежа на
територията на Северозападен район.
Г-жа Благовеста Дедьова направи кратка характеристика на Северозападен
район – географско положение, площ, население, брой градове, общини и населени
места. Тя представи проектите по ОП „Транспорт” и ОП „Регионално развитие“ на
територията на района, статусът на изпълнение на проектите и кратка информация за
всеки един от тях. За Северозападен район по Оперативна програма „Регионално
развитие“ са обявени обществени поръчки и са подадени проектни предложения до
Управляващия орган на програмата. При освобождаване на финансов ресурс, ще бъдат
сключени Договори за безвъзмездна финансова помощ.
Г-жа Дедьова информира, че допустимите дейности по Приоритетна ос 7
„Регионална
реконструкция

пътна
и

инфраструктура”
рехабилитация

на

ОПРР

2014-2020

на

първокласни

и

са:

„строителство,

второкласни

(извън

Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, които обслужват
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вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния
икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата”. В тази насока в
Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвена Методика с критерии за приоритизиране
на пътните отсечки, с които агенцията като конкретен бенефициент ще кандидатства за
финансиране по ОПРР 2014-2020 г. Критериите в методиката се базират на
подобряване и хомогенизиране на експлоатационното състояние на цели направления,
чрез намаляване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови
инфраструктури. На тази база са оценени и подредени предложенията, подадени от
всички Областни пътни управления и е изготвен и утвърден от Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ списък с пътни отсечки I, II и III клас за включване в
ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”
Г-жа Дедьова обърна внимание на проектите от новия програмен период 20152020 г., за които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по
програмите за териториално сътрудничество на ЕС, на изпълнените проекти по ОПРР
2007-2013 г. и на проектите по Програма „Трансгранично сътрудничество“ 2007-2013 г.
Присъстващите бяха информирани за обектите, които се изпълняват по
Програма „Транзитни пътища V“ на територията на Северозападен район и обектите по
програмата, които ще стартират в периода 2015-2020 г. както и за програмите –
Аварийна програма и Програма „Ново строителство”.
(Информацията относно предвидените за рехабилитация през периода 20152017 г. пътища от РПМ на територията на Северозападен район е приложена към
настоящия протокол)
Г-н Ивайло Петров отправи препоръка към представителя на Агенция „Пътна
инфраструктура”, когато се предвижда рехабилитация на пътна инфраструктура, поотрано да се осъществи комуникацията с кметовете, да се проведат срещи с
ръководството на ВиК и ако е възможно да бъде подменяна ВиК инфраструктурата,
преди стартирането на рехабилитацията. Част от общините са склонни да поемат за
своя сметка изкопните работи и инертните материали, които се полагат.
Г-жа Дедьова сподели, че АПИ е винаги отворена в това отношение. Понякога
по някои процедури има забавяне от страна на институции, което води до пропуски от
своя страна. Уточни, че когато има проблеми или предстоят такива действия, да бъдат
своевременно уведомявани, за да се направи съответното съгласуване и да се имат
предвид едни общи действия.
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Председателят на РСР на СЗР отправи молба това да се случи преди обявяване
на обществените поръчки и преди изготвянето на бюджетите на общините, за да могат
да се заложат средства.
Г-жа Дедьова уточни, че комуникацията е по добре да се осъществи тогава,
когато се стартира проекта.
Г-н Ивайло Петров благодари на г-жа Дедьова и даде думата на членовете на
РСР на СЗР за други въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към
следващата точка от дневния ред.
По точка 4 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и одобряване на
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район (2014-2020) за 2014 г.”
Г-н Ивайло Петров информира членовете на Съвета, че съгласно действащото
законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение
на изпълнението на регионалните планове за развитие. Органът за наблюдение на
Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие в съответния район от
ниво 2.
Г-н Петров посочи, че Годишният доклад се разработва от териториалното
звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в съответния
район от ниво 2. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и
одобряване от Регионалния съвет за развитие е 30 юни на всяка следваща година.
Председателят на РСР на СЗР предостави думата на г-жа Ирина Михайлова –
Началник на отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие
в Северозападен район – Видин” към Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, да представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2014 г.
Г-жа Ирина Михайлова отбеляза, че 2014 г. е първата година от периода на
действие на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) и
основната цел на годишния доклад е да даде информация за постигнатото изпълнение
на Плана на Северозападен район през 2014 г.
В презентацията си г-жа Михайлова акцентира на основните моменти в
съдържанието на Годишния доклад: Промените в социално – икономическите условия
и тенденции в Северозападен район; Постигнатия напредък по изпълнение на
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стратегическите цели и приоритети на Регионалния план за развитие на Северозападен
район, въз основа на индикатори за наблюдение на изпълнението и приноса на
оперативните програми на територията на района като основен финансов инструмент за
постигане целите и приоритетите на РПР; Действията предприети от Регионалния съвет
за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР,
както и заключенията и предложенията за подобряване на резултатите от
наблюдението.
След направената презентация г-жа Михайлова заяви, че членовете на Съвета
могат да изпратят своите бележки и предложения по проекта на доклада (ако имат
такива) на електронните пощи на Секретариата на Регионалния съвет за развитие,
които ще бъдат отразени в годишния доклад.
(Годишният доклад е приложен към протокола).
Председателят на РСР на СЗР благодари на г-жа Ирина Михайлова и
предостави думата на членовете на Съвета за мнения, допълнения и предложения.
Д-р Мадлена Бояджиева – Областен управител на област Ловеч заяви, че във
връзка с изпратения проект на Годишен доклад има бележки и предложения за
допълнения, които ще предостави на Секретариата на РСР за отразяване в Доклада.
Други мнения и предложения не постъпиха и Годишният доклад за наблюдение
на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2014 г. бе
подложен на гласуване и одобрен с пълно мнозинство.
По точка 4 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №2
На основание чл.19 ал.1, т.3 от Закона за регионалното развитие
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район (2014-2020 г.) за 2014 г.
По точка 5 от Дневния ред: „Информация относно процеса на разработване
на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо
развити

райони.

Представяне

на

резултатите

от

анализа

на

социално-
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икономическото развитие на Северозападна България.

Предложения за цели и

приоритети”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
даде думата на г-н Иван Аспарухов - Заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството да представи информация относно процеса на разработване на
целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити
райони.
Г-н Аспарухов сподели, че надеждите за Целенасочената инвестиционна
програма са големи. Решението взето на заседанието в гр. Монтана на 31 март 2015 г., с
което РСР на Северозападен район подкрепя становището на Областния управител на
област Ловеч, в обхвата на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на
развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и
полупланински слабо развити райони, да бъдат включени и областите Плевен и Ловеч е
вече факт. Г-н Аспарухов информира членовете на Съвета, че има подписан договор с
„Национален център за териториално развитие” ЕАД, който е изпълнител на
програмата

и

в

момента

се

уточнява

географският

обхват,

съгласуван

с

административния обхват на общините и районите, обхванати от програмата. Целта е
да има индикативни стойности при подготовката на бюджет 2016 г. Тази процедура е
отворена през месец април. Тригодишните прогнози са дадени от общините. Пътната
инфраструктура, която е включена в Целенасочената инвестиционна програма, ще бъде
основният скелет на програмата от инфраструктурна гледна точка. Всички Областни
съвети за развитие са изпълнили своя ангажимент с предоставянето на проекти, които
имат ключова роля за икономическото развитие на общините. В България има два
слаборазвити района – Северозападен и Северен централен, които не се различават
много по темп на демография, продължи г-н Аспарухов. Той информира, че дирекция
„Регионално развитие” в Европейската комисия ще направи обследване на 28-те
страни, на базата на изследване на регионите със слаб растеж и изоставащите региони.
Северозападният район има възможност да работи освен по националните програми и
по две програми за териториално сътрудничество – Програма за трансгранично
сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия
(2014-2020 г.) и Програма Interreg V-A Румъния-България.
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След представяне на информацията, г-н Петров даде думата на проф. д-р арх.
Веселина Троева - Изпълнителен директор на „Национален център за териториално
развитие” ЕАД да представи резултатите от анализа на социално-икономическото
развитие на Северозападна България. Предложения за цели и приоритети.
Проф. д-р арх. Веселина Троева запозна присъстващите със същността на
целенасочената инвестиционна програма (ЦИП), която се изготвя въз основа на
Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода
2014-2018 г., Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на
отделни райони в страната – целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на
развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични
планински и полупланински слаборазвити райони“. Целта на програмата е повишаване
на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите
райони на страната. Обхватът й съвпада с този на Регионалния план за развитие на
Северозападен район, а структурата е сходна с тази на програмните документи по ЗРР.
Проф. Троева обърна внимание на нашия и чуждестранния опит и даде примери
със страни като САЩ и Турция. Относно проблемите и факторите при съставяне на
ЦИП, тя уточни, че изборът на целево пространство е не само според потребностите, а
и съобразно пазара. Потенциалът на изостанал район – корелира с неговата
изолираност/свързаност. Въвличането на частния сектор е критично. Капацитетът на
публичната администрация е решаващ – ЦИП са „лекарство” срещу провала на пазара и
този на публичния сектор. Нуждаят се от дългосрочен успех и краткосрочни изходи
при провал (подобно на поведението на частен инвеститор).
Проф. Веселина Троева представи анализ на силните и слабите страни и
възможностите на Северозападен район и направи предложение за визия –
„Подпомогнат от ЦИП, оползотворявайки потенциала на р. Дунав, плодородните земи,
атрактивното природно и културно наследство и трансграничното съседство,
Северозападен район достига средните национални показатели в икономиката,
привлича младите хора и акумулира енергия за позитивно развитие“.
Направени бяха предложения за цели и приоритети на Целенасочената
инвестиционна програма - Стратегическа цел 1: „Съживена икономика”: Приоритет 1
„Нови инвестиции – в индустриални паркове и в клъстери от преработвателни
предприятия”; Приоритет 2 „Атрактивно икономическо пространство – пакет
преференции (данъчни отстъпки, субсидии по лихви на инвестиционни кредити, целеви
инвестиционен

фонд)“;

Приоритет

3

„Аграрен

сектор

-

подкрепено
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зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие, животновъдство”; Приоритет 4
„Туризъм - регионален туристически продукт, валоризирани ресурси”;
Стратегическа цел 2: „Укрепен човешки ресурс (Карнегиански подход)”:
Приоритет 5 „Жилищна програма за млади квалифицирани кадри – 1000 жилища (50
млн. лв.)”; Приоритет 6 „Студентски стипендии - срещу завръщане в района”;
Приоритет 7 „Обновяване на оборудване и учебни програми в професионалните
училища”;
Стратегическа цел 3: „Инфраструктура и екология”: Приоритет 8 „Реализиране
на елементите от ТНТ 4 – скоростен път и ж.п. (около 4 млрд. лв.)“; Приоритет 9
„Развитие и подобряване на меридиалните пътни връзки (към пристанищата)“;
Приоритет 10 „Обновяване и разширяване на пристанищната инфраструктура“;
Приоритет 11 „Възстановяване на иригационните системи – устройване на зони за
зеленчукопроизводство”; Приоритет 12 „Изграждане на ПСОВ в градове над 2000 е.ж.
– 15 бр. (Видин, Лом, Берковица, Червен бряг, Левски, Белоградчик, Брегово,
Вълчедръм, Дунавци, Кула, Белене, Тетевен, Луковит, Летница, Угърчин)”; Приоритет
13 „Превенция на рискове от наводнения и свлачища“.
Председателят на РСР на СЗР благодари на проф. Троева и предостави думата
на членовете на Съвета за мнения, въпроси и предложения.
Г-н Михаил Бъчваров - представител на Министерство на труда и социалната
политика изказа мнение, че Северозападен район е район с изключителен потенциал и
посочи като конкретна идея – развитието на винопроизводството в района.
Г-н Аспарухов информира, че на всеки етап от разработването на
целенасочената инвестиционна програма ще има обсъждане със заинтересованите
страни. Предстои заседание на Съвета по регионална политика, на което ще се
представи и обсъди напредъка по разработването на програмата.
Г-жа Мая Григорова - представител на Българска стопанска камара отправи
въпрос към г-н Аспарухов, защо не са вземат по-сериозни мерки за Северозападен
район, защо не се даде специален статут на тази част от България, с цел да могат да се
направят промени в законодателството. Г-жа Григорова изказа мнение, че за да се
стимулира производството и за да има инвеститорски интерес в този регион, трябва да
се намалят осигурителната и данъчната тежест. И това да се направи, с цел да се
задържи работната ръка, защото в района липсва такава, липсват квалифицирани
работници. Необходимо е да се стимулира производството, а не услугите, продължи
темата и отбеляза, че трябва да се върне работната ръка, няма реална безработица.
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В отговор г-н Иван Аспарухов посочи целенасочената инвестиционна
програма, като специална програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити
райони и отбеляза, че е необходимо е да се използва активното трудово население и
бизнесът трябва да подаде ръка за това. Иновационната стратегия за интелигентна
специализация 2014-2020 г. дава възможност да се каже, не че един район е беден, а че
има потенциал за развитие -туризъм, селско стопанство, минерални води и т.н.
Г-жа Ели Воденичарова, представител на Министерство на туризма информира
участниците в заседанието, че от Министерство на туризма е изпратено писмо до
всички малки и големи общини, в срок до 30 юни 2015 г. да представят по 1-2
инвестиционни проекта. Министерство на туризма иска да направи инвестиционен
фонд в туризма и отправи апел към кметовете да не пропускат тази възможност. Г-жа
Воденичарова информира, че се работи и по винените маршрути, т. е. по
специализирани видове туризъм, както и по културно-историческия туризъм.
По точка 6 от Дневния ред: „Информация относно одобрените изменения в
Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради. Етап на изпълнение на програмата на територията
на Северозападен район”
Г-н Петров даде думата на г-жа Десислава Йорданова – Съветник на министъра
на регионалното развитие и благоустройството да представи информация относно
одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и етапа на
изпълнение на програмата на територията на Северозападен район.
Г-жа Десислава Йорданова информира, че програмата е стартирала през месец
февруари 2015 г. Дейностите ще се осъществяват на територията на Република
България, в рамките на 265 общини. Кандидатстването ще бъде постоянно в рамките на
2 години: 2015 – 2016 г. Продължителността на програмата може да бъде удължавана
при наличен свободен финансов ресурс и сгради с одобрени заявления за
кандидатстване ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.
Напредъкът по изпълнението на програмата е следният: Регистрирани са над
2000 сдружения, сключени са над 1 100 договора между общини и сдружения на
собствениците. Подадени са 1 045 искания за сключване на договори за целево
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финансиране, сключени са 884 договора за целево финансиране. Има наличие на
обявени обществени поръчки за техническо обследване и обследване за енергийна
ефективност и наличие на обявени обществени поръчки за инженеринг.
Във връзка с промените в Методическите указания по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, г-жа Йорданова
информира, че по изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по
преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват
минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват
изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени.
Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече
от две свързано застроени сгради. По изключение и по преценка на общината през 2015
г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни
обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани
конструктивни проблеми.
По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне
одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на
достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не
повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да
намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването,
включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед
постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в
съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на
програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни
обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (приложение № 12).
При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на
достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в
резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за
приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и
мнозинство съгласно ЗУЕС.
Други промени в Методическите указания са: Актуализиран е заложеният лимит
за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност от 200 млн. лв. на 100
млн. лв. Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна
ефективност на сгради са направени изменения и допълнителни разяснения в
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Методическите указания. С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени
допълнителни разяснения в документи, приложения към Методическите указания. С
оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване на
100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови
приложения. Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за целево финансиране“
(Приложение № 11).
По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. енергийната
ефективност за многофамилните жилищни сгради е с безвъзмездна финансова помощ
на 100%. Критериите за допустимост са: Многофамилни жилищни сгради /масивни
сгради/, проектирани преди април 1999 г., които не попадат в обхвата на националната
програма; Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС
(едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК
(едроплощен кофраж), които не попадат в обхвата на националната програма - до 36
самостоятелни обекти с жилищно предназначение.
Обхващат се всички общини, които са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г.
Г-н Ивайло Петров благодари на г-жа Десислава Йорданова и даде думата на
членовете на РСР на СЗР за въпроси и коментари.
Г-н Иван Аспарухов отбеляза, че това е първата програма в България, която е
децентрализирана. За да се даде работа на бизнеса, има строго изискване всеки един
обект да бъде отделна поръчка. В сферата на инженеринга, регистрираните
консорциуми за участие са много малко. Няма колаборация между строителния и
проектантския бизнес. Сподели, че почти през целия планов период ще се изпълняват
проекти по енергийна ефективност. Г-н Аспарухов информира участниците в
заседанието, че по оперативна програма „Региони в растеж”, 39-те големи български
общини ще изпълняват ролята на междинни звена на Управляващия орган на
програмата през периода 2014-2020 г.
По точка 7 от Дневния ред: „Информация относно финансовото подпомагане
на Областните администрации, които все още не са изготвили последваща оценка на
Областните стратегии за развитие 2007-2013 г.”
Председателят на РСР на СЗР отбеляза, че съгласно Закона за регионалното
развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР)
е необходимо да се извърши последваща оценка на Областните стратегии за развитие за
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периода 2007-2013 г., не по-късно от една година от изтичането на периода на тяхното
действие, т.е. до края на 2014 г. Разработването на последващата оценка се извършва
чрез възлагане от Областния управител, а финансовите ресурси се осигуряват в рамките
на бюджета на съответната Областна администрация. Във връзка със задълженията на
областните управители по Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие, възниква необходимостта от осигуряване на
целеви средства за тяхното разработване.
В тази връзка, г-н Ивайло Петров предложи Регионалният съвет за развитие на
Северозападен район да приеме Решение за изготвяне на съвместно писмо до
Министерския съвет, в което Областните управители на петте области от
Северозападен район да настояват за осигуряване на целеви средства по бюджета за
2015 г., за възлагане на разработването на последващите оценки на Областните
стратегии за развитие 2007-2013 г.
Не постъпиха други мнения и предложения.
Председателят на РСР на СЗР направи следното предложение за решение по
точка 7 от дневния ред:
Решение №3
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя направеното от
Председателя на РСР на СЗР предложение за изготвяне на съвместно писмо до
Министерския съвет с искане за осигуряване на целеви средства по бюджетите на
Областните администрации за 2015 г., за възлагане на разработването на
последващите оценки на Областните стратегии за развитие на областите в
Северозападен район за периода 2007-2013 г.
По точка 8 от Дневния ред: „Добри иновативни практики на представители
на бизнеса от СЗР.
"Електростарт - устойчиво развитие, иновации и корпоративна политика за
развитие на човешкия капитал”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на г-жа Милена Ален – специалист
корпоративен имидж в Електростарт АД да представи Електростарт - устойчиво
развитие, иновации и корпоративна политика за развитие на човешкия капитал.
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Г-жа Милена Ален запозна присъстващите с корпоративния профил на
Електростарт АД - единственият български производител на магнитни и електронни
дросели, трансформатори, запални устройства, LED драйвери и компоненти за
осветителната индустрия. Компанията се нарежда сред петте най-големи европейски
производители на магнитни дросели. Реализира продукция в над 45 държави на 4
континента. Заема второ място на годишните национални награди по безопасност и
здраве, също и второ място за „Най-добър работодател на България“.
Г-жа Ален представи корпоративната философия на фирмата - Силна търговска
марка, стабилен, иновативен и надежден партньор, ефективно производство и
логистика, глобален лидер в производството на компоненти; Поддържане на добри
практики за опазване на околната среда и безопасност при работа; Предлагане на
качествени продукти и услуги, надминаващи очакванията на клиентите.
Пред членовете на Съвета бяха представени магнитните и електронни продукти
произвеждани в Електростарт АД, инвестициите и развитието на фирмата, политиката
за обучение и развитие, както и инициативите за мотивация на служителите.
Г-н Ивайло Петров благодари на г-жа Ален за направената презентация и
сподели, че от предоставена информация става ясно, че Електростарт АД е с
европейски облик, дава надежда и пожела повече такива компании да има на
територията на района. Г-н Петров даде възможност на

членовете за мнения и

коментари.
Г-н Иван Аспарухов отправи въпрос към г-жа Ален, защо не наемат работна
ръка от бюрата по труда.
Г-жа Ален сподели, че Електростарт АД е провела кампания за набиране на
служители-специалисти. Направена е връзка с много специализирани техникуми, но
проблемът с кадрите е изключително сериозен, няма и активност от другата страна. Тя
заяви, че провеждат обучения в сферата на електрониката. Много от служителите на
Електростарт АД са от региона и вярват, че работят в компания с европейско лице,
завърши г-жа Ален.
По точка 9 от Дневния ред: „Запознаване с писмо на г-жа Даниела Везиева –
Заместник-министър на икономиката, относно искане за подготовка на аналитичен
материал, който да представи силните страни на областите от Северозападен район
във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.”
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Г-н Ивайло Петров информира, че е от г-жа Даниела Везиева – Заместник
министър на икономиката е изпратено писмо до председателите на шестте регионални
съвета за развитие в страната, с което се информират, че Министерство на икономиката
е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на България за периода 2014-2020 г. В писмото е
отправена молба за организиране на подготовка на аналитичен материал, който да
представи силните страни на областите от съответните региони (икономически
дейности,

научен

потенциал,

заинтересовани

страни),

които

са

свързани

с

идентифицираните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 20142020 г. тематични области. Г-н Петров благодари на Министерство на икономиката, за
това че действията се развиват в правилната насока и предостави думата на г-н Желяз
Енев - и.д. Директор Дирекция „Икономически политики за насърчаване“,
Министерство на икономиката.
Г-н Желяз Енев

изказа впечатленията си от представената информация за

Електростарт АД, че е иновативно модерно предприятие с впечатляващ мениджмънт.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация е разработвана няколко
години, като последният предварителен вариант е приет от МС и писмото на г-жа
Везиева е във връзка с необходимостта от даване на регионален профил на стратегията.
Г-н Енев информира, че след изпращане на писмото до председателите на
регионалните съвети за развитие, са проведени тематични срещи между бизнеса,
академичните

среди,

заинтересованите

министерства,

среща

с

регионалната

партньорска мрежа. Получена е обратна връзка и към момента е изработен
предварителен вариант на стратегията за интелигентна специализация. Направен е
фокус на четирите тематични области в стратегията, които са „Информатика и
информационно комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“,
„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, както и „Нови технологии от
креативните и рекреативни индустрии“. Г-н Енев отбеляза, че предвид икономическите
трудности в Северозападен район са оставени и четирите области свободни, за да могат
предприятията да кандидатстват. Решението ще бъде на местните власти, на областната
управа, дали да останат четири тематични области или да специализират по конкретно,
по тясно в основните дейности, в които е тяхната сила. Той даде пример с Електростарт
АД, че в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ това предприятие може
да участва с иновационен проект по първа ос на оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020“, която следва да стартира през септември месец. Г-н
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Енев заяви, че от проведената на заседанието дискусия става ясно, че в Северозападен
район има възможности за кандидатстване в тематичните области

„Индустрия за

здравословен живот и биотехнологии“, както и в „Нови технологии в креативни и
рекреативни индустрии“ – особено в лечебен туризъм и персонална медицина. До
средата на юли се планира да се проведе съвета за интелигентен растеж и до тогава
стратегията за интелигентна специализация е отворена за редакция. Търсят се
предприятия, мотори в областите, които да дадат лицето и да бъдат основата за
интелигентна специализация на областите. Г-н Енев информира, че по Приортетна ос 1
„Технологично развитие и иновации“ в новата оперативна програма са заделени 295
млн. евро, които следва да се усвоят и предприятията ще могат да кандидатстват за тези
пари единствено по стратегията за интелигентна специализация.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова - Главен директор на Главна дирекция
„Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално
устройство”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, постави
акцент върху това, че на Северозападния район се дава възможност да специализира в
четири области, а на всички останали райони са дефинирани само две области. Посочи
като пример Северен централен район, където има много университети и млади хора,
но не е посочен като приоритет сферата на информатиката и информационните и
комуникационни технологии. Младите хора са носители на една благоприятна среда за
развитие на този вид бизнес, продължи г-жа Захариева. Тя постави въпроса тези
приоритетни области, които към момента са определени, дали не трябва да се обсъдят
още малко и да се разширят критериите, по които са определени, за да могат районите
да се насочат към това, което имат като потенциал. Друг коментар, който направи г-жа
Захариева е, че хубавото е, че в Северозападен район има биотехнологии. В Северен
централен район също има природен потенциал – обработваема земя и изрази мнение,
че би могло да се акцентира на такава сфера като индустрия за здравословен живот и
биотехнологии, които да са свързани с производство на селскостопанска продукция в
региона и преработване. За Северозападен район нека останат всички възможности,
защото той като изостанал има потенциал и нека сам да се самоопредели.
Информацията, която представи г-жа Ален е впечатляваща, на фона на целия упадък в
района, завърши г-жа Захариева.
Г-н Енев уточни, че е минала Годишната среща на научните среди с бизнеса и
предприемачеството в БАН, проведена е дискусия по фокуса на тематичните области и
Северен централен район е дал своите аргументирани бележки, които ще се вземат
21

предвид. Селски, еко, културен и фестивален туризъм, в този смисъл производството на
биохрани би могло да се свърже със селски туризъм. Търси се синергията, продуктови
ниши, а не отрасли, отбеляза г-н Енев.
Г-н Аспарухов постави въпроса, дали може да се помисли за разширяване
сферата на стартирането на бизнес.
Г-н Желяз Енев отбеляза, че Иновационната стратегия за интелигентната
специализация 2014-2020 г. насърчава развитието на сравнителните предимства. За
стартиращ бизнес добър пример са фондовете за рисков капитал – LAUNCHub и Eleven
– те работят добре. Търсят се силните страни с потенциал, които да бъдат подкрепени.
По точка 10 от Дневния ред: Предложение за запазване на двете позиции в
Информационното звено - Плевен по програмата INTERREG V – A Румъния – България
за периода 2014-2020 г.
Г-н Петров даде думата на г-жа Ралица Добрева – Областен управител на
област Плевен за представяне на мотивите за запазване на двете позиции в
Информационното звено - Плевен по програмата INTERREG V – A Румъния –
България за периода 2014-2020 г.
Г-жа Ралица Добрева информира присъстващите, че след заседанието на
втория Мониторингов комитет на Програмата Интеррег V-A Румъния-България,
проведено в гр. Балчик на 02 юни 2015 г., Областна администрация Плевен е
инициирала процедура за

запазване на 2 - те позиции в Информационното звено

Плевен по Програма Interreg V-A Румъния-България. Тази процедура е предприета във
връзка с увеличаване на броя на служителите на Съвместния секретариат - Кълъраш от
33 на 52 позиции.
В подкрепа на предложението, г-жа Добрева представи следните аргументи:
Информационното звено участва в организирането и провеждането на
самостоятелни

и

съвместни

информационни

кампании,

събития,

срещи

със

заинтересованите страни и български партньори по Програмата. В самостоятелно
организирани от звеното инициативи са взели пряко участие над 2 000 души,
поддържана

е

непрекъсната

комуникация

с

всички

заинтересовани

страни,

организирани са срещи с представители на централната и местна власт и представители
на медиите на регионално и национално ниво. Звеното оказва и пълно съдействие на
Съвместния секретариат Кълъраш и Партниращия орган по Програмата (МРРБ) в
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организирането на съвместни събития и кампании от българската страна на
допустимата зона по Програмата.
Г-жа Ралица Добрева посочи, че информационното звено в Плевен е
материално осигурено и напълно подготвено за изпълнение на своите задължения. С
решение на МС №471 от 15 юни 2009 г. Областна администрация Плевен е
предоставила помещение за безвъзмездно управление на МРРБ. На помещението е
извършен ремонт, осигурено е офис обзавеждане, оборудване за двама експерти и
служебен автомобил.
Информационното звено в Плевен е единственото в северозападния българо –
румънски трансграничен регион. Закриването на структурата ще доведе до увеличаване
на разходите, свързани с пътуване, консултации и събития с представители на
партньорски организации. Областите Видин, Монтана, Враца, и Плевен, част от най –
бедния район ще бъдат най – пряко засегнати. От българска страна допустимите
области за финансиране по Програмата са общо 8 (Добрич, Силистра, Велико Търново,
Русе, Видин, Монтана, Враца и Плевен ), като половината от тези области са области в
Северозападен район.
На база опита, придобит в миналия програмен период 2007 – 2013 г., успешно
изградените контакти и постигнатите резултати на Информационното звено,
Областният управител на област Плевен предложи то да продължи да функционира за
програмен период 2014-2020 г., като се запази неговото местоположение и двете
работни места в структурата.
Г-жа Ралица Добрева изрази своята увереност, че функционирането на звеното
ще допринесе за по-доброто и правилно изпълнение на Програмата.
Председателят на РСР даде възможност на членовете на Съвета за изказване на
мнения и коментари във връзка с изложената информация. Такива не бяха изказани.
Предложението беше подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.
По точка 10 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №4
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя предложението
на Областния управител на Област Плевен за запазване на двете позиции в
Информационното звено - Плевен по програмата INTERREG V – A Румъния –
България за периода 2014-2020 г.
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По точка 11 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на предложения за
изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на г-н Александър Михайлов – експерт
„Проекти и програми” от Фондация за реформа в местното самоуправление, да
представи предложенията за изменение и допълнение на Закона за регионалното
развитие.
Г-н Александър Михайлов информира, че действащият Закон за регионалното
развитие e приет през 2008 г. и е изменян и допълван шест пъти до настоящия момент.
Законът урежда обществените отношения, свързани с разработването, приемането,
финансирането, актуализирането на документите за стратегическото планиране на
регионалното развитие и стратегическото устройствено планиране (пространственото
развитие), както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението
им. На основата на този закон е разработен и приложен целият пакет от планови
документи в първия период след присъединяването на България към Европейския съюз.
Г-н Михайлов отбеляза, че предложените изменения и допълнения на Закона за
регионалното развитие са базирани на: изводи и препоръки от оценката на
въздействието на действащата нормативна уредба в областта на регионалното развитие;
предложенията на заинтересованите страни и партньори, включително в рамките на
регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2; основата на натрупания
административен опит в процеса на прилагане на законодателната рамка.
Основните проблеми в прилагането на Закона за регионалното развитие се
състоят в постигането на балансирано и устойчиво развитие на регионите в страната.
Недостатъчно се осъществяват целите, свързани с преодоляване на териториалните
диспропорции както между отделните райони на България, така и вътре в самите
райони. Това се изразява в развитието на едни райони за сметка на другите, като поразвитите и по-богатите райони привличат повече инвестиции, а бедните райони
забавят своето развитие.
Г-н Михайлов представи основните предложения за изменения и допълнения в
законодателството за регионално развитие, които са:
 По-прецизно да бъдат разписани целите и принципите на регионалното
развитие, в т.ч. и на пространственото развитие;
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 От системата от документи за стратегическо планиране на регионалното
развитие да отпадат: Националния план за развитие, Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз;
 Да се регламентира териториалният обхват на районите за целенасочена
подкрепа – по ЗАТУРБ;
 Да отпадне документът Концепция за пространствено развитие на ниво
община;
 Да се въведат изисквания за задължителни обществени консултации на
стратегическите документи преди приемането им от компетентните органи, като
основният подход е за това да се използва порталът за обществени консултации на
Министерски съвет;
 Да се добави разработване на насоки за подпомагане на градовете от
йерархизираната система от градове-центрове на национално и регионално равнище в
съответствие със стратегията за пространствено развитие на страната;
 Допълнително да се детайлизира съдържанието на Регионалните планове за
развитие и Регионалната схема за пространствено развитие;
 За членове на регионалните съвети за развитие да се добавят Министерството
на културата и Министерството на образованието и науката; С право на съвещателен
глас да се включват университети и научни организации, както и физически лица и
представители на юридически лица, които имат отношение към регионалното развитие,
в т. ч. представители на граждански организации;
 От закона да отпадне изграждането на единна информационна система за
управление на регионалното развитие;
 Да се обърне специално внимание на наблюдението на процеса на
пространственото развитие;
 Да се подобри ресурсното осигуряване на регионалното развитие;
 Да се гарантират средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за
развитие - до десет процента от бюджетите на областните администрации към
областните управители, които председателстват регионалния съвет за развитие през
съответната година.
Всяко едно от направените предложения за изменение и допълнение на Закона
за регионалното развитие е подкрепено със съответните мотиви.
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Г-н

Александър

Михайлов

посочи,

че

анализът

на

действащото

законодателство показва, че то не съдържа разпоредби, които да препращат към
конкретни разпоредби на Закона за регионалното развитие. Поради това, предложените
изменения и допълнения в Закона за регионалното развитие не налагат промени в
закони, в които се съдържат текстове, препращащи общо към Закона за регионалното
развитие.
Очакваните

резултати

от

промяната

на

закона

са:

Актуализиране

и

хармонизиране на правната уредба на регионалното развитие, със законодателството на
Европейския съюз и създаване на условия за ефективното усвояване на средствата за
регионално развитие, отпуснати от европейските фондове; Подобряване качеството,
приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за
регионално и за пространствено развитие на национално и регионално ниво;
Подобряване изготвянето и изпълнението на системата от планови документи на
основата на премахването на дублирането на обхвата на документите и опростяване на
процедурите; Допълнително насърчаване на гражданското участие чрез въвеждане на
модела на засилено обществено консултиране на политики, стратегически документи и
важни за обществото проекти; Осигуряване на средства за работата на регионалните
съвети за развитие; Постигане на по-добро взаимодействие и координация между
органите за управление на регионалното развитие; Осигуряване на необходимите
финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова призова членовете на Съвета да погледнат от
гледна точка на това, което изпълняват ежедневно като функции в своите
администрации и организации и ако могат, да направят предложения, с които тяхната
работа да бъде по-ефективна. Като цяло тази промяна на закона е много важна, предвид
това, че е началото на програмен период и законът трябва да осигури едно добро
взаимодействие между институциите в България, които работят по прилагането на
политиката за регионално развитие. Тя е една интегрирана политика и изисква сериозна
координация между всички сектори и всички участници. Отправи апел към общините,
гражданските организации, бизнеса, да се работи по-тясно с бизнеса и да има поактивна подкрепа от него в реализацията на политиката в бъдеще и особено в такива
райони като Северозападния, където основен проблем е изоставането в икономическото
развитие, тъй като държавата няма как да осигури хиляди работни места,
привлекателни, с добро заплащане, без бизнеса.
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Прилагането на закона досега показва, че е създадена една ефективно работеща
система от стратегически документи, в която са въвлечени всички териториални нива
да дефинират цели, приоритети и интересите си, продължи темата г-жа Захариева.
Всяка политика има 4 основни стълба, като единият от тях е законодателната рамка.
Г-жа Захариева напомни, че законодателната рамка в България е създадена
сравнително навреме през 1999 г. и с това надграждане, което се е получило в годините,
се върви към нейното усъвършенстване. В момента в регионите, проблемна е не
толкова законодателната рамка, а неефективната политика. Това е свързано с работата
на останалите 3 стълба: разработването на стратегическите документи; финансови
инструменти, които се прилагат за съответната политика и създаване на подходящи
институционални структури и координация между тях, за да може политиката да бъде
ефективна. Всички тези 4 компонента по някакъв начин са отразени в закона. Г-жа
Захариева уточни, че всеки може да направи някакво рационално предложение, което
да изпрати в Секретариата на РСР на СЗР, за да може да се отчете във финалния текст
на Закона за изменение и допълнение на ЗРР, който предстои да бъде внесен в
Министерския съвет до края на месец юни. Целта, която ни води е една и всички трябва
да работим за постигане на тази обща цел. Нека всеки един с неговия капацитет, с
неговото виждане да даде възможност, да се направи закона още по-добър, завърши
г-жа Захариева.
Г-н Иван Аспарухов подчерта, че в подготвения законопроект за изменение и
допълнение на ЗРР е засилена ролята на Областните съвети за развитие и Регионалните
съвети за развитие. Идеята е тези органи да преценяват всяка една стъпка от гледна
точка на социално-икономическия ефект за областта или на територията на общината.
По точка 12 от Дневния ред: „Представяне на Програмата за трансгранично
сътрудничество по ИПП II България - Сърбия и актуална информация относно
предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
даде думата на г-н Небойша Николич - експерт от Главна дирекция „Управление на
териториалното

сътрудничество”,

благоустройството,

Министерство

на

регионалното

развитие

и

да представи Програмата за трансгранично сътрудничество по

ИПП II България – Сърбия, както и актуална информация относно предстоящи покани
за кандидатстване с проектни предложения.
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Г-н Небойша Николич запозна присъстващите с общата стратегическа цел на
Програмата – насърчаване на балансираното и устойчиво развитие на трансграничния
регион между България и Сърбия – интегриран в европейското пространство чрез
интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и
подобряване на културата на обучение.
Организационната структура се състои от Управляващ орган, Национален
партниращ орган, Сертифициращ орган, Одитен орган, Съвместен комитет за
наблюдение и Съвместен секретариат. Членовете на Съвета бяха запознати с
финансовата рамка на програмата, с териториалния й обхват, както и с приоритетните
оси на програмата - Приоритетна ос 1 – „Устойчив туризъм“; Приоритетна ос 2 –
„Младежи“; Приоритетна ос 3 – „Околна среда“; Приоритетна ос 4 – „Техническа
помощ“.
Г-н Николич информира членовете на Регионалния съвет за развитие и
Регионалния координационен комитет за набирането на проектни предложения, които
се осъществяват посредством отворени Покани за набиране на проектни предложения;
Пълният пакет тръжна документация, включващ насоките за кандидатстване,
формуляра за кандидатстване и всички необходими придружаващи документи.
Г-н Николич посочи, че на страницата на Програмата, бенефициентите ще могат да
намерят информация за предвидените информационни дни, обучения на кандидати и
партньорски форуми, организирани от Съвместния секретариат. Периодично ще се
публикуват

отправените

от

потенциалните

кандидати

въпроси

по

тръжната

документация и отговорите на Управляващия орган и Съвместния секретариат.
Потенциалните кандидати могат да се възползват и от партньорската база данни в
опитите си да намерят подходящ партньор от сръбска страна.
Г-н Небойша Николич представи основните правила на поканата. Всеки проект
трябва да има поне по един партньор от двете страни на границата; Проектите трябва
да имат трансграничен ефект и да спазват критерии за сътрудничество; Спазване на
хоризонталните принципи; Прозрачни тръжни процедури по PRAG наръчника на
Европейската комисия; Спазване на правилата за комуникация и публичност; Спазване
на правилата за допустимост на кандидатите.
Г-н Николич обърна внимание и на потенциалните бенефициенти по всяка
приоритетна ос и специфична цел на програмата. Присъстващите на заседанието бяха
запознати и с предварителния график на предстоящите събития по Програмата за ТГС
България – Сърбия 2014 – 2020 г.
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Г-н Ивайло Петров благодари на г-н Небойша Николич и се премина към т.13.
По точка 13 от Дневния ред: „Представяне на актуална информация за
напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз на територията на Северозападен район към месец юни 2015 г.”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на представителите на Управляващите
органи на оперативните програми да представят информация за напредъка по
оперативните програми на територията на Северозападен район към месец юни 2015 г.
Презентациите бяха направени в следната последователност:
1. Боряна Войчева – представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
2. Емил Манов – представител на Главна дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество” , Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
3. Калин Тешовски - представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Министерство на
икономиката;
4. Илиана Марковска - представител на Управляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони, Министерство на земеделието и храните.
(Презентациите са приложени към настоящия протокол)
Във връзка с представената информация от представителя на Управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”, г-жа Илиана Филипова - Изпълнителен директор на Българска
търговско-промишлена палата – Враца представи предложение, което иска да внесе
пред Регионалния съвет за развитие, и ако бъде прието, да се внесе в Комитета за
наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Г-жа Филипова предложи, ако не проработи стимула с точкуването от 5 точки, за
което всички останали райони са против, то тогава да се внесе предложение за промяна
на този механизъм и да се отдели във всяка ос, във всяка мярка определен ресурс – 5
или 10%, както е заложено в програмата за фирмите от Северозападна България, Сега е
обявена програмата и може би в тази мярка ще кандидатстват най-много фирми. Такива
бяха условията и се прие решението да се кандидатства с бонуса от 5 точки, завърши гжа Филипова.
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Г-н Петров заяви, че на следващото заседание на Съвета ще има възможност да
се разгледа и обсъди това предложение.
Председателят

на

РСР

на

СЗР

информира,

че

поради

оперативна

ангажираност, на заседанието не присъстват представители на Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда”, ОП „Административен капацитет, ОП
„Транспорт”, ОП „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма
„Техническа помощ”. Предоставени са справки за изпълнението на операциите по
съответните оперативни програми, които ще бъдат изпратени от Секретариата на
Регионалния съвет с протокола от заседанието.
По точка 14 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 и Регионалният координационен комитет към Съвета
предложи за обсъждане и одобряване проект на съобщение до средствата за масово
осведомяване относно съвместното заседание на РСР и РКК на Северозападен район,
приложен в папките с материалите.
Г-н Ивайло Петров предложи към текста на проекта на съобщението да се
добави решението, с което Регионалният съвет за развитие подкрепя предложението на
Областния управител на област Плевен да бъдат запазени 2-те позиции в
Информационното звено – Плевен по Програмата INTERREG V – А Румъния –
България за периода 2014-2020 г.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №5
1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на РСР и
Регионалния координационен комитет на Северозападен район;
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2. Приетите решения да се сведат до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
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 15 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”
Председателят на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров благодари на всички
присъстващи за тяхното участие в съвместното заседание и пожела успех на г-жа
Малина Николова – Областен управител на област Враца, като председател на РСР на
Северозападен район през следващите 6 месеца.
Заседанието беше закрито в 11:30 часа, поради изчерпване на дневния ред.
Протоколисти на РСР на Северозападен район:

…………………………………………......... (П)
(Албена Нешева)
......................................................................... (П)
(Наталия Николова)
Секретар на РСР на Северозападен район:
........................………………………….........(П)
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР и РКК на Северозападен район
……………………………………..........................(П)
(Ивайло Петров)
(Областен управител на област Монтана)
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