ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ
От заседание на Областен съвет за развитие, проведено на 30 май 2018 г.
Днес, 30.05.2018 г., в зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание
на Областен съвет за развитие (ОСР) на област Ловеч, на което присъстваха кметове на
общините в областта, представители на общински съвети, представител на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, работодателски
организации и синдикати, съгласно приложения присъствен списък. Заседанието се води
от г-н Георги Терзийски, Областен управител на област Ловеч и председател на ОСР.
Председателят г-н Георги Терзийски приветства всички присъстващи с добре дошли,
след което откри заседанието и обяви, че то е свикано с писмо наш изх. № РР-128/10.05.2018 г. Направената проверка показва наличието на изискуемия кворум за
провеждане на Областния съвет за развитие.
Г-н Терзийски предложи следния дневен ред:
1. Представяне на предложенията за новите райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република
България на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2. Други.
След като не постъпиха предложения по точка 2 Други, г-н Терзийски предложи да се
премине към гласуване на дневния ред.
С 18 гласа „за“, без „въздържал се“ и „против“ дневния ред беше приет.
По точка 1 от Дневния ред г-н Терзийски представи в резюме защо се налага новото
райониране от ниво 2 на страната и помоли г-н Стоянов, главен експерт в сектор
„Стратегическо планиране и програмиране“ в Министерство на регионалното развитие и
благоустройството да даде по-обстойна информация по темата.
Г-н Стоянов представи накратко презентация за вариантите за новите райони от ниво 2
(NUTS 2) разработени от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, като подчерта тенденциите в развитието на регионите в Европейския
съюз, мотивите и факторите за промяната, предложенията за новите райони, както и
допълнителни предложения за нови райони от ниво 2 в резултат на проведените
обществени консултации. Г-н Стоянов допълни, че в момента се говори за самите
варианти, не за определяне на техните центрове или наименования.
Г-н Терзийски прикани участниците в Областния съвет за развитие за дискусия и
коментари по темата.
Г-жа Михайлова, кмет на община Троян, изказа благодарност към г-н Терзийски за
бързото свикване на ОСР на област Ловеч и подчерта важността на това да се формира
една обща позиция по темата за новото райониране. Тя каза, че трябва освен влизане в
стандартите на Евростат да се търси възможност за по-балансирано регионално развитие
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на страната. Тя подчерта, че изоставането на Северозападния район и неговото
наваксване е непостижимо без необходимият финансов ресурс и тук е ролята на
кметовете на общините и областния управител като хора, които защитават интереса на
района. Според нея Вариант 1 от предложенията за новите райони от ниво 2 (NUTS 2) на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в най-голяма
степен би позволил една по-балансирана политика и едно целево финансиране за района.
Г-жа Михайлова сподели, че е нужна по-сериозна реформа в сферата на местното
самоуправление.
Г-н Джонев, кмет на община Летница изказа своята подкрепа за Вариант 1 на МРРБ, от
гледна точка на границите и вече изградените трайни връзки и комуникации с общините
от областите Габрово и Велико Търново.
Г-жа Маринова, кмет на община Ловеч, подкрепи Вариант 1 от гледна точка на
равномерното разпределение на показателя брутен вътрешен продукт (БВП) на
територията на районите с оглед новия програмен период и възможностите за
европейско финансиране.
Г-н Илевски, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България, се придържа към Вариант 1, като аргументацията му за това е, че е важно да
има един изграден икономически модел за развитие, но за да бъде стабилен той трябва
да има относително равенство в създавания БВП в областта, за да може модела да се
развива бързо.
Г-н Терзийски сподели, че Вариант 1 дава възможност на област Ловеч да провежда
политики полезни за нея. Важното е кой от вариантите ще запази възможността за
целенасочени мерки за развитие на Северозапада.
Г-н Стоянов отговори, че новите райони ще бъдат свързани с новия програмен период.
В момента действащите програми продължават по действащия модел. Идеята на МРРБ е
да се използват европейските средства по линия на Европейския фонд за регионално
развитие за следващата програма като подкрепа за изпълнението на регионалните
планове за развитие на тези райони. Всеки един район съгласно закона трябва да си
направи регионален план и схема за пространствено и регионално развитие, която да е
основата за финансиране на проекти по линия на Оперативна програма за регионално
развитие през следващия период. През новия период Европейските фондове ще
финансират по-големи проекти от национално и регионално значение.
Г-н Пенков, председател на Общински съвет Троян изрази становище в подкрепа на
Вариант 1 с аргумент, че приоритетните инвестиции за Северозападна България се
очакват от доста време, а не се случват, за разлика от Южна България.

Г-н Георги Терзийски предложи да се премине към следното:
РЕШЕНИЕ 1:
Областният съвет за развитие (ОСР) на област Ловеч подкрепя Вариант № 1 от
предложенията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за
новите райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.
Членовете на Комисията приеха единодушно с 18 гласа „за“, без „против“ и
„въздържал се“
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РЕШЕНИЕ 2:
В срок до 8 юни 2018 г. членовете на ОСР на област Ловеч да изпратят писмени
становища до председателя на съвета в подкрепа на решението по точка 1, като
след тяхното обобщаване да бъдат изпратени в общо становище до МРРБ.
Членовете на Комисията приеха единодушно с 18 гласа „за“, без „против“ и
„въздържал се“
Т.2. от Дневния ред: Други
Не бяха предложени за обсъждане други въпроси.
Г-н Георги Терзийски, областен управител на област Ловеч закри заседанието и
благодари на присъстващите за взетото активно участие във второто за тази година
заседание на Областния съвет за развитие на област Ловеч, като каза, че информация за
заседанието ще бъде предоставена на медиите и публикувана на интернет страницата на
Областна администрация Ловеч.
.

Председател на ОСР на област Ловеч:
Георги Терзийски
Областен управител

Изготвил:
Петя Пенчева
мл. експерт в
дирекция АКРРДС
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