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И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕУСТАНОВЯВА
ХАРТИЕНИЯ ОБМЕН, НОВИТЕ ОБРАЗЦИ ПУБЛИКУВАНИ
В САЙТА ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ХОРАТА
От 1 ноември 2018 г. българската администрация преустановява хартиения обмен на
документи. Повече от 700 централни, областни и общински структури преминават
към изцяло електронен документооборот помежду си.
Областна администрация Ловеч и всички общини на територията на областта са реални участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която се
осъществява електронният документооборот.
Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване
на хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.
Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а
документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено
точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин
се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите, така и
между самите администрации.
За улеснение на гражданите и организациите със заповед на областния управител
Георги Терзийски са утвърдени унифицирани образци на заявления за 19 услуги,
разработени от Междуведомствена работна група, създадена по разпореждане на
Министър-председателя на Република България за прецизиране на услугите, предоставяни от областните администрации и унифициране на заявленията за тяхното предоставяне. Новите образци са публикувани на официалния интернет сайт на Областна
администрация Ловеч, в Регистъра на услугите, който е част от Интегрираната информационна система на държавната администрация и са на разположение за попълване от гражданите в Центъра за административно обслужване.

ТУНЕЛЪТ НА ОБХОДНИЯ ПЪТ НА ЛОВЕЧ ГОТОВ
ДО 22 ДЕКЕМВРИ, КАТЕГОРИЧНИ ОТ АПИ
Тунелът на обходния път на Ловеч готов до 22 декември, категорични са от
Агенция „Пътна инфраструктура“. Това е ясно от писмо на председателя на УС
на АПИ инж. Светослав Глосов до областния управител на Ловеч Георги Терзийски. То е в отговор на поискана от Терзийски информация във връзка с питане на общинския съветник Данчо Заверджиев за крайния срок за завършване
на тунела и линейния график за изпълнение на дейностите.
Ето и пълния текст на писмото на АПИ:
Във връзка с постъпило в Областна администрация Ловеч запитване от г-н Данчо
Заверджиев, общински съветник в ОбС Ловеч, Ви предоставям следната информация:
Проект BG16RFOP001-7.001-0016 Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км
37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“ се изпълнява по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е
17 160 722.80 лв. с ДДС. Тя включва 85% европейско финансиране и 15% национално
съфинасиране.
Изпълнител на строително-монтажните работи е „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, а
на надзора – „Рутекс“ ООД.
Проектът включва рехабилитация на околовръстния път на гр. Ловеч, който е част от
път ІІ-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, в това число тунел при
км 43. Началото на обекта е при км 37+393, след кръстовището с общинския път за с.
Горан (LOV 1050). Краят на обекта е при км 46+105, на 100 м след кръстовището с
общинския път за с. Хлевене (LOV 2057).
Път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре осигурява най-кратка връзка на
областните градове Плевен и Ловеч с направлението София – Варна, чрез път І-4
Коритна – Белокопитово и с коридор № 9, по направлението Русе – Свиленград, чрез
път I-3 Коритна – Бяла. Участъкът от път II-35 Троян – Кърнаре (Троянски проход) е
една от основните пътни връзки между Северна и Южна България и път I-6 София –
Бургас.
Околовръстният път на гр. Ловеч не е ремонтиран от 2005 г. Състоянието на
настилката е лошо, има различни по вид повреди: разрушения, причинени от
наличието на пукнатини по пътната настилка, ускорено износване, слягания и дупки.
С реализацията на проекта се цели подобряване на транспортно-експлоатационните
качества на пътната отсечка, осигуряване на условия за безопасно движение и
комфорт на пътуващите.
През миналия програмен период чрез ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха
ремонтирани 10 км от път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре на територията на област
Ловеч, в участъка между Троян и Кърнаре. По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
през ноември 2017 г. стартира рехабилитацията на още 12 км от пътя в област Плевен
/лот 7 от ОПРР/. Така с изпълнението на рехабилитацията и на 8,7-километравота
отсечка в област Ловеч, ремонтираните участъци от път II-35 ще станат около 30 км.
Основните дейности, предвидени за изпълнение на обекта, са: възстановяване на
пътното тяло чрез изпълнение на нова конструкция на местата с недостатъчна
носимоспособност, полагане на основни и изравнителни пластове и износващ
асфалтов пласт за целия участък. Предвижда се заустване на асфалтираните улици и
на селскостопанските пътища, възстановяване на банкетите и откосите. За
осигуряване на оптимално отводняване на настилката са предвидени мероприятия по
отводняването, които включват направа на облицовани окопи, направа на нови
бетонови бордюри на мястото на съществуващите, почистване на съществуващите
водостоци и направа на нови. Ще бъдат монтирани нови ограничителни системи. Ще

се
изпълни
нова
хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация.
В участъка на пътен тунел от км 43+286
до км 43+699 са предвидени: подмяна
на вторичната облицовка по стените на
тунела, възстановяване на бетоновото
покритие на армировката по сводовата
конструкция, използване на подходящи
хидроизолационни
системи
за
предотвратяване на течовете по
сводовата конструкция, подмяна на
съществуващата предпазна ограда или
замяната на високите бордюри със
бетонова предпазна ограда, подмяна на
електроосветлението на тунела.
В обхвата на обекта попадат и няколко
големи съоръжения:
- при км 39+520, пешеходен подлез за
завод „Балкан”;
- при км 39+496, надлез над път ІІІ-401
/бул. „Освобождение“/, с дължина 200
м;
- при км 41+246, надлез над път ІІІ-3504 /пътната връзка за кв. „Гозница“/, с дължина
120 м;
- при км 41+489, надлез над пътна връзка за кв. „Младост”, с дължина 20 м;
- при км 41+820, пешеходен подлез за кв. „Младост”;
- при км 42+767, надлез над път ІІІ-401 /бул. „Съйко Съев“/, с дължина 72 м;
- при км 44+253, надлез над жп линия, с дължина 80 м.
На големите съоръжения ще се извърши почистване до здрав бетон и възстановяване
на бетоновото покритие на армировката, разваляне на съществуващата настилка и
хидроизолацията и полагането на нова хидроизолация, неизискваща предпазен бетон,
изпълнение на пътна основа и полагане на нови асфалтови пластове от плътен
асфалтобетон с обща дебелина 10 см, изпълнение на нови тротоарни блокове и нова
предпазна ограда. За някои от съоръженията са предвидени още: почистване и
възстановяване на бетоновото покритие на армировката на носещите греди и ригели
на стълбове и устои, подмяна на фугите, разкриване и изпълнение на нови преходни
плочи, подмяна на отводнителите, възстановяване на откосите на насипите при
устоите. За съоръжението при км 39+496 са предвидени почистване и консервиране
на стоманени лагери, корекция на речното корито – корекцията предвижда
бетониране на дъното за подобряване на проводимостта и по-бързото оттичане на
водата, предвидено е и възстановяване на обрушените насипи при устоите.
Строително-монтажните дейности на обекта стартираха на 27 март 2018 г. с
подписването на Протокол обр. 2а. Крайният срок за завършване на целия обект
съгласно договора със строителя е 28 юни 2019 г. – датата за съставяне и подписване
на Констативен акт обр. 15. Съгласно представения от строителя актуализиран график
за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта, конкретно за тунела при км
43 е заложен срок за завършване 22 декември 2018 г.
Физическото изпълнение на обекта към момента е 35%. На обекта са доставени 90%
от необходимото оборудване – тръби, прорезни отводнителни улеи и други.

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА
НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ,,САВА МЛАДЕНОВ“ В ТЕТЕВЕН

Министърът на образованието Красимир Вълчев и кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева откриха обновения сграден фонд на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава
Младенов“ – Тетевен. Ремонтът започна през април тази
година. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект по ОП „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените инвестиции са вложени в четирите сгради на
училището: "Учебно-административна сграда", "Обще-

житие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон“ и са
на обща стойност 1 299 989.08 лв.
Министър Вълчев поздрави ръководството на Община
Тетевен за реализирането на проекта, както и целия
педагогически колектив на училището. ,,Това, което
виждам, е впечатляващо. Сградата носи духа на историята на това училище, малко или много и духа на града.
Неслучайно училището е едно от петте национални
училища, гордост и за града. Пожелавам на всички учители и ученици да ползвате с радост модернизираната
материално – техническа база и да утвърждавате училището като център на професионалното образование“,
каза при откриването той. Чрез проекта се осигурява
възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобрява инфраструктурата, мястото за
обучение и спорт, качеството на образователната среда
и се повишава нейната привлекателност. Извършена е
подмяна на дограмата, топлинно изолиране на външни
стени и цялостен ремонт на покривите на общежитието,
столовата и кухнята, физкултурния салон. В общежитието е монтиран асансьор за хора с увреждания, като в
останалите три сгради са изградени рампи. Подменена е
и осветителната инсталация на столовата и кухнята,
учебно – административната сграда и физкултурния

салон. Отоплителната система е обновена в общежитието и учебно – административната сграда, като са монтирани и гръмоотводна и заземителна инсталации. Подменена е пожароизвестителната инсталация на сградите.
Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по-качествено, достъпно и конкурентноспособно
образование в община Тетевен.
Преди откриването министърът разговаря с кмета на
общината и екипа му, председателя на Общинския съвет
Мария Стойчева, зам.-областния управител Илиян Тодоров и началникът на Регионалното управление на
образованието Еленко Начев.
Министър Вълчев посети и ОУ ,,Георги Бенковски“ в
село Черни Вит, едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и
съхраняване на автентичния български фолклор, както и
с многобройните награди, спечелени от учениците от
училището на национални и международни конкурси.
Той изрази възхищението си от таланта на учениците.
Министър Вълчев проведе работна среща с директори и
учители от общините Тетевен и Ябланица. Бяха обсъдени предизвикателствата и постиженията в работата.
Дискусията имаше за цел да се повиши ефективността
на дейностите в образователната система.

Георги Терзийски участва в годишната
среща на областните управители в ЕК
Георги Терзийски участва във втората годишна среща на областните управители от
България в Европейската комисия, която се проведе на 5 и 6 ноември. Тя бе организирана от ръководителя на Представителството на ЕК у нас Огнян Златев.
В двудневните работни форуми са обсъждани темите „Регионално развитие и кохезионна политика 2021-2027“; „Многогодишната финансова рамка“; „Бъдещето на обща
земеделска политика след 2020 г.“; „Бъдещето на Европа и избори за ЕП през 2019“;
„Новите досиета в Комитета на регионите“.
Увеличение с 24% на средствата по текущи цени в сравнение с 2014 – 2020 г. до 10.1
млрд. евро, финансовият пакет за селското стопанство и рибарствo се запазва без
промяна, но финансирането се насочва към дребните земеделски производители и
семейните стопанства – общо 7.7 млрд. евро по текущи цени, увеличаване на средствата за миграция и охрана на границите, инструменти за структурни реформи, чрез
които да се допринесе за структурните реформи и за стабилността на икономическия
и паричен съюз, използване на средствата за инвестиции в проекти с висока добавена
стойност, контрол върху начина, по който се инвестират средствата, общ бюджет от
100 млрд. евро за Европейски социален фонд+, над два пъти се увеличава размерът на

значително
подсилената,
приобщаваща и разширена
програма
„Еразъм+“,
3
млрд. евро за цифрови технологии, инвестиране в
цифрови умения, развитие
на цифрови мрежи с голям
капацитет, обединяване на
усилията срещу кибератаките – това бяха само малка
част акцентите, обсъждани
по време на работните форуми, коментира след завръщането си Терзийски.
В Брюксел областните управители са имали срещи и в Комитета на регионите.

Областният управител участва в бизнес форум на междуправителствена
комисия за икономическо сътрудничество България-Азербайджан
Областният управител Георги Терзийски участва в бизнес форум, организиран от междуправителствената
комисия за икономическо сътрудничество между България и Азербайджан.
Той бе открит от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която подчерта, че работата на комисията е добра платформа за създаване на бизнес
контакти между компаниите от двете
държави и съдейства за осигуряване на
условия и възможности за задълбочаване на икономическото сътрудничество между София и Баку.

По време на форума повече от 100 представители на българския бизнес и около 30
компании от Азербайджан са имали възможност да обменят контакти и да създадат
нови партньорства. Хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, туризмът, винопроизводството, машиностроенето, ветеринарната медицина и други
области, имащи производства и на територията на област Ловеч, са очертани като
потенциални за задълбочаване на икономическите връзки между двете държави.
Макар взаимният стокообмен да е нараснал с 38% между 2016 и 2017 г., той все още е
далече от потенциала за взаимна търговия между България и Азербайджан, става ясно
по време на форума. Като поле за насърчаване на взаимните връзки министър Петкова
е посочила разкритата в началото на тази година директна въздушна линия между
София и Баку и подписаните в рамките на комисията документи, даващи възможност
за разширяване на бизнес контактите.
Има възможности за търсене и създаване на бизнес отношения в това географско
направление и бизнесът в област Ловеч може и трябва да работи за това, коментира
Терзийски след срещата.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ ПОСРЕЩНА ЛЕА КОЕН,
ТЯ ПРЕДСТАВИ В ЛОВЕЧ РОМАНЪТ СИ „РАФАЕЛ“
Областният управител Георги Терзийски посрещна в
Ловеч писателят Леа Коен, която прие поканата му за
среща и представи в Ловеч последния си роман „Рафаел“, заедно с издателство „Ентусиаст“.
Авторката впечатли читателите, събрали се в залата на
Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“, партньор на инициативата, с непринудения и откровен разговор за пътя на книгата, любопитни факти за главния
герой в произведението - фамилията Арие, създател на
парфюмерийната индустрия в България, тяхната съдба в
онези години. Това е роман-документ, истинска история
за трагичен сблъсък в елита на Царство България, роман
за стила на живот от 30-те и 40-те години на миналия
век.
Преди представянето на книгата си, Леа Коен разговаря
с областния управител. По-късно написа в личния си
профил във Фейсбук кратко: „Не е често срещано областен управител да присъства и активно да участва в
обсъждане на книга“.
Георги Терзийски също коментира впечатленията от
срещата си: „Има хора, които само с първите си думи и
жестове правят така, сякаш се познавате от дълго време
и приятелството стои здраво между вас. Точно такъв
човек е Леа Коен, с която се срещнахме по моя покана в
края на работната ми седмица. Говорихме за работата на
писател, който чрез произведенията си преобразява
историята от черно-бялата й повърхност в многопласто-

ва, многообразна, цветна. Това тя
прави чрез пресъздаване на съдбите на конкретни хора и фамилии с
чара, обаянието и суровата действителност на епохите, в които са
живели. Такава е и новата книга на
писателката, за която водещите
европейски вестници я наричат
"най-забележителната българска
авторка" и сравняват с нобелистката Херта Мюлер - романът "Рафаел". За мен бе чест представянето на тази книга в Ловеч да бъде
част от Комуникационната стратегия на правителството за отбелязване на 75 години от спасяването
на българските евреи. И нещо
повече... Спечелих още един приятел на Ловеч. Вече планираните
бъдещи срещи и събития са залог за добри новини. А
със съпруга на г-жа Коен ще поговорим и за Ловеч като
място за правене на високотехнологичен бизнес. Леа
Коен ме накара да продължавам да вярвам в думите на
Айнщайн: "Успешният човек - винаги невероятен художник на своето въображение. Въображението е поважно от знанието, защото знанието е ограничено, а
въображението - безкрайно.“

С РАБОТНА СРЕЩА, ИЗЛОЖБА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ФИЛМ В ЛОВЕЧ
БЕ ПОКАЗАНА УНГАРСКАТА КУЛТУРА
12 ноември се превърне в своеобразен Ден на унгарската култура в Ловеч. Той започна с
работна среща на Георги Терзийски и културни институции с
директора на Унгарския културен център Дьорди Димитров, на
която се обсъждаха възможности за бъдещи съвместни инициативи. „Преди много години Ловеч бе дестинация в нашата работа. Повече от две десетилетия обаче от региона тук
няма интерес към работата и инициативите на Унгарския културен институт. За
днешните инициативи благодаря на г-н Терзийски и особено за тази среща. Защото,
ако се родят интересни идеи, които можем да осъществим в партньорство, това ще
спомогне и на двете страни – ще намерим нови сцени за изява, ще се родят нови приятелства, ще се опознаем в културно отношение по-добре, ще покажем нови изложби,
нови творби, нови автори и творци“, подчерта Димитров, а участниците предложиха и
съвместни театрални дейности, и гостувания на състави, и исторически експозиции.

В партньорство с Драматичен
театър Ловеч в Камерна зала бе
представен модерен авторски
спектакъл на актрисата Габриела
Хаджикостова, на която умело и
артистично партнираха немскоговорящи ученици от Езиковата
гимназия, изпълнили до предел
залата.
Бе открита във фоайето на театъра и фотоизложбата на Жолт Сабоки „Унгарски крепости в Карпатския басейн – Х–
ХVIII век“.
Отдел „Изкуство“ в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ стана домакин на
прожекцията на един от най-касовите унгарски филм „Кинчем“ – впечатляваща история, която плени публиката, а зрителите бяха категорични – много добър филм, красива история, която дълго ще се помни.
Събитията са организирани от Областен управител в рамките на комуникационната
стратегия на България за ЕС 2018.

ПО ПОКАНА НА МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА Г. ТЕРЗИЙСКИ УЧАСТВА В
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНГРЕС НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИ МАРШРУТИ
По покана на министъра на туризма Николина Ангелкова областният управител Георги Терзийски участва заедно с колеги във втория Международен конгрес на древните цивилизации и
исторически маршрути. При откриването на форума министърът предложи създаването на
световна дестинация „Древни цивилизации“, като подчерта, че тя би допринесла за по-доброто
опознаване на световното културно наследство. „Надявам се тази инициатива да бъде подкрепена от Световната организация по туризъм /СОТ/ и за България ще е изключително важно да e
неин инициатор“, подчерта Ангелкова и заяви: „Ще отправим послание към регионите с древни
култури за присъединяване към идеята за подобна дестинация, която ще е отворена за много
участници. Добро начало би било включването на обекти, които са в списъка на световното
културно наследство на ЮНЕСКО“, заяви Ангелкова.
Туризмът доказа потенциала си като един от основните генератори за растеж на световната
икономика и се развива с ускорени темпове през последните десетилетия. Секторът има дял от
10,4 % от световния БВП, даващ заетост на над 313 млн. души по света. В България той създава
около 13 на сто от брутния вътрешен продукт и е сред водещите икономически сектори. На
територията ни са регистрирани над 40 000 исторически паметници и обекти, които правят
България една от най-атрактивните дестинации за хора, интересуващи се от история и култура,
коментира министърът.
По думите й през 2017 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България е 8 882
747, което е с над 1,8 млн. повече от населението на страната. Според последните данни за 2018
г., чуждестранните туристически посещения у нас са нараснали с 31% спрямо 2015 г. България,
несъмнено, се превърна в конкурентна и привлекателна целогодишна дестинация, подчерта

министър Ангелкова. Историческите маршрути
като „По пътят на коприната“, „Ориент експрес“ и
други са вдъхновили много пътешественици и
могат да играят огромна роля за популяризиране
на регионите, каза зам.- генералният секретар на
СОТ Хайме Санклементе. И допълни, че са необходими съвместни усилия и обмен на добри практики и опит. Сред приоритетите на СОТ е да се
генерира допълнителна добавена стойност за
всички страни, гарантиране на сигурността на
пътуванията, дигитализацията и иновациите в
сектора, информира още Санклементе. Той беше
категоричен, че този конгрес ще повлияе на развитието на туризма на национално и международно
ниво.
България е домакин за втори път на този форум,
което е сериозно признание. Това е категорична оценка за ролята на страната ни на отрасловата
международна сцена, но и възможност за нас да се огледаме за място в дневния ред на сектора.
Няма да се откажа да търся възможности за презентиране на област Ловеч, защото регионът ни
заслужава да бъде международна туристическа дестинация в много направления, коментира
Терзийски.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА
КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА
Областният управител Георги
Терзийски проведе заседание на
Консултативния
съвет
по
опазване на горите, дивеча и рибата. Основна точка в дневния
ред бе докладът на директора на
Регионалната дирекция по горите
/РДГ/ инж. Павли Богдански.
Основна задача на Регионалната
дирекция по горите след влизане
в сила на Закона за горите от
2011г. е осъществаване на контрол на дейностите, които се
извършват в горските територии
и превантивна
дейност
по
опазване на горите, дивеча и рибата в териториалния й обхват.
Един от проблемите ни е големият брой позволителни за сеч, които се издават през една календарна година и разпръснатите на
големи разстояния дърводобивни
обекти, подчерта Богдански. Данните му сочат, че за периода януари – октомври т.г. за имоти, попадащи в териториалния обхват
на РДГ – Ловеч, са издадени
общо 3774 позволителни за сеч
/4145 – през 2017г./, от тях на

територията на област Ловеч са 3262 броя.
По думите на инж. Богдански до 31 октомври в изпълнение на задълженията си по
контрола и опазването на горските територии служителите на РДГ - Ловеч са извършили общо 8336 проверки, като 62 % от тях са в горските територии от Ловешка област.
Броят на проверките през 2018г. е увеличен с 12 % спрямо тези през 2017г., като с 35
% са увеличени проверките в сечища, подчерта директорът на РДГ – Ловеч, като съответно и броят на съставените актове за нарушения по Закона за горите е увеличен с
30 % спрямо 2017г.
Павли Богдански очерта проблемите, констатирани при осъществяване на контролните дейности на РДГ и коментира онези, свързани с почистване на поземлени имоти,
придобили характеристика на гора и контрола по прилагането на разпоредбите на
Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/.
През последните 2-3 години в РДГ Ловеч постъпват сигнали за незаконни сечи, във
връзка с добив на дървесина от земеделски територии, свързан с тяхното „почистване” от дървесно-храстова растителност по реда на ЗОСИ. Не се упражнява контрол от
страна на общините по отношение спазване на границите на имотите, за които са
издадени разрешителни, както и за сеч само на разрешените дървета, алармира за
пореден път той и цитира: „чл. 32 ал. 2 „Разрешение за отсичане и изкореняване до
пет дървета… се дава от кмета на района или кметството въз основа на писмена молба

и при наличие на уважителни причини; чл. 32, ал.3 „Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета… се дава от Началника на управление „Земеделие” при общинската администрация въз основа на писмена молба и при наличие на
крайно уважителни причини; чл. 33 „Не се разрешава отсичане или изкореняване на
дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани
земи, във водосборни райони на язовири или край брегове на реки и дерета, където
тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели“.
По думите на Богдански много често кметовете и кметските наместници по селата
сами предоставят възможности за нарушения, изразяващи се най-често в следното: не
се изискват актуални скици на имотите, границите на имотите не се поставят на терена от правоспособен геодезист, не се прави уточнение за това дали границите на терена са поставени правилно, в съответствие на контура на скицата, не се спазват изискванията на ЗОСИ, като под предлог за отсичане на до 5 броя дървета или за почистване на земеделски имоти, се влиза във вече склопени гори и култури на възраст над 30
г., кметовете и кметските наместници не издават разрешителни за достъп и не проявяват достатъчно интерес къде се извеждат сечи, в землищата за които отговарят.
Богдански коментира още и преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, където изрично е записано, че
„Земеделски земи, върху които е възстановено правото на собственост по реда на този
закон и са гори по смисъла на Закона за горите, се подчиняват на режима на Закона за
горите и на Закона за ловното стопанство.” Той припомни, че съгласно Закона за горите, кметовете на общини и населени места имат редица правомощия и задължения и
в тази връзка трябва да се запознаят обстойно с разпоредбите на закона и подзаконовите му актове за приложение.
В хода на дебата стана ясно още, че според Закона за горите се дава възможност на
физически и юридически лица, собственици на поземлени имоти, които са установили, че имотите им са придобили характеристика на гора по смисъла на този закон след
1 март 1991 г., но желаят да ги ползват като земеделски територии, да подадат декларация до директора на РДГ – Ловеч.
Общините не могат да подават декларации по посочената разпоредба. Като имоти,
собственост на общините, които са придобили характеристика на гора (независимо
към кой момент са придобили характеристиката на гора), следва да се стопанисват
като гори. Целта е да се защити обществения интерес, като се въведат по-строги правила и ограничения по отношение на имотите с характеристика на гора, независимо
от тяхната собственост, за да се опази природния ресурс, подчерта инж. Богдански.
Той апелира по всякакви въпроси, свързани с опазването на горите, горските територии и осъществяване на добив на дървесина, общините и отговорните лица да се обръщате към РДГ – Ловеч за консултации и съдействие.
По време на заседанието на Областната комисия бе коментирана и изпълнението на
Националната програма за борба с африканската чума по свинете. Стана ясно, че е
създадена добра организация за събирането и транспортирането на пробите от диви
свине до определените лаборатории, изградени са и предвидените площадки и ями за
разфасоване и събиране на дивечови продукти.
РДГ Ловеч е извършила преразпределение на комплектите за взимане на проби от
диви свине за изследване за трихинелоза и АЧС, съобразно утвърдените планове за
ползване и реализирания до момента отстрел. Към настоящия момент няма намерени
трупове на диви свине или на такива с неадекватно поведение, със съмнения за АЧС,
в района на дейност на РДГ Ловеч, подчерта Павли Богдански.

УЧРЕДИХА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ УПРАВЛЯВА
СТАРОПЛАНИНСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН
Днес във Велико Търново бе учредена Организация за управление на Старопланински
туристически район. Областният управител проф. д-р Любомира Попова присъства на
учредяване на новата структура. Домакин на срещата беше кметът на Община Велико
Търново Даниел Панов, който е и председател на учредителния комитет. Сред учредителите е и областният управител на Ловеч Георги Терзийски, кметове на общини,
както и управителят на „Царевград Търнов” ЕООД Борислав Йорданов.
Организация за управление на Старопланински туристически район включва представители на 32 общини, туристическите дружества „Трапезица – 1902“ и „Стратеш‘
/Ловеч/ и областните администрации във Велико Търново и Ловеч.
Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за туризма. Те са доброволни организа-

ции, които ще извършват дейности, свързани с регионалните туристически продукти,
маркетинга и рекламата им.
Туристическото райониране на България разделя страната на девет района, всеки със
свой град – център на управление. Старопланинският район включва общините Антоново, Априлци, Берковица, Велико Търново, Враца, Върбица, Върбеш, Габрово, Георги Дамяново, Горна Оряховица, Дряново, Елена, Златарица, Котел, Криводол, Ловеч,
Луковит, Лясковец, Мездра, Монтана, Омуртаг, Роман, Севлиево, Стражица, Сунгурларе, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чипровци, Чупрене, Ябланица. За център на
управление е избран старопрестолният град.
Основната специализация на района е свързана с развитието на планински и екотуризъм, а разширените предлагани услуги са в следните сфери: планински, пешеходен и рекреативен туризъм, приключенски и екотуризъм, културно-познавателен,
фестивален и творчески туризъм, религиозен и поклоннически туризъм, селски туризъм.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
С ПРИЗ „ЕФЕКТИВЕН
CAF ПОТРЕБИТЕЛ“, НАГРАДАТА ПРИЕ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

Институтът по публична администрация /ИПА/ към
Министерски съвет за първи път в България връчи
приз „Ефективен CAF потребител“ на
най-успешните
администрации от първата вълна по проекта за внедряване на Модела CAF. Областна администрация Ловеч бе
посочена като една от най-добрите администрации в
страната, а заслужената награда получи областният
управител Георги Терзийски, който бе инициатор и
двигател на процеса по включване като пилотна на Областна администрация Ловеч в реализацията на проекта.
Благодаря за оценката, за мен и екипа ми тя е важна,
както и обратната връзка за първата самооценка и изпълнението на дейностите за подобрение на работата
ни. Благодаря и на ИПА за провежданите обучения за
развитието на отговорна, професионална и отзивчива

администрация в служба на обществото. Не на
последно място съм благодарен и на целия екип
и нашия главен секретар Ваня Събчева, която
бе председател на групата за самооценка при
нас и която успя да обедини и мотивира колегите си за работа по CAF, каза Терзийски при
получаването на приза. Той подчерта, че неговата администрация вече е изпълнила почти
всички предвидени дейности: периодичен анализ за измерване на степента на удовлетвореност на потребителите на предоставени административни услуги на гражданите и бизнеса,
изготвяне на месечен бюлетин за дейността на
институцията Областен управител Ловеч, актуализиране длъжностните характеристики на служителите, на всички вътрешни правила и системата СФУК и
други.
Чиновник според много хора е диагноза. Сигурно някъде е било или е така. Днес Областна администрация
Ловеч е креативна и отговорна, фокусът на служителите
в нея е насочен към качествено обслужване и специално
отношение към хората, и – което е най-важно, непрекъснато се стреми към усъвършенстване в синхрон с
цялостното управление на качеството в публичния сектор, каквото изисква от нас правителството и каквото
налага съвремието, каза още Георги Терзийски и специално подчерта: „Сигурен съм, че администрацията на
МС ще направи така, че създаденият вече капацитет в
областните администрации да бъде запазен и развиван

чрез управление и на
други проекти, а защо
не и като
част
от
управляващите органи на оперативните
програми, което ще мултиплицира ефекта и ще доведе
до качество за публичния сектор, до още по-добри администрации“. Лидер, с мащабно виждане, с авторитет,
радетел за модерна и отворена към хората администрация, двигател на реализацията на стандарта CAF. Така
определи областния управител на Ловеч Георги Терзийски Галина Мутафчийска, ръководител на CAF Ресурсния център към ИПА.
Приз „Ефективен CAF потребител“ получиха още само
областните администрации в Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Перник. В CAF обществото са и общинската
администрация на Велико Търново, няколко Регионални
управления на образованието, НОИ, общо 19 администрации в страната. Областна администрация Ловеч работи по проекта на ИПА „ Въвеждане на Общата рамка за
оценка /CAF/ в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, от
средата на май 2017 г.

ОТПУСКАТ СЕ НАД 2 МЛН. ЛЕВА ЗА
ТРИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Правителството отпусна средства в размер
на 2 179 285 лв. за финансово осигуряване
на дейности по националните програми
(НП)
„Развитие
на
системата
на
предучилищното образование“, „Заедно за
всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени
през 2018 г.
По НП „Развитие на системата на
предучилищното образование“ средствата
са 523 709 лв. и са за изплащане на цялата
стойност на одобрените проекти на 282
общински детски градини и училища. Целта
на програмата е повишаване на качеството
на
предучилищното
образование
и
осигуряването на равен старт преди
постъпване в училище чрез използването на
съвременни дидактични материали и
насърчаване участието на родителите.
По НП „Заедно за всяко дете“, модул
„Добри практики за взаимодействие на
образователните институции с родителите“
са одобрени 154 939 лв. за изплащане на
цялата стойност на одобрените проекти на
43 общински детски градини и училища.
Целта на модула е повишаване на
ефективността в работата на институциите
по
обхващане
и
задържане
в
образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна
възраст.
По НП „Без свободен час“ се предоставят 1
500 637 лв. за изплащане на реално взети
учебни часове от учители, които са
замествали отсъстващи от работа колеги в
задължителното предучилищно и училищно
образование и в трета и четвърта
подготвителна възрастова група за периода
01.11.2017 г. - 30.04.2018 г.
Необходимите средства за изпълнение на
националните програми за 2018 г. се
осигуряват от бюджета на МОН.

ОТПУСКАТ СЕ 1 553 600 ЛЕВА ЗА
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
В УЧИЛИЩАТА
Правителството отпусна средства в
размер на 1 553 600 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Национална
програма
„Информационни
и
комуникационни технологии (ИКТ) в
системата
на
предучилищното
и
училищното образование“, одобрена
през 2018 г.
С тях ще се осигури финансиране на
интернет свързаност за всички училища
на бюджетна издръжка. Средства ще се
разходват и за техническо обезпечаване
на учебния процес в 149 институции от
системата чрез внедряване на модерни
технологии в процеса на обучение с цел
подпомагане на училищата в дейностите
по обновяване на компютърна техника
и/или внедряване на образователни
иновации, свързани с учебния процес.
Необходимите средства за изпълнение
на националните програми за 2018 г. се
осигуряват от бюджета на МОН.
Съгласно
друго
правителствено
Постановление са одобрени 7 368 304 лв.
за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018
година.
Средствата ще се осигурят за сметка на
бюджета на Министерството на образованието и науката за настоящата година.
Те са предназначени за изплащане на
обезщетения на персонала за месеците
септември и октомври 2018 г. поради
намаляване на числеността му от настъпила промяна в структурата и състава
му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при
преструктурирането на мрежата от образователни институции.

АКТУАЛИЗИРАН Е СПИСЪКЪТ НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
Правителството прие актуализиран Списък на средищните детски
градини и училища в Република България за учебната 2018/2019
година. След промяната общият брой на средищните детски градини,
части от детски градини и училища, включени в Списъка, става 990 в
660 населени места.
Включени са 29 нови детски градини и части от детски градини и 4
нови училища, които отговарят на критериите и условията за
получаване на статут на средищни. От Списъка отпадат 57 средищни
институции, в това число 20 училища и 37 детски градини или части
от детски градини, поради оптимизация на училищната мрежа и липса
на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други
населени места.
Общият брой на децата в новите средищни детски градини,
включително части от детски градини, е 1 971, а пътуващите деца в
задължителна предучилищна възраст са 163. Броят на учениците в
четирите нови средищни училища е 487, а пътуващи до 16-годишна
възраст ученици са 72.
Промените в Списъка са извършени по мотивирано предложение на
кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните
управления на образованието. Децата и учениците, които са от
населени места без детска градина и училище, се обучават в други
съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното
образование с осигурен от съответните общини безплатен транспорт
до детската градина или училище.

ОТПУСКАТ СЕ 300 000 ЛВ. ЗА
РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ
Правителството
одобри
допълнителни разходи/трансфери за
2018 г. за финансово подпомагане на
общините за ремонт, възстановяване,
изграждане и довършване на военни
паметници.
Съгласно чл. 3 ал. 2 от Закона за
военните
паметници,
военните
паметници са публична общинска
собственост, с изключение на
определените от министъра на
отбраната съгласувано с министъра
на културата за публична държавна
собственост. Много общини, чрез
Областните
комисии
„Военни
паметници“
и
индивидуално,
отправят до Министерството на
отбраната,
което
отговаря
за
изпълнението
на
закона,
предложения
за
ремонт,
възстановяване,
изграждане
и
довършване на военни паметници.
След разглеждане от компетентната
дирекция в Министерството на
отбраната
на
многобройните
предложения, са избрани такива, за
които има готовност да бъдат
реализирани в кратък срок.
Средствата в размер на 300 000 лв.
ще бъдат разпределени между над 60
общини, сред които: Петрич, Средец,
Сунгурларе, Свищов, Стражица,
Ново село, Роман, Дряново, Добрич,
Крумовград, Момчилград, Ловеч,
Луковит,
Гулянци,
Чипровци,
Перник, Ковачевци, Левски, Долни
Дъбник,
Марица,
Тутракан,
Силистра, Сливен, Елин Пелин,
Своге, Казанлък, Любимец, Тунджа,
Стралджа и други.

НАД 42 000 ЛВ ДАВА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ТРИ
НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, В
СТРАНАТА СУМАТА НАД
2 МЛН. ЛВ
Общо 42 196 лв отпусна правителството за област Ловеч
по три национални програми.
По НП „Развитие на системата
на
предучилищното
образование“ средства получават общините Ловеч – 2016
лв, Луковит – 5040 лв, Тетевен – 2016 лв, Троян 5040
лв, Угърчин 5040 лв и Ябланица 4032 лв.
По НП „Заедно за всяко дете“
средства
получава
само
община Ловеч – 903 лв. Целта
на модула е повишаване на
ефективността в работата на
институциите по обхващане и
задържане в образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна
и училищна възраст.
По НП „Без свободен час“ се
предоставят средства на община Ловеч – 6764 лв, на
Тетевен – 4537 лв и на Троян
6808 лв.
Необходимите средства за
изпълнение на националните
програми за 2018 г. се
осигуряват от бюджета на
МОН.
Общият размер на отпуснатите от правителството отпусна
средства за цялата страна е 2
179 285 лв.

ОДОБРЕН Е СПИСЪКЪТ СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени
училища за учебната 2018/2019 година. Общо 260 са образователните институции,
включени в него - 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се
намират в 100 населени места на 25 области, и 160 защитени училища, разположени в 106
общини на 26 области.
Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на
общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните
управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на
детските градини и училищата в страната.
Включените в Списъка детски градини и училища отговарят на критериите за
статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в найблизката детска градина или училище, или ще трябва да изминават повече от
допустимите километри, за да пътуват до най-близките.
Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка, приет на
14 декември 2017 година, отпадат 10 защитени детски градини и части от детски градини.
ОБЩИНИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ
ДОПЪЛНИТЕЛНО 7 991 315
ЛЕВА ЗА БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ НА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ
Правителството
отпусна
допълнително по бюджетите на
общините 7 991 315 лева за 2018 г.
за компенсиране на безплатния
транспорт на деца и ученици.
Средствата за превоз са
неотложен
разход
за
образователната системата, за да се
изпълни една от основните мерки за
осигуряване на равен достъп до
качествено образование на всички
деца и ученици.
Сума в размер на 7 400 000
лв. ще бъде осигурена от
централния бюджет, а останалите 591 315 лв. – от бюджета на
Министерството на образованието и
науката.

Над 1,5 млн. лева се осигуряват за
допълнително обучение на ученици от
основната степен на образование
Общо 1 538 198 лв. се предоставят от
правителството по бюджетите на общините за
реализация на Националната програма „С грижа
за всеки ученик“. Тя включва два модула Модул 1 „Осигуряване на допълнително
обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на
нивото
на
постиженията
им
по
общообразователна подготовка“ и Модул 2
„Осигуряване на допълнително обучение на
учениците от прогимназиалния етап на
основното образование за повишаване на
нивото
на
постиженията
им
по
общообразователна подготовка“.Средствата са
за провеждане на допълнително обучение на
учениците от основната образователна степен,
които срещат трудности при овладяване на
учебния материал по български език и по
математика. В тях са включени и средства за
администриране на дейностите, свързани с
обучението им.

Над 200 000 семейства ще получат
по 100 лв. допълнителна помощ за
отопление
Правителството реши да отпусне допълнително еднократна
финансова подкрепа в размер на 100 лева на всички лица и
семейства, които са получили целева помощ за отопление през
отоплителен сезон 2018/2019 година. Решението на кабинета е
отражение на последователно провежданата политика за
осигуряване на по-добра социална защита на най-уязвимите рискови
групи от населението.
Целта на допълнителната финансова подкрепа е да се ограничи
неблагоприятния ефект от повишаването на цените на
електроенергията и останалите енергоизточници. Агенцията за
социално подпомагане е създала необходимата организация, за да
може помощта да се плати на около 210 000 лица и семейства през
втората половина на декември.
Решението на правителството няма да доведе до пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като
необходимите средства в размер на 21 млн. лв. са за сметка на
разходите по бюджета на МТСП за 2018 година.
Месечният размер на целевата помощ за отопление за настоящия
зимен сезон е 74,83 лв. или общо 374,15 лв. за целия отоплителен
сезон от ноември 2018 до март 2019 г. С допълнително отпуснатите
средства подкрепата ще се увеличи до 474,15 лв.
Гергана Микова бе домакин на двудневна работна среща на областните управители
В продължение на два дни областният управител на Стара Загора
Гергана Микова бе домакин на регулярна работна среща на областните управители от цялата страна.
На 22 ноември заедно с началника на кабинета на министърпредседателя Румяна Бъчварова областните управители обсъдиха
изпълнението на Комуникационната стратегия на България за ЕС и
постигнатите резултати от проведените по места инициативи за популяризиране на европейското културно многообразие и за отбелязване на приноса на България в спасяването на евреите от Холокоста.
На срещата бяха поставени и текущи въпроси, свързани с работата
на администрациите.
На 22 ноември в работния форум се включи и министърът на МВР Младен Маринов. Основната тема на неговото изказване бе „Обществен ред и сигурност“.
Министър Маринов очерта главните приоритети на ръководството на МВР и обяви статистика за състоянието на средата за сигурност у нас. Като положителен
аспект в дейността на министерството беше посочена изградената добра комуникация и партньорство между органите на реда, областните администрации и
представителите на местната власт.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ УЧАСТВА В ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ В ЕК
Георги Терзийски участва във втората годишна среща на областните управители от България в Европейската комисия, която се проведе на 5 и 6 ноември. Тя бе организирана от ръководителя на Представителството на ЕК у нас Огнян Златев.
В двудневните работни форуми са обсъждани темите „Регионално развитие и кохезионна политика 2021-2027“; „Многогодишната финансова рамка“; „Бъдещето на обща
земеделска политика след 2020 г.“; „Бъдещето на Европа и избори за ЕП през 2019“; „Новите досиета в Комитета на регионите“.
Увеличение с 24% на средствата по текущи цени в сравнение с 2014 – 2020 г. до 10.1 млрд. евро, финансовият пакет за селското стопанство и рибарствo се запазва без
промяна, но финансирането се насочва към дребните земеделски производители и семейните стопанства – общо 7.7 млрд. евро по текущи цени, увеличаване на средствата за миграция и охрана на границите, инструменти за структурни реформи, чрез които да се допринесе за структурните реформи и за стабилността на икономическия и
паричен съюз, използване на средствата за инвестиции в проекти с висока добавена стойност, контрол върху начина, по който се инвестират средствата, общ бюджет от
100 млрд. евро за Европейски социален фонд+, над два пъти се увеличава размерът на значително подсилената, приобщаваща и разширена програма „Еразъм+“, 3 млрд.
евро за цифрови технологии, инвестиране в цифрови умения, развитие на цифрови мрежи с голям капацитет, обединяване на усилията срещу кибератаките – това бяха
само малка част акцентите, обсъждани по време на работните форуми, коментира след завръщането си Терзийски.
В Брюксел областните управители са имали срещи и в Комитета на регионите.

…Из речта на комисар Мария
Габриел пред участниците на
Startup Europe Summit в София
"Гордея се и съм щастлива да видя, че толкова много хора се
интересуват от това събитие. За първи път събираме повече от
500 души. Така София бележи ново постижение в историята на
провеждането на Европейската среща на високо равнище на
стартъпите." /Следва/

Всяка ера има своята индустрия, която я символизира. През 19-ти век това бяха железопътните
компании. 20-ти век премина под знака на автомобилните производители, радиото и телевизионните канали и компаниите за информационни и комуникационни технологии. Сега, в 21 век, е
времето на стартъпите!
Какви ги прави толкова емблематични и различни от останалите компании?
Според мен разликата не е просто в използването на технологии. Едно стартиращо предприятие
е много повече от малка или млада компания, която прилага цифрови технологии в своята работа.
Става дума за нещо още по-важно. Става дума за ценности!
Какви са ключовите ценности, вградени в тяхната ДНК?
Първо, стартъпите по своята природа са амбициозни. Съдбата на едно стартиращо предприятие
е да се разраства и по възможност с бързи темпове да се изкачва нагоре с крайната да стане
глобално и да заеме централно място в своята среда, която обикновено наричаме екосистема. И
дори да доминира в нея, ако е възможно. Затова са толкова важни т.нар. „еднорози“ – стартиращите предприятия, чиято капитализация е оценена на над 1 милиард долара. Те представляват
стартъпите, които са успели да постигнат своите амбиции.
Второ, стартиращите предприятия са тук, за да задават нови бизнес модели, да променят нещата, да бъдат значими, да решават проблеми от мобилността през климатичните промени до
свързването на хората. Европейски компании като Spotify, Soundcloud, Dezeer промениха модела в музикалната индустрия. BlaBlaCar или Cabifyпромениха модела в превозваческата дейност.
Deliveroo, Freshome или Takeaway промениха начина, по който се извършват доставките. N26
или Kreditech действат в полето на финансите. Професионалистите, които стоят зад такива
компании, правят света по-продуктивен, по-свързан и по-устойчив. Ако погледнем към Централна и Източна Европа, ще видим UIPath в Румъния, които стават световен лидер в роботизираната автоматизация на процесите.
Какво още е в ДНК-то на стартъпите? Това е смелостта. Създаването и развиването на стратъп е
риск и неуспехът често е по-вероятен от успеха. Но за инвеститорите и иноваторите страхът от
провал не е толкова важен, колкото желанието да се учат от него, за да се доближат до успеха.
Знаем за множеството неуспехи на Джак Ма, преди той в крайна сметка да се утвърди като един
от
най-успешните
иноватори
в
света.
Амбиция, смелост, риск, вдъхновение – с тези ценности стартъпите формират важна част от
ДНК-то на модерните икономики. Те са лакмус за нашата способност да се възползваме максимално от цифровата революция.
Стартъпите са решаващи за появата на утрешните европейски цифрови шампиони. А те, от своя
страна, са решаващи, за да останем в технологичната надпревара и да гарантираме, че нашето
бъдеще се основава върху нашите ценности.
Тук трябва да признаем, че Европа е изправена пред огромно предизвикателство. Ние все още
не успяваме да наложим своята тежест на световната сцена. Сред 226-те «еднорога», изброени
през 2018 г., само 13 са европейски.
Дами и господа, Цифрите трябва да ни служат като сигнална лампа, че е нужно да постигнем
повече и по-добри резултати, за да увеличим растежа на нашите европейски стартиращи предприятия.
Вероятно всички се питаме, как можем да го направим? Първо трябва да направим единния
пазар реалност. Нито един стартъп не може да расте в Европа със сегашните нива на фрагментиране, пречки и правна несигурност в държавите членки. Трябва да вложим цялата си енергия,
за да превърнем 60-те инициативи в обхвата на цифровия единен пазар в реалност в близките
няколко месеца. Едва когато той е завършен ще можем да приложим нашите преимущества.
При нас са 1/3 от всички висококачествени научни публикации и имаме невероятни академични
институции, силна производителна индустрия и компании, водещи на световно ниво в области

като Интернет на нещата и роботиката. Почти 1/4 от роботите за услуги в света, били те индустриални или професионални, са произвеждани в Европа!
Второ, трябва да гарантираме, че са налични достатъчно публични и частни инвестиции, за да
се финансира рисковото развитие на стартъпите.
Преди няколко месеца направих смело предложение и се радвам, че колегите в Европейската
комисия го приеха. В следващия многогодишен бюджет на Съюза да имаме изцяло нова програма „Цифрова Европа“. С прогнозен бюджет повече от 9 милиарда евро, програмата ще инвестира в изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри, цифрови умения – все аспекти,
които са толкова важни за нашите стартъпи. Плана „Юнкер“ също е много важен. Инвестициите
на ранен етап са се повишили от 10 на 283 милиона само за пет години.
Позволете ми да дам пример с България. Европейският инвестиционен фонд е подписал 11
споразумения с финансови посредници, което ще задейства 1,2 милиарда евро като инвестиции
и ще финансира около 7000 компании – главно малки и средни предприятия. Европейските
регионални фондове също се използват, за да се помогне на бизнеса да има достъп до инвестиране, да се създадат правилните услуги за бизнес консултиране и да се подкрепят регионалните
интелигентни специализации.
И това не е всичко. Стартъпите могат също да разчитат на хъбовете за цифрови иновации. На
тях отдавам специално значение, защото това са местата където компаниите – особено малките
и средни предприятия, стартъпите и дружествата със средна капитализация, могат да получат
помощ, за да подобрят своя бизнес, производствен процес, продуктите и услугите си и да приспособят своите бизнес модели към цифровата ера.
Подкрепяме създаването и функционирането на хъбове за цифрови иновации чрез проекти по
програма Хоризонт 2020. Досега повече от 500 предприятия са се възползвали от подкрепата на
тези хъбове. Нуждаем се обаче от такива центрове навсякъде в ЕС, особено в 13-те държави
членки, които се присъединиха след 2004 г. В тази перспектива Европейската комисия и Европейския парламент осигуряваме насоки и програма за обучение за над 30 потенциални хъба за
цифрови иновации в тези държави членки.
С удоволствие искам да споделя, че три други хъба – два тук в София и един във Варна – се
възползват от тази програма за обучение. В този контекст искам да отбележа още нещо, което
вярвам, че ще представлява интерес за вас. В края на 2018 ще бъде отворена нова покана за 8
милиона евро в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ в подкрепа на хъбовете за цифрови
иновации в региони, които досега не са достатъчно добре покрити. Насърчавам ви да се възползвате от тази предстояща възможност и да видим още повече добре работещи цифрови иновационни хъбове в нашите региони.
Но наличието на публичното и частното финансиране не е достатъчно. Управителите на стартъпи се нуждаят от достъп до ноу-хау, което да бъде катализаторът за взаимодействие между
иновациите и финансите. Това е целта на нашата инициатива Startup Europe, която помогна на
повече от 700 стартъпа да получат директен пазарен достъп и подкрепа за ускоряване на развитието през последните три години от дейността на програмата. По този начин бяха привлечени
над 160 милиона евро частни инвестиции. Проектът също помогна за укрепване на връзките
между европейските хъбове за стартъпи в различните страни, защото днес, повече от всякога, от
решаващо значение е създаването на контакти между тях.
В близките няколко години Startup Europe ще концентрира усилията си в това да се превърнем в
континент на разрастващи се предприятия. Или както използваме популярното
«ScaleupContinent”. Това ще включва насърчаване участието на стартиращи предприятия в
програми за изследвания и иновации, финансирани от ЕС, особено в т.нар. deep tech, както и
засилване на системата от стартиращи предприятия в Централна и Източна Европа. Освен това
ще бъдат подкрепени стартъпи с голям растеж, за да се осигурят пазарни възможности отвъд
пределите на Европа.
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