ПРОТОКОЛ №23
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
31 март 2015 г., гр. Монтана
Днес 31.03.2015 г. в Заседателната зала на Областна администрация - Монтана
се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието беше открито 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.

Кирил Ананиев
Заместник-министър
представляван от
Юлия Цолова
Дирекция „Финанси на общините“
Красимир Живков
Заместник-министър
представляван от
Деница Славкова
Регионална инспекция по околната
среда и водите - Монтана
Георги Костов
Заместник-министър,
представляван от
Сашко Каменов
Регионална дирекция по горитеБерковица
Антон Павлов
Заместник-министър,
представляван от
Валентина Илиева
Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно
развитие ”

Министерство на финансите

3.

4.

5.

Министерство на околната среда и
водите

Министерство на земеделието и
храните

Министерство на енергетиката
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6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Надя Маринова
Заместник-министър
Антон Гинев
Заместник-министър
представляван от
Милен Минчев
Дирекция „Национална
транспортна политика”
Зорница Русинова
Заместник-министър
представляван от
Борислава Петрова
Дирекция „Политика на пазара на
труда и трудова мобилност“
Ивайло Петров
Областен управител
Председател на РСР на СЗР
Д-р Мадлена Бояджиева
Областен управител
Момчил Станков
Областен управител
Ралица Добрева
Областен управител
Представлявана от
Бойко Балтаков
Заместник областен управител
Малина Николова
Областен управител
Владимир Владимиров
Кмет
Иво Цветков
Кмет
Представляван от
Петър Петров
Заместник - кмет
Иван Грънчаров
Кмет
Донка Михайлова
Кмет
Представлявана от
Вера Добрева
Директор на Дирекция „Планиране
и проекти“
Дилян Димитров
Кмет
Димитър Стойков
Кмет
Представляван от
Трифон Иванов
Заместник - кмет

Министерство на туризма
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Министерство на труда и
социалната политика

Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Видин
Областна администрация – Плевен

Областна администрация – Враца
Община Кула,
Област Видин
Община Бяла Слатина,
Област Враца

Община Луковит,
Област Ловеч
Община Троян,
Област Ловеч

Община Георги Дамяново,
Област Монтана
Община Плевен,
Област Плевен
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20.

21.
22.
23.

24.

Поля Цоновска
Кмет
Представляван от
Петър Петров
Председател на Общински съвет
Момчил Спасов
Кмет
Илиана Филипова
Изпълнителен директор
Даниела Симидчиева
Директор „Професионално
обучение и ЦПО”
представляван от
Латинка Арсенова
Иван Александров
Председател

Община Долна Митрополия,
Област Плевен

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

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ирина Михайлова
Секретар на РСР,
Началник отдел СПКРР в СЗР –
Видин, ГД СПРРАТУ
Албена Нешева
Старши експерт, отдел СПКРР
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Наталия Николова
Младши експерт, отдел СПКРР
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Свилен Стоянов
Младши експерт, отдел СПКРР
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Христина Стоичкова
Дирекция „Жилищна политика“
Елеан Гагов
Дирекция
„Устройство на територията
национална експертиза“

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
в развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
в развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
в развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
и
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Емил Манов
Министерство на регионалното
Главна дирекция „Управление на развитие и благоустройството
териториалното сътрудничество“
Проф. Д-р Маргарита Богданова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Свищов
Проф. д.ик.н. Анна Недялкова
Варненски свободен университет
Президент
„Черноризец Храбър”
Проф. д-р Теодора Бакърджиева
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
Проф. д-р Валери Стоянов
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
Инж. Валентин Павлов
Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
Доц. д-р Емилия Кирилова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” –
филиал Враца
Нина Петкова
Областна администрация –
Заместник областен управител
Монтана
Петър Петров
Областна администрация –
Заместник областен управител
Монтана
Ирина Иванова
Областна администрация – Враца
Заместник областен управител
Албена Георгиева
Областна администрация – Видин
Заместник областен управител
Александрина Здравкова
Областен информационен център Управител на Областен
Монтана
информационен център - Монтана
Галя Донова
Областна администрация –
Главен експерт в Дирекция АКРРДС Монтана
Добромир Тодоров
Областна администрация –
Старши експерт в
Монтана
Дирекция АКРРДС
Анелия Влаховска
Областна администрация – Видин
Началник отдел РРУП
Дикран Ованесян
Община Плевен
Директор
на Дирекция „Европроекти”
Иво Иванов
Община Лом
Кмет
Анатоли Първанов
Община Чипровци
Кмет
Радослав Найденов
Община Берковица
Заместник - кмет
Михаил Михайлов
Община Бойчиновци
Заместник - кмет
Виолета Георгиева
Община Вълчедръм
Главен експерт
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Председателят на Съвета и областен управител на Област Монтана г-н Ивайло
Петров откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
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 пожела ползотворна работа. Той
информира участниците, че на заседанието присъстват и представители на
академичните среди – университети: Проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Президент на
Варненски

свободен

университет

„Черноризец

Храбър”,

проф.

д-р

Теодора

Бакърджиева - ВСУ „Черноризец Храбър”, проф. д-р Валери Стоянов - ВСУ
„Черноризец Храбър”, инж. Валентин Павлов - ВСУ „Черноризец Храбър”, проф. д-р
Маргарита Богданова - Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов и доц. д-р Емилия
Кирилова - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – филиал Враца.
На заседанието беше отчетен необходимият кворум, изискуем съгласно
разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Председателят на РСР на СЗР представи проекта на Дневен ред за настоящото
заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на
нови точки. Не постъпиха предложения за допълнения и изменения.
Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
2. Представяне на информация за стартиране на Оперативните програми, както и
мерките, които първоначално ще бъдат отворени за кандидатстване по тези
програми;
3. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради – актуална информация и етап на изпълнение на територията на
Северозападен район;
4. Информация относно финансовото подпомагане на изработването на задания и
проекти на Общи устройствени планове на общините. Ред и условия за
подпомагане на общините. Дискусия;
5. Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район в Комитета за наблюдение на Национална стратегическа
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референтна рамка 2007-2013 г. и в Националния експертен съвет по изменение на
климата към Министерство на околната среда и водите;
6. Интелигентната специализация - двигателят на бъдещия икономически растеж
на общините и регионите;
7. Съвет по регионална политика – създаване, правила за работа, членове,
информация от първото заседание;
8. Представяне на Програма Interreg V-A Румъния – България и актуална
информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни
предложения;
9. Предпоставки и необходимост от усъвършенстване и ефективно прилагане на
законодателството в областта на регионалното развитие. Формулиране на
предложения за промени в Закона за регионалното развитие;
10. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
11. Други. Закриване на заседанието.
По точка 2 от Дневния ред: „Представяне на информация за стартиране на
Оперативните програми, както и мерките, които първоначално ще бъдат отворени
за кандидатстване по тези програми”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на г-жа Александрина Здравкова –
Управител на Областен информационен център - Монтана, да представи информация за
стартиране на Оперативните програми, както и мерките, които първоначално ще бъдат
отворени за кандидатстване по тези програми.
Г-жа Александрина Здравкова представи кратка информация за одобрените
програми за 2014 – 2020 г. и предстоящите процедури за 2015 г. – финансовият ресурс
и статуса на оперативните програми, като за всяка една оперативна програма по
отделно тя обърна внимание на приоритетите и предстоящите процедури.
Приоритетите

на

Оперативна

програма

„Транспорт

и

транспортна

инфраструктура“ за периода 2014-2020 г.: Железопътната инфраструктура по основна
TENT мрежата; Пътна инфраструктура по основна и разширена TENT мрежата;
Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и внедряване на
модернизирана инфраструктура за управление на трафика. Предстоящите процедури,
които бяха посочени са: Жп. линията „Пловдив – Бургас“, фаза 2; АМ „Струма“, лот 3
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„Благоевград – Санднаски“; АМ „Хемус“, от Ябланица до Белокопитово и изграждане
на трети метродиаметър на метрото в София.
Следващата оперативна програма, на която г-жа Александрина Здравкова
представи приоритетите е „Иновации и конкурентоспособност“, а те са: Технологично
развитие и иновации; Предприемачество и капацитет за растеж; Енергийна и ресурсна
ефективност и премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ,
свързаността със съседните газопреносни системи. Предстоящите процедури по тази
оперативна програма са: Подкрепа за иновации в предприятията, придобиване на
ДМА/ДНА; Подобряване на производствения капацитет на МСП и подобряване на
енергийната ефективност и използването на енергия от ВЕИ.
Оперативна програма „Добро управление“ е с приоритети: Административно
обслужване и е-управление; Ефективно и професионално управление в партньорство с
гражданското общество и бизнеса; Прозрачна и ефективна съдебна система и
техническа помощ за управлението на ЕСИФ. Предстоящите процедури са: Въвеждане
на комплексно административно обслужване от централните, областните и общински
администрации; Електронни административни услуги на общинско ниво; Повишаване
на професионализма и компетентността на служителите в администрацията чрез
обучения за централни, областни и общински администрации.
Приоритетите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ са: Научни изследвания и технологично развитие; образование и учене през
целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване. Г-жа Здравкова
посочи предстоящите процедури по приоритетни оси: Развитие на Центрове за върхови
постижения; Развитие на Центрове

за компетентност; Модернизация на научна

инфраструктура и подпомагане на български научни организации за участие в
програмата Хоризонт 2020; Рразвитие на способностите на учениците и повишаване
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности; Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и
обучение; Студентски практики; квалификация на педагогическите специалисти;
студентски стипендии; Подкрепа за привличане на млади педагози; Развитие на
рейтинговата система на висшето образование; кариерно ориентиране в училищното
образование; Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и
млади

учени;

Квалификация

на

педагогическите

специалисти

за

работа

в

мултикултурна среда и с деца в риск; Ограмотяване на възрастни; Осигуряване на
условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и
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училищата за осъществяване на включващо обучение и образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства и на децата и учениците, търсещи или
получили международна закрила (общини, детски градини, училища, ЮЛНЦ).
Приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са”
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места; Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване; Модернизация на институциите в
сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и
недискриминацията и условията на труд и транснационално сътрудничество. Г-жа
Здравкова представи одобрените процедури, като младежка заетост; нови алтернативи;
разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение
на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020. Предстоящите
процедури по приоритетни оси са: Подобряване ефективността на Агенция по
заетостта; Национална система за проучване и прогнозиране на потребностите от
работна сила с определени характеристики; Активиране и заетост; Нови стандарти за
социални услуги и транснационално сътрудничество.
Оперативна програма „Региони в растеж“ е с приоритети: Устойчиво и
интегрирано градско развитие; Подкрепа за периферни географски райони, най-силно
засегнати от бедност; Регионална образователна инфраструктура; Регионална здравна
инфраструктура;

Регионална

социална

инфраструктура;

Регионален

туризъм;

регионална пътна инфраструктура (пътища 1, 2 и 3-ти клас). Предстоящите процедури
са: Устойчиво и интегрирано градско развитие (39 общини от 1-во – 3-то ниво);
Образователна, културна, социална инфраструктура; Енергийна ефективност; Градска
среда; Зони с потенциал за икономическо развитие; Образователна инфраструктура
(професионални,

специализирани,

спортни,

общински

училища,

училища

по

изкуствата); Свързване на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата
на TENT мрежа.
Приоритетите на ОП „Околна среда“ са: Води – пречиствателни станции и ВиК;
отпадъци – системи за (разделно) събиране на отпадъци, оползотворяване, завод за
боклука на София; НАТУРА 2000 и биоразнообразие; Защита от наводнения и опазване
на въздуха. Като предстоящи процедури бяха посочени: Разработване на методики за
анализи на води, дооборудване на лаборатории на ИАОС; Подготовка на регионални
прединвестиционни проучвания за обособени ВиК територии, чиито граници съвпадат
с границите на действие на регионален ВиК оператор; Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци (общини, ЮЛСЦ);
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Развитие на управленски подход за управление изпълнението на НПРД и за управление
на мрежата НАТУРА 2000; Определяне и допълване на мрежата от морски защитени
зони; Подобряване на природозащитното състояние на видовете и местообитанията в
НАТУРА 2000 (МОСВ, МЗХ, общини, ЮЛНЦ, научни институти, органи за
управление на ЗЗ); Създаване на Национална система за управление на водите в реално
време; Геозащитни мерки и дейности за ограничаване и предотвратяване на
свлачищните процеси (общини) и преглед и анализ на общинските програми за
качеството на атмосферния въздух.
Г-н

Ивайло

Петров

благодари

на

г-жа

Александрина

Здравкова

за

представената информация и даде думата на членовете на РСР на СЗР за въпроси и
коментари. Такива не постъпиха и се премина към следващата точка от дневния ред.
По точка 3 от Дневния ред: „Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради – актуална информация и етап на изпълнение на
територията на Северозападен район”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
предостави думата на г-жа Христина Стоичкова – представител на Дирекция
„Жилищна

политика“

към

Министерство

на

регионалното

развитие

и

благоустройството, да представи актуална информация за Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на
Северозападен район.
Г-жа Стоичкова представи изпълнението на програмата в Северозападен район
на основата на получени регулярни справки от областните управители. Общо към този
момент за цялата страна са одобрени 625 заявления за финансова помощ, като са
сключени 575 договора между сдружения на собственици и общините, информира
г-жа Стоичкова. На територията на Северозападен район – във Видин са одобрени 6
бр. заявления за финансова помощ и са сключени 5 договора; във Враца одобрените
заявления и сключените договори са 17, също толкова са и договорите в Ловеч; 5 са
договорите в Монтана и 16 са договорите в Плевен.
Г-жа

Христина

Стоичкова

информира

присъстващите,

че

броят

на

регистрираните сдружения е голям и всички те са потенциални участници в
Националната програма. Изразено в цифри, данните към 31.03.20015 г. са следните: във
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Видин регистрираните сдружения са 22; във Враца регистрираните сдружения са 38; в
Ловеч – 27; в Монтана – 21; в Плевен регистрираните сдружения са 37.
Г-жа Стоичкова отбеляза, че след като съответната община сключи договор със
сдружението, съответните документи се подават в Българската банка за развитие.
Подадените в Българската банка за развитие искания за сключване на договори за
целево финансиране за Видин са 3; за Враца са 12; в Ловеч 14; в Монтана 4; в Плевен 17. Общо за цялата страна към 31.03.2015 г. подадените заявления са 480. За
Северозападен район, в Плевен, цифрата е най-голяма – 14 сключени договора за
целево финансиране, съобщи г-жа Стоичкова.
Г-жа Христина Стоичкова сподели мнение, че на фона на цялостната
информация от страната, представянето на Северозападен район е много добро.
Г-н Ивайло Петров благодари на г-жа Стоичкова и даде думата на членовете на
РСР на СЗР за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към следващата
точка от дневния ред.
По точка 4 от Дневния ред: „Информация относно финансовото подпомагане
на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините.
Ред и условия за подпомагане на общините. Дискусия”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на г-н Елеан Гагов – представител на
Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, да представи информация относно
финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на общи
устройствени планове на общините (ОУПО), както и реда и условията за подпомагане
на общините.
Г-н Елеан Гагов информира присъстващите, че във връзка с процедурата за
финансово подпомагане изработването на задания и проекти на общи устройствени
планове (ОУП) на общини, съгласно § 123 от Преходните и Заключителни разпоредби
към Закона за допълнение и изменение на Закона за устройство на територията със
средства от държавния бюджет, предвидени в чл. 38, ал. 1 от Постановление № 3 от 15
януари 2014 г. на Министерския съвет на Република България през 2014 г. е извършено
следното: 233 общини са кандидатствали за финансово подпомагане.
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Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) е подписало
споразумения за финансово подпомагане изработването на задания и проекти за ОУПО
със 178 от тях.
За изработване на проект на ОУПО са подписани 138 споразумения, а за
40 общини е поет ангажимент за подпомагане изготвянето на задание и опорен план.
Съгласно подписаните споразумения към общините, представили изискуемата
документация в указания срок, са преведени средства в размер на 3 680 132 лв.
Представителят на Дирекция „Устройство на територията и национална
експертиза“ информира, че за Северозападен район осем общини са финансово
подпомогнати с пълната сума по сключените споразумения за изработване на задание и
опорен план. Три общини са представили сключени договори с избран по реда на
Закона за обществените поръчки (ЗОП) изпълнител и са получили авансово плащане,
съгласно сключените през 2014 г. споразумения за подпомагане изработването на
проект на ОУПО. Една община представила изготвен предварителен проект на ОУПО е
финансово подпомогната с пълната сума по сключеното споразумение.
Г-н Елеан Гагов заяви, че

през 2015 г. Министерството на регионалното

развитие и благоустройството ще продължи дейността по финансово подпомагане
изработването на задания и на проекти на ОУПО при финансовите условия, приети
през 2014 г. Сумата, предвидена в бюджета на МРРБ за тази дейност през 2015 г. е в
размер на 5 000 000 лв.
Действията, които следва да предприемат общините, кандидатстващи за
финансово подпомагане изработването на задания или на проекти на ОУПО са
определени с одобрена методика от министъра на регионалното развитие и
благоустройството: „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в
бюджета на МРРБ за изработване на общи устройствени планове на общини“ заедно с
необходимите за кандидатстване документи ( Приложения № 1-5).
С писмо с изх. № 91-00-15/03.02.2015 г. на МРРБ общините, които не са
получили средства за финансово подпомагане през 2014 г. или са получили част от
средствата са уведомени за действията, които следва да предприемат през 2015 г.,
съгласно одобрената методика. Към настоящия момент 165 общини са кандидатствали
за финансово подпомагане при изработването на задание или на проект на ОУПО.
Постъпилите от общините искания за финансово подпомагане при изготвянето на
задание за ОУПО са разгледани от работна група, определена със заповед на министъра
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на РРБ, като в резултат на това е определен поименен списък на общините, за които ще
бъде осигурено финансиране през 2015 г. за изработване на задание.
Г-н Гагов информира, че заявленията на общините, кандидатстващи за
финансово подпомагане се разглеждат от работна група, назначена от министъра на
РРБ, като до 09.04.2015 г. ще се определи списък на общините, за които ще бъде
осигурено финансиране през 2015 г.
Съгласно § 1 от ПЗР на ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния
бюджет за 2015 г. финансовата подкрепа за изработване на ОУП по сключени
споразумения между общините и закритото МИП се осигурява от бюджета на МРРБ,
като за целта е необходимо подписването на нови споразумения, тъй като тези от 2014
г. са прекратили действието си.
Необходимият ресурс за финансово осигуряване на общините със сключени
споразумения през 2014 г. е около 9 100 000 лв., при осигурен за тази дейност бюджет
на МРРБ за 2015 г. - 5 000 000 лв.
Поради ограничения финансов ресурс, приоритетно се разглеждат заявленията
на общините, които през 2014 г. са провели процедури по реда на ЗОП и вече имат
сключени договори с избран изпълнител за изработване на проект на ОУПО и
съответно поети финансови ангажименти.
Г-н Ивайло Петров благодари на г-н Елеан Гагов за представената информация
и даде думата на членовете на РСР на СЗР за въпроси и коментари. Такива не
постъпиха и се премина към следващата точка от дневния ред.
По точка 5 от Дневния ред: „Актуализиране на представителите на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитета за наблюдение на
Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и в Националния
експертен съвет по изменение на климата към Министерство на околната среда и
водите”
Г-н Ивайло Петров отбеляза, че с оглед настъпилите промени в състава на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район (Решение №1 от Протокол №21
от проведено заседание на Областен съвет за развитие на област Враца, с което е
определен за представител на общините от област Враца в Регионалния съвет за
развитие на мястото на г-н Иван Аспарухов, г-н Иво Цветков – Кмет на община Бяла
Слатина), е необходимо Регионалният съвет за развитие да актуализира своите
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представители в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна
рамка и в Националния експертен съвет по изменение на климата към Министерство на
околната среда и водите.
Председателят информира членовете на Съвета, че досегашните представители
на РСР на СЗР в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна
рамка, избрани с Решение №3 от Протокол №22 от проведено заседание на
Регионалния съвет за развитие на 12 декември 2014 г. са: представител: г-жа Ралица
Добрева - Областен управител на област Плевен и заместник: г-жа Николинка Кътовска
– Кмет на община Мездра.
С оглед настъпилите промени, г-н Петров предложи за представител в Комитета
за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка: г-жа Ралица Добрева
- Областен управител на област Плевен и за заместник г-н Иво Цветков - Кмет на
община Бяла Слатина.
Председателят на РСР на СЗР предостави думата на членовете за други
предложения, такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното
предложение.
По точка 5 от Дневния ред, Съветът взе следното решение:
Решение №1
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка:
Представител: Ралица Добрева – Областен управител на област Плевен
Заместник: Иво Цветков – Кмет на община Бяла Слатина
Г-н Петров информира присъстващите, че досегашните представители на РСР
на СЗР в Националния експертен съвет по изменение на климата, избрани с Решение
№2 от Протокол №21 от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на 14
октомври 2014 г. са: титуляр: г-жа Нина Петкова – Областен управител на област
Монтана и заместник: г-н Иван Аспарухов – Кмет на община Мездра.
Председателят на РСР на СЗР предложи за представител: г-н Ивайло Петров Областен управител на област Монтана и за негов заместник: г-н Иван Грънчаров –
Кмет на община Луковит.
Г-н Петров предостави думата на членовете за други предложения, такива не
постъпиха и се премина към гласуване на направеното предложение.
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След проведено гласуване, Съветът взе следните решения:
Решение №2
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Националния
експертен съвет по изменение на климата:
Представител: Ивайло Петров –Областен управител на област Монтана
Заместник: Иван Грънчаров –Кмет на община Луковит
Решение №3
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район да
информира писмено председателя на Комитета за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и директора на Дирекция „Политика по
изменение на климата” към Министерство на околната среда и водите за
актуализираните представители на РСР на СЗР.
По точка 6 от Дневния ред: „Интелигентната специализация - двигателят на
бъдещия икономически растеж на общините и регионите”
Г-н Петров даде думата на проф.д.ик.н. Анна Недялкова - Президент на
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Проф. Недялкова приветства
членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и всички
присъстващи на заседанието и предостави думата на проф. д-р Теодора Бакърджиева да
представи - „Интелигентната специализация - двигателят на бъдещия икономически
растеж на общините и регионите“.
Проф. д-р Бакърджиева сподели, че от представената от г-жа Александрина
Здравкова информация за новия програмен период и възможностите за финансиране,
става ясно, че предизвикателствата са много големи, но има едно задължително
условие за това кандидатстване –

изготвянето на стратегия за интелигентна

специализация.
Проф. д-р Теодора Бакърджиева отбеляза, че интелигентната специализация е
иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация и е важна част от
усилията на Европа да помогне на своите региони да излязат от рецесията. Всеки
регион избира ограничен брой приоритети, въз основа на своите силни страни и
международната си специализация. Стратегията изисква дейностите за подпомагане и
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инвестиции да не са фрагментирани, а структурните фондове да се концентрират върху
ограничен брой приоритети с най-голям потенциал за развитие. Този подход ще
помогне на регионите да оценят своя истински потенциал за иновации и да пренасочат
структурите си в областта на икономиката към развиващите се сектори и
международните пазари.
Стратегията за интелигентна специализация се основава на SWOT или подобен
анализ, с оглед съсредоточаване на ресурси върху ограничен набор приоритети за
научни изследвания и иновации; очертава мерки за стимулиране на частните
инвестиции в научни изследвания и технологично развитие; съдържа система за
мониторинг и преглед.
Проф. д-р Теодора Бакърджиева обърна внимание и на различното в сравнение
с периода 2007-2013 г. Интелигентната специализация усъвършенства и модернизира
съществуващата методология за планиране на структурните фондове. Интелигентната
специализация

означава

да

се

идентифицират

уникалните характеристики

и

преимущества на всеки регион и община, като се подчертаят конкурентните
предимства на региона/общината и да се обединят заинтересованите страни и ресурсите
на региона/общината около визия за бъдещето, основаваща се на високите научни
постижения; определяне на вертикални приоритети по отношение на области,
технологии и дейности, а не общи приоритети, като например засилване на
сътрудничеството между научните изследвания и индустрията, или подобряване на
човешкия капитал.
Във връзка с ролята на университетите в процеса на изграждане на
стратегия

за

интелигентна

хармонизирането

на

специализация,

университетските

проф.

д-р

Бакърджиева

научно-изследователски

посочи

портфейли

с

приоритетите на Иновативната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС);
постигане

на

по-добро

съгласуване

на

времевите

графици

за

различните

заинтересовани страни (университети, регионални власти и други външни действащи
лица); разработване на подходящи инструменти за синергия при изграждането на
капацитет в научно-развойната дейност в инфраструктурата и в човешките ресурси и
мултидисциплинарните подходи, генерирани чрез диалога университети-бизнес и
разгръщане на знанието, както за технологични, така и за социални иновации; научни
изследвания във връзка с регионалните приоритети; местните фирми и университети
следва да работят в сътрудничество; гарантиране на устойчивостта на Стратегиите за
интелигентна специализация извън времевата рамка на структурното финансиране.
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Проф. д-р Бакърджиева посочи модел за създаване на ИСИС за Северозападен
регион - насоките за създаване; участниците в процеса; резултатите за водещите
иновационни дейности; оценката на необходимите ресурси за създаване на ИСИС в
Северозападен регион; водещите фирми в технологичните групи и в индустрията;
модела за изграждане на база данни за ИСИС; анализ на силните и слабите страни,
възможности и заплахи; поглед към динамиката на предприемачеството.
Като обобщение на всичко казано проф. д-р Бакърджиева изтъкна прилагането
на добри практики на ИСИС в Северозападен район; водещата позиция на
университетите и активното участие на бизнеса; правилният избор на сфери на научноизследователско

специализиране

(вертикални

приоритети)

и

междусекторно

изследване, като приоритетите се основават на анализа на силните и слабите страни на
региона и са избрани изрично по препоръки на фирмите; справяне с новите
предизвикателства (с помощта на клъстери); ефективно използване на структурните
фондове и програми на ЕС (Horizon 2020, COSME, Eureka, etc.) през следващия
програмен период; местните и национални органи на управление финансово да
подкрепят изработването и прилагането на ИСИС. За разработване на работеща
Стратегия

за

интелигентна

специализация,

както

и

за

нейното

ефективно

имплементиране е необходимо да се търсят нови креативни идеи, оперативни модели
или ноу-хау: да се осъществява мониторинг и оценка на иновативните политики; да се
включват

МСП

от

региона

в

конкурсните

схеми

на

HORIZON

2020;

интернационализация на клъстерите; участие на региона във формални и неформални
мрежи с оглед непрекъснат обмен на добри практики и досег до европейските
стандарти и възможност за излаз на международни пазари на продукция от региона.
Проф. д-р Бакърджиева заяви, че Варненски свободен университет е готов да
предложи партньорство на общините, което включва: организиране на информационен
ден

за

административните

структури

на

българските

общини

и

области;

специализирано обучение, което да им помогне да посрещнат новите изисквания за
финансиране, в т. ч. ускорени магистърски програми; експертиза за разработване на
стратегии за интелигентна специализация; подкрепа при тяхното внедряване. Изтъкна
преимуществата на ВСУ, стратегията за растеж на университета, акредитираните
области и специалности, клъстерите на компетентност.
Проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо
планиране”, Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов приветства колегите си за
това, че са започнали да работят по стратегията за интелигентна специализация и
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сподели, че има поглед и върху Северен централен район и че е очаквала да чуе
приоритети, които може би на този етап все още не са готови.
Проф. д-р Бакърджиева уточни, че са показали анализите, които са направени
и на базата на тези анализи е направено абсолютно детайлизиране на направленията,
детайлизиране на фирмите поименно, на заетост, но това е редно да бъде направено на
следващ етап.
Проф. д-р Богданова благодари за отговора и допълни, че Стопанска академия
„Д. А. Ценов” има изключително сериозни изследвания в рамките на района и обърна
внимание на възможността за съвместна работа с колегите от Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър”.
Г-жа Илиана Филипова - изпълнителен директор на Българска търговскопромишлена палата – Враца приветства усилията на научните среди и препоръча
ограничението да не е само на база на теоретични разработки и на статистически данни
и отправи призив към научните среди за срещи с работодателските организации, с
фирмите за съвместна работа.
Проф. д-р Бакърджиева заяви, че трябва да има база, върху която да се стъпи и
целта на презентацията е била да провокира.
Г-н Ивайло Петров благодари на проф. д-р Теодора Бакърджиева и даде думата
на членовете на РСР на СЗР за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина
към следващата точка от дневния ред.
По точка 7 от Дневния ред: „Съвет по регионална политика – създаване,
правила за работа, членове, информация от първото заседание”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на г-н Иван Аспарухов – заместникминистър на регионалното развитие и благоустройството и председател на Съвета по
регионална политика (СРП).
Г-н Иван Аспарухов представи накратко информация относно Съвета по
регионална политика. създаден в края на 2014 г. със Заповед на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Статутът на СРП е експертно
консултативно звено към Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
решаване на проблеми в областта на регионалната политика. Една от основните цели на
СРП е да се изгради механизъм за ефективно сътрудничество, структуриран диалог и
комуникация с регионалните и местни власти и др. заинтересовани страни за
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анализиране, проучване, планиране, прилагане на политика, наблюдение и оценкацелият процес на провеждане на регионална политика. Г-н Аспарухов отбеляза, че е
необходимо да се засили диалога на Регионалните съвети за развитие със Съвета по
регионална политика, тоест въпроси, които възникват и се обсъждат на РСР и са тясно
свързани с общините и партньорите, могат да бъдат отнасяни към СРП.
В състава на Съвета влизат представители на Управляващите органи на
оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и програмите за
териториално сътрудничество; представител на администрацията на Министерския
съвет; представител на администрацията на президента; кметове на общини;
представители на национално представените организации на работодателите и
синдикатите;

представители на обединение на неправителствени организации;

представители на НСОРБ; двама представители на университети.
Г-н Аспарухов сподели, че след проведеното първо заседание на Съвета по
регионална политика, активността на ръководствата на областните администрации и
промяната на работата на Областните съвети за развитие е довело и до подобряване
работата на Регионалните съвети за развитие.
Г-н Иван Аспарухов обърна внимание, че на проведените заседания на
останалите пет Регионални съвети за развитие са направени различни предложения,
затова той призова членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
да дават предложения. Получените предложения от всички Регионални съвети за
развитие ще се обобщят на следващото заседание на Съвета по регионална политика.
Заместник-министър Аспарухов отбеляза, че предложенията получени от
Регионалните съвети за развитие ще бъдат оформени и по преценка ще бъдат взети с
решения на Съвета по регионална политика, след което ще следват своето понататъшно развитие.
Една от функциите на Съвета е да обсъжда и дава предложения и становища за
промени в законодателната рамка за регионално развитие и местното самоуправление.
Г-н Аспарухов информира членовете на РСР на СЗР, че в края на месец май ще бъдат
внесени предложенията за промяната в Закона за регионалното развитие.
Г-н Аспарухов поздрави всички участници в заседанието за активността им,
приветства включването на представители на научните среди в работата на
Регионалните съвети за развитие и сподели, че на хората им трябват ефективни
решения, които да имат реални отражения върху живота им.
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Д-р Мадлена Бояджиева – Областен управител на област Ловеч взе думата и
представи на вниманието на членовете на Регионалния съвет за развитие свое
становище, относно разработването на целенасочена инвестиционна програма в
подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични,
планински и полупланински слабо развити райони.
Д-р Бояджиева посочи, че с приемането на нов Закон за регионалното развитие
през 2008 г., областите Ловеч и Плевен преминават в обхвата на Северозападен район.
Направените последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападния район 2007-2013 г. и анализи във връзка отчитане изпълнението на
различните планови и стратегически документи, както и подготовката за този
програмен период - 2014-2020 г., показват, че не е постигнат желания напредък в
преодоляването

на вътрешнорегионалните различия. Северозападен

район

по

основните социално-икономически показатели остава на последно място спрямо
останалите райони в страната и ЕС. Това налага предприемането на спешни
целенасочени мерки. От направената последваща оценка на Регионалния план за
развитие на Северозападния район е видно, че област Ловеч по редица показатели е
близка до областите Видин, Враца и Монтана, а по някои ги изпреварва.
Изнесените данни от проучване на Института за пазарна икономика от 11
ноември 2014 г., проведено в сътрудничество с РЕГИОСТАТ, съдържа актуални
социално-икономически профили на 28-те области в страната. Профилите представят
състоянието и развитието на областите въз основа на 59 показателя. Според
комплексната оценка, област Ловеч е в категорията „Много лошо социалноикономическо състояние“, заедно с областите Разград, Силистра, Монтана и
Търговище, а по средногодишен темп на нарастване на доходите за периода 2004 –
2013 г. при темп в столицата 12,79 % и среден за страната от 8,5 %, за област Ловеч,
стойността на този показател е едва 2,90 % на година и това е най-ниската стойност в
страната. Тези данни красноречиво говорят за темповете на развитие на областта през
последните години и показват необходимост от предприемане на спешни мерки за
целенасочена подкрепа.
Д-р Бояджиева заяви, че последните месеци често в медиите, когато се правят
публикации за Северозападния район, се изброяват не пет, както е записано в
нормативните документи, а три области - Видин, Враца и Монтана, т. е. изключват се
областите Плевен и Ловеч. Провеждат се събития, на които се обсъждат проблеми на
този Северозапад, който включва само тези три области – Видин, Враца и Монтана.
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Преодоляване на изоставането в развитието на Северозападна България и
останалите по-бедни региони е ключов приоритет на правителството, за който се води
целенасочена политика и това е заявявано многократно в публичното пространство.
Съветът по регионална политика ще подготвя и приема решения за прилагане на
политики за развитие на регионите в партньорство между централната власт, органите
на местно самоуправление и неправителствените организации, като тези решения са
особено важни за всички области от Северозападна България. - Видин, Враца, Ловеч,
Монтана и Плевен. Всички искат тези програми да не останат само като един
пожелателен документ, а да приключат с конкретни, реални мерки, с план за
инвестиции в района, с проекти, финансирани от националния бюджет или от
Оперативните програми.
По отношение на средствата от Европейските фондове и отражението им върху
развитието на региона се предвижда прилагане на териториален подход за
целенасочена подкрепа на Северозападния район. Въвеждане на критерии за оценка на
проектите по оперативните програми, които ще дават допълнителни точки - тоест
допълнителна тежест на тези проекти. Виждат се мерки за прилагане на този подход в
одобрената наскоро ОП „Иновации и конкурентоспособност”, в рамките на която ще
бъдат подкрепяни интервенции за намаляване на интензивността на икономическите
проблеми и справяне с неблагоприятните демографски тенденции в Северозападна
България. По редица мерки от проекта на Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г. също е планирано да бъде осигурен приоритет при одобрение на
заявленията и фокусиране на подпомагането за проекти, изпълнявани на територията на
Северозападен район. Необходимо е да бъдат използвани и възможностите на подхода
Водено от общностите местно развитие, за което предстои разработването и
приемането на необходимите нормативни документи.
Д-р Мадлена Бояджиева заяви, че област Ловеч приветства всяка инициатива,
прилагането на политики и добри практики, насочени към подкрепа за инвестиции и
растеж в Северозападен район, като обърна внимание обаче, че той включва и
областите Ловеч и Плевен. Областите Ловеч и Плевен са в Северозападния район още
от 2008 г. и няма документ, който да променя този факт, няма и основание те да бъдат
пренебрегнати или изключени от обхвата на предвидените мерки и програми. Няма
основание те да бъдат пренебрегнати или изключени от участие във всеки форум, който
обсъжда и решава бъдещето на този район. Д-р Бояджиева изрази безпокойство от
факта, че за пореден път областните администрации не са привлечени като активен
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участник в процеса на обсъждане на конкретните мерки и нормативни актове насочени
към решаване на проблемите на социално-икономическото развитие на региона.
Към настоящия момент няма да се прави промяна в териториалния обхват на
районите от ниво 2, защото то е в съответствие с изискванията на ЕС. Д-р Бояджиева
заяви, че след като областите Ловеч и Плевен са част от Северозападен район, то те
трябва да присъстват пълноправно във всички мерки, програми и стратегически
документи, още повече, че цифрите за област Ловеч са красноречиви в това отношение.
Д-р Мадлена Бояджиева подчерта, че целенасочената инвестиционна програма
в подкрепа на развитието на Северозападна България задължително трябва да включва
и областите Ловеч и Плевен, поне докато няма друго териториално разделение.
Предприемането на конкретни разписани мерки е в интерес на цялото население и на
отделния човек, върху проблемите на който трябва да фокусираме вниманието си - на
отделния човек от област Видин, от област Враца, от областите Ловеч, Монтана и
Плевен. В подготвящата се целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на
развитието на Северозападна България не трябва да има бели петна и всички
предприемани мерки трябва да са в интерес на развитието на целия регион.
Населението на областите Ловеч и Плевен не заслужава да бъде изолирано и
пренебрегнато.
В заключение д-р Бояджиева отбеляза, че екипът в Областна администрация
Ловеч, който работи по проблемите на регионалното развитие е изключително опитен,
прави това от години, прави го с различни политически кабинети, прави го в отлични
партньорски отношения с колегите от другите четири областни администрации и със
Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Д-р
Бояджиева сподели, че за нея като областен управител и за всички жители на област
Ловеч, е важно да получат категоричната позиция на всички, които имат отношение по
този въпрос.
Г-н Иван Аспарухов взе думата и посочи, че в Националната програма на
правителството, в глава 13 „Регионална политика” е записано: 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 и мерките: Анализ и оценка на актуалното състояние и на специфичните
проблеми на социално-икономическото развитие на изоставащите в икономическото си
развитие райони, включително анализ за социално-икономическото развитие на
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Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Странджа, Родопите,
пограничните и планинските райони на страната;

Определяне

на

стратегически

цели и приоритети за развитие на изоставащите райони с участие на всички
заинтересовани страни – свързани секторни министерства, местни власти, областни
управители, представители на бизнеса и на гражданските организации; Разработване на
Стратегия за икономическо възстановяване и развитие на Северозападна България,
Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слаборазвити
райони; Разработване на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано
развитие на изоставащите райони в България.
Г-н Аспарухов отбеляза, че когато става въпрос за целенасочена инвестиционна
политика, няма как да се съкрати съответният район и цялостната целенасочена
инвестиционна програма ще бъде на база на икономическото възстановяване, на база на
района. Ресурсът, който ще се използва, няма да е само национален, а ще се използва и
целият инструментариум на европейските фондове. Освен ангажимента на заместник
министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика г-н
Томислав Дончев за изработване на механизми и инструменти на подхода „Водено от
общността местно развитие”, който дава възможност за многофондово финансиране,
г-н Аспарухов сподели, че ще се направи опит при разработването на тази програма на
базата на регион, да има възможност за многофондово финансиране.
Когато се тръгне от най-тежките проблеми на територията на обикновената
община и се стигне до територията на по-добре развитата област, проблемите стават
общи, а решенията адекватни, сподели заместник-министър Аспарухов. Успехът поне
на една област, ще бъде успех за Северозападен район, а той ще е успех на
регионалната политика в България. Северозападният район не трябва да е на найниското равнище на социално-икономическите показатели, към което вече се
доближават и други райони в страната.
Г-н Иван Аспарухов отбеляза, че когато става въпрос за целенасочена политика
за въздействие, за икономическо възстановяване на регионите, задължително ще бъде
на базата на район от ниво 2. Г-н Аспарухов заяви, че във връзка с разработването на
Целенасочената инвестиционна програма е изпратено писмо до всички областни
управители за предоставяне на предложения за инвестиционни проекти от общините на
територията на областта, която представляват. Приоритет следва да имат проектите,
които имат ключова роля за икономическото развитие на областта и откриване на нови
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работни места, както и такива, които ще допринесат съществено за преодоляване на
актуалните проблеми на общините.
Г-н Аспарухов подчерта, че Северозападен район ще бъде районът за
целенасочено въздействие, тъй като СЗР е най-бедният район в Европа по статистика,
но не и по възможности. Район беден не може да има, има район, на който не са му
използвани възможностите. Северозападен район, заедно с областите Плевен и Ловеч е
район, който има прекрасни възможности, заяви г-н Аспарухов.
Г-жа Вера Добрева – директор на дирекция „Планиране и проекти”, общинска
администрация Троян сподели, че община Троян, като част от територията на Ловешка
област вярва, че на област Ловеч ще бъде обърнато особено внимание и ще бъде
подкрепена в своето развитие, защото данните изнесени от д-р Мадлена Бояджиева
показват, че на територията на областта има широки зони, които търпят
неблагоприятните последствия от демографското, социалното и икономическото
развитие. Г-жа Добрева призова да се обърне внимание на тези проблеми, за да не се
задълбочат и тогава вътрешнорегионалните различия биха били по-силни. Това от своя
страна би възпрепятствало интегрираното развитие на всяка община на област Ловеч
като цяло.
Г-н Аспарухов заяви, че ще бъде обърнато балансирано внимание на всички
райони.
Г-н Ивайло Петров предостави думата на членовете на РСР на СЗР за други
мнения и коментари, но такива не постъпиха.
По точка 7 от Дневния ред, Съветът взе следните решения:
Решение №4
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя становището
на Областния управител на област Ловеч – д-р Мадлена Бояджиева, 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.
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Решение №5
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район възлага на председателя
на РСР на СЗР, да внесе становището на Областния управител на област Ловеч –
д-р Мадлена Бояджиева, 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, в Министерство на регионалното развитие
и благоустройството.
По точка 8 от Дневния ред: „Представяне на Програма Interreg V-A Румъния
– България 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 Емил Манов – представител на Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и
благоустройството да представи Програма Interreg V-A Румъния – България и актуална
информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения.
Г-н Емил Манов запозна присъстващите с териториалния обхват на програмата
и населението на трансграничния район. Програмата за трансграничната зона Румъния
- България се базира на ниво NUTS 3 и включва седем окръга в Румъния и осем области
в България, които са съставени в по-голямата си част от общини. За РумънияМехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца, а за БългарияВидин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.
Представителят на Главна дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“ информира, че в процеса на подготовка на Програмата, участие е
взето от широк кръг от представители на национални, регионални и местни
организации и институции, социално икономическите партньори, академичната
общност и неправителственият сектор на двете държави. Създадена е Съвместна
работна група, проведени са шест заседания, на които са взети решения териториалният
обхват на програмата да не се разширява с допълнителни области, които нямат
директен излаз на границата между България и Румъния. Органите на управление на
Програмата са анализирали и обобщили всички посочени проблеми от настоящи и
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потенциални бенефициенти в избираемата зона, относно подготовката на бъдещи
проекти.
Г-н Емил Манов заяви, че в процеса на програмиране са проведени публични
консултации. В процеса на подготовка на бъдещата програма са отчетени резултатите и
препоръките от извършените социално-икономически и териториални анализи. На
заседанието на Съвместна работна група, проведено на 22 юли 2014 г., е одобрен
финалният проект на програмата и на 12 февруари 2015 г. Програмата е окончателно
одобрена от Европейската комисия.
На база опита от настоящия програмен период, резултатите и изводите от
извършените териториален и SWOT анализи на програмната територия е определена
стратегическата рамка на бъдещата програма. Г-н Манов посочи тематичните цели на
база, на които са формирани шест приоритетни оси на програмата и осем специфични
цели.
За периода 2014- 2020 г., Програмата ще разполага с общ бюджет от 258.4
милиона евро. От тях 215 745 513,00 евро ще бъдат отпуснати от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) или 72,18%. Собственият принос към формирането на
общия размер на средствата от ЕФРР е 60 018 103,00 евро, което представлява 27,82%.
За периода 2007- 2013 г. Програмата е разполагала с общ бюджет от 262 милиона евро.
Приносът на ЕС е бил 83% от предоставения за програмата бюджет или 217,8 милиона
евро. Останалата част от 17% или 44,2 милиона евро е национален принос.
Относно финансовият ангажимент на ЕК за период 2014-2020 по години, г-н
Манов информира, че всяка държава поема ангажимент да предостави съфинансиране,
необходимо за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2014-2020 г., както следва: Национално съфинансиране за
одобрените бенефициенти за изпълнение на операциите по приоритети от 1 до 5 е в
размер на минимум 15%, от които13% публично и 2% частно съфинансиране (собствен
принос на бенефициентите).

Национално съфинансиране по приоритетна ос

„Техническа помощ“ е в размер на минимум 35%, пропорционално на приноса на двете
държави към формирането на общия размер на средствата от ЕФРР по програмата.
Структурите за управление и изпълнение на програмата са: Управляващ орган Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Република
Румъния. За програмен период 2014-2020 г., Управляващият орган ще изпълнява и
функциите на Сертифициращ орган; Одитен орган- Сметната плата на Република
Румъния. Одитният орган ще бъде подпомаган от група на одиторите, в състава на
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която ще бъдат включени експерти от двете партниращи държави; Национален орган Съгласно Решение №156 на Министерския съвет от 21 март 2014 г. Главна дирекция
„Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното
развитие и благоустройството е определена за Национален орган по програмата.
Мониторингов комитет - Основният орган за взимане на решения по Програмата и
наблюдение изпълнението на програмните цели и резултати.
Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от Съвместния
секретариат. В съответствие с приетото решение на СРГ за програмен период 20142020 г., основният офис на Секретариата ще остане в гр. Кълъраш, Румъния, а на
територията на България, в град Русе, ще функционира под-секретариат, който ще
подпомага българските бенефициенти.
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020 г. е първата от петте програми за ТГС, която е официално одобрена
от Европейската комисия.
Г-н Манов информира, че на 25 март 2015 г. в гр. Белоградчик е проведено
първото заседание на Комитета за наблюдение. На заседанието е окончателно одобрен
пакета с документи за кандидатстване по първата покана за финансиране на проектни
предложения. На 26 март 20115 г. програмата е официално открита от заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Деница Николова,
която дава старт на първата покана за подаване на проектни предложения.

Със

стартирането на първата покана за набиране на проектни предложения вече са на
разположение 208.1 милиона евро. Сроковете за подаване на предложенията са както
следва: до 30 юни 2015 г. за т.н „меки“ проекти и до 30 септември 2015 г. за т.н
„твърди“ проекти, свързани с инвестиции в избираемата зона в областта на транспорта,
околната среда и извънредните ситуации.
Г-н Иван Аспарухов отбеляза, че първата програма, която е отворена за
кандидатстване е Програма Interreg V-A Румъния – България и призова още на
следващите заседания на областните съвети за развитие, да се обсъдят проектите в
трите приоритетни оси, на които бюджетите са по-големи. Необходимо е да се
обединят усилията и Северна България да използва напълно ресурса от тази програма.
Г-н Аспарухов сподели, че Програма Interreg V-A Румъния – България е една от найдобре действащите трансгранични програми и е необходимо да се използва тази голяма
възможност.
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По точка 9 от Дневния ред: „Предпоставки и необходимост от
усъвършенстване и ефективно прилагане на законодателството в областта на
регионалното развитие. Формулиране на предложения за промени в Закона за
регионалното развитие”
Г-н Ивайло Петров предостави думата на г-жа Ирина Михайлова – Началник
на отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в
Северозападен

район”,

към

Главна

дирекция

„Стратегическо

планиране

на

регионалното развитие и административно-териториално устройство”, Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, да представи кратка информация за
предпоставките и необходимостта от промени в законодателството в областта на
регионалното развитие.
Г-жа Ирина Михайлова отбеляза, че във връзка с усъвършенстване и
ефективно прилагане на законодателството в областта на регионалното развитие e
необходимо да бъдат формулирани конкретни предложения за изменение и допълнение
на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. Промените се
налагат

с оглед

адаптиране на законодателната рамка в съответствие със

стратегическата ориентация на политиката за регионално развитие след 2014 г. –
Стратегията „Европа 2020“. Усъвършенстването и прилагането на работещо и
ефективно законодателство за регионалното развитие ще създаде по-добри условия за
интегрирането на българските региони в европейското пространство и усвояването на
ресурсите за регионално развитие, вкл. от ЕС.
Г-жа Михайлова заяви, че в папките с материалите е приложена презентация,
включваща: предпоставки и необходимост от промени в законодателството; ключови
цели и принципи на промените в законодателството за регионално развитие; насоки за
регламентиране и идентифициране на промени по глави на действащия Закон за
регионалното развитие. С предложените промени в законодателството за регионалното
развитие (ЗРР+ППЗРР) ще се създадат условия за:
•

Засилване на интегрирания териториален подход на плановите и програмните

документи за регионално и местно развитие и постигане на балансирано териториално
въздействие на инвестициите в зависимост от специфичните предизвикателства и
потенциал;
•

Ефективна регионална координация на финансовите инструменти и програмите,

вкл., съфинансирани от фондовете на ЕС;
27

•

Изграждане на капацитет за управление и стратегически партньорства за

регионално и местно развитие на основата на Регионалните и Областните съвети за
развитие;
•

Ориентация към постигане на резултати на базата на реалистични цели,

индикатори за стратегическо наблюдение и оценка, ефективно управление на ресурсите
и институционална координация.
Г-жа Михайлова заяви, че след заседанието, презентацията ще бъде изпратена
по електронен път на членовете на Съвета, за да може да се дадат конкретни
предложения по съответните глави от действащия Закон за регионално развитие.
Постъпилите предложения за промени в законодателството за регионално развитие ще
бъдат обобщени и представени на следващото заседание на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район, което ще се проведе през месец юни.
Г-н Иван Аспарухов информира, че е предвидено цялата процедура за промени
в законодателството за регионално развитие да приключи през месец юни 2015 г. Той
призова членовете на Съвета да дадат своите предложения, като обърна внимание на
частта свързана с управлението на регионалното развитие, по отношение на функциите
на Областните и Регионални съвети за развитие и в оценката и приоритизирането на
проекти с регионално значение. Г-н Аспарухов отбеляза, че ролята на Регионалните и
Областните съвети за развитие ще бъде решаваща в това приоритизиране на проектите.
Когато се преценява ползата от един проект на територията на определена област или
район, преценката да бъде единствено социалния и икономическия ефект, това трябва
да бъде фокуса, върху който да се съсредоточат усилията.
Г-н Аспарухов заяви, че естественият начин за промяна на този закон е от
регионалните власти и призова членовете да изпратят своевременно своите
предложения за промени в законодателството за регионално развитие.
Г-н Бойко Балтаков – Заместник областен управител на област Плевен постави
въпроса, дали има възможност срокът за изпращане на предложенията да бъде поголям.
Председателят на РСР на СЗР информира членовете на Съвета, че могат да
изпращат своите предложения за промени в срок до 10 май 2015 г. на електронните
пощи на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
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По точка 10 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 РСР предложи за обсъждане и одобряване
проект на съобщение до средствата за масово осведомяване относно заседанието на
РСР на Северозападен район, приложен в папките с материалите.
Г-н Ивайло Петров предложи към текста на проекта на съобщението, да бъде
добавено, че Регионалният съвет за развитие 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.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №6
1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведено заседание на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район;
2. Приетите решения да се сведат до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
председателя на РСР, областните управители, представителите на общините и
секретаря на РСР в Северозападен район, като се вземат предвид и
предложенията направени на заседанието.
По точка 11 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”
Във връзка с писмото на заместник-министър Иван Аспарухов до областните
управители, относно предложение за проекти във връзка с разработването на
целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити
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райони, г-н Ивайло Петров обърна внимание, че срокът за изпращане на
предложенията за проекти е 15.05.2015 г., като преди този срок, предложенията трябва
да се обсъдят и одобрят на съответните областни съвети за развитие. Г-н Петров
отправи апел към кметовете и областните управители от района, към представителите
на неправителствения сектор за предложения за проекти.
Председателят на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров благодари на всички
присъстващи за тяхното участие в заседанието и информира, че следващото заседание
на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район е планирано да се проведе на
11-12 юни 2015 г., като допълнително всички ще бъдат уведомени за мястото на
провеждане.
Заседанието бе закрито в 13:30 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 на Северозападен район
……………………………….................. (П)
(Ивайло Петров)
(Областен управител на област Монтана)
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