ПРОТОКОЛ №34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
проведено на 26-27.10. 2017 г., в гр. Вършец

На 26-27 октомври 2017 г. в Конферентната зала на хотел „АТА“- гр.Вършец се
проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието се откри от областния управител на област Монтана - г-н Росен
Белчев 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.

Султанка Петрова
Заместник-министър на труда и
социалната политика
Красимир Живков
Заместник-министър,
Представляван от Деница
Славкова- Директор на
Регионална инспекция на околната
среда и водите – гр.Монтана
Атанас Добрев
Заместник-министър,
Представляван от Цветко
Цветков- Директор на
Северозападно държавно
предприятие - Враца
Красимир Първанов
Заместник-министър,
представляван от
Божидар Симеонов – държавен
експерт, Министерство на
енергетиката
Лъчезар Борисов
Заместник-министър,
представляван от
Стефан Узунов – Министерство на
икономиката
Ангел Попов
Заместник-министър,

Министерство на труда и
социалната политика

2.

3.

4.

5.

6.

Министерство на околната среда и
водите

Министерство на земеделието,
храните и горите

Министерство на енергетиката

Министерство на икономиката

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
17.

18.

19.

представляван от
Пламен Соломонов – старши
експерт, Министерство на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Ирена Георгиева
Заместник-министър,
представлявана от
Камелия Андонова – юрисконсулт,
Министерство на туризма
Петър Николов
Заместник-министър,
представляван от
Росица Илиева- главен експерт,
Министерство на образованието и
науката
Амелия Гешева
Заместник-министър,
представлявана от
Валентина Христова – и.д Директор
дирекция, Министерство на
културата
Росен Белчев
Областен управител
Председател на РСР на СЗР
Албена Георгиева
Областен управител
Малина Николова
Областен управител
Георги Терзийски
Областен управител
Мирослав Петров
Областен управител
представляван от
Александър Костов
Областна администрация - Плевен
Борис Николов
Кмет
Иво Цветков
Кмет, представляван от Петър
Петров – заместник кмет
Калин Каменов
Кмет
представляван от
Виолета Божинова
Директор дирекция,
„Маркетинг, програми и проекти”
Пенка Пенкова
Кмет
представлявана от

съобщенията

Министерство на туризма

Министерство на образованието и
науката

Министерство на културата

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

Община Белоградчик,
Област Видин
Община Бяла Слатина,
Област Враца
Община Враца,
Област Враца

Община Лом,
Област Монтана
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20.

21.

22.
24.

25.

26.

Гинка Иванова
Заместник кмет
Донка Михайлова
Кмет, представлявана от
Борис Бояджиев - Директор
Дирекция „Обществени поръчки“,
Община Троян
Цветелина Александрова,
представлявана от Иван Пешунов –
Секретар на община Георги
Дамяново
Валерий Желязков
Кмет
Илиана Филипова
Изпълнителен директор,
представляван от
Мария Панайотова
Административен секретар
Даниела Симидчиева
Директор „Професионално
обучение и ЦПО”,
представлявана от
Мая Григорова
Българска стопанска камара Монтана
Димитър Манолов
Президент на конфедерацията на
труда „Подкрепа“, представляван
от Иван Александров
Председател на КТ „Подкрепа“ Монтана

Община Троян,
Област Ловеч

Община Георги Дамяново,
Област Монтана
Община Никопол,
Област Плевен
Търговско-промишлена палата –
Враца

Българска стопанска камара

Конфедерация на труда „Подкрепа“

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.

Боряна Войчева
Началник отдел „СЗР“ – Видин, ГД
СППРР
Секретар на РСР на СЗР
Божидар Славков
Старши сътрудник УЕПП, отдел
СЗР – Видин, ГД СППРР

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Даниела Цонева
Администрация на МС – началник
сектор
Георги Бърдаров – съветник в
МТСП
Димитър Мишонов
Началник РУ МВР - Вършец
Нина Петкова – ОА Монтана
Заместник Областен Управител
Цветко Цветков – заместник
Областен Управител ОА Монтана
Нели Дацова – ОА Монтана,
Директор Дирекция АКРРДС
Даниела Георгиева – ОА Монтана –
Директор АПОФУС
Иван Тодоров – ОА Монтана
Главен Секретар
Добромир Тодоров – ОА Монтана
Главен експерт
Силва Маринова – главен експерт
ОА Монтана
Лорета Ценова – ОА Монтана
Младши експерт
Силвия Георгиева – ОА Монтана –
старши експерт
Силвия Вилсонова
Младши експерт, ОА - Монтана

Администрация на МС

Биляна Борисова – ОА Монтана –
старши експерт
Надя Дамянова
ОА – Монтана - специалист
Мариана Каменова – ОА Враца
Главен Секретар
Евгения Илиева ОА Враца – главен
експерт
Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев
Директор
Ивайло Иванов Денчев – АПИ,
Директор Областно пътно
управление - Плевен
Върбинка Борисова
Главен експерт
Анелия Влаховска
Началник отдел ОА Видин
Татяна Петрова
Експерт Община Вършец
Радослав Найденов – заместник
кмет Община Берковица

ОА - Монтана

МТСП
ОД МВР - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана
ОА - Монтана

ОА - Монтана
ОА - Враца
ОА - Враца
Технически колеж - Ловеч
АПИ
ОА - Враца
ОА - Видин
Община Вършец
Община Берковица
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Мая Гуглина – заместник кмет
Община Вълчедръм
Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене
Лина Маринова – Директор ДБТ Берковица
Юлиян Господинов – главен
асистент СА „Д.А .Ценов“- Свищов
Тихомира Трифонова – Агенция
„Стратегма“
Юлиана Николова – Агенция
„Стратегма“
Цветана Иванова – Управител
ОИЦ - Враца
Мая Димитрова – Управител ОИЦ Монтана
Горан Беремлийски – експерт в
ОИЦ- Монтана

Община Вълчедръм
Община Чупрене
ДБТ - Берковица
СА „Д.Ценов“- Свищов
Агенция „Стратегма“
Агенция „Стратегма“
ОИЦ - Враца
ОИЦ - Монтана
ОИЦ - Монтана

Председателят на Съвета и Областен управител на Област Монтана – г-н
Росен Белчев 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 Росен Белчев благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район, както и на гостите на заседанието и пожела
ползотворна работа.
Председателят на РСР на СЗР представи проекта на дневния ред за
настоящото заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за
включване на нови точки. Такива не постъпиха и всички членове на Съвета приеха
следния дневен ред:
Дневен ред:
Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
Дневен ред:
1.Представяне и обсъждане на проект на Междинна оценка на РПР за периода
2014-2020г.
2. Информация за напредъка по отношение на дейностите, свързани с
инфраструктурно подобряване / разширяване и изграждане на 4- лентов път по
трасето на Републикански път I-1 /Е-79/.

5

3. Приоритети по отношение на социалната политика, провеждана на
територията на Северозападен район.
4.Приоритети в сферата на образованието на територията на Северозападен
район. Дуалното обучение.
5.Представяне на значими проекти, свързани с подобряване на
инфраструктурата и възможностите за привличане на туристи на територията
на Северозападен район.
6.Доклад от Ръководителите на Областните информационни центрове относно
усвоените средства по отделните Оперативни програми на територията на
областите в Северозападен район за периода 2007-2013г, както и актуална
информация за периода 2014-2020г. към настоящия момент.
7.Информация относно възможностите за финансиране по линия на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021г., напредък в процеса на
одобрение на концепциите, определени посредством Меморандумите за
разбирателство между България и страните – донори. Индикативни срокове за
обявяване на покани и за набиране на предложения.
8.Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР.
9.Други. Закриване на заседанието.
Заседанието започна с т.2 „Информация за напредъка по отношение на
дейностите, свързани с инфраструктурно подобряване / разширяване и
изграждане на четирилентов път по трасето на Републикански път I-1/ Е -79/“,
поради наложило се по обективни причини закъснение на представителите на
Агенция „Стратегма“, които представят информацията по т.1 „Представяне и
обсъждане на проект на Междинна оценка на РПР за периода 2014-2020г.
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район г-н Росен
Белчев предостави думата на г-н Ивайло Денчев, директор на Областно пътно
управление - Плевен за представяне на информация относно т.2 от Дневния ред.
Г-н Ивайло Денчев започна своето представяне с информация за обекти по
републиканската пътна мрежа в изпълнение и в подготовка на територията на
Северозападен район: за Област Видин: обекти в изпълнение: ремонт на пътя „Лом
- Сталийска Махала - Дондуково – Дреновец - Ружинци - Чупрене, местност „Бялата
вода“ – стойност на ремонтните работи – 7 999 938 лв с ДДС; и за обекти в
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подготовка: АПИ ще възложи проектиране за основен ремонт на два обекта – Път
Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница - Кула и Път Видин - Кула –
Връшка Чука – граница с Република Сърбия; за област Монтана - информация за
обекти в изпълнение: Ремонт на път III-102 – стойност на ремонтните работи
8 165 127,86 лв с ДДС; дължина на участъка 27,120 км и за обекти в подготовка:
рехабилитация на път Дъбова махала – Монтана с обща дължина 29,793 км; за
област Враца – за обекти в изпълнение - ремонт на път Хайредин – Крива Бара –
Бутан – Гложене – с обща дължина 31, 631 км; ремонт на път III-1301 с обща
дължина 10,187км; ремонт на участъци от път Мизия - Оряхово – Лесковец –
границата с област Плевен; път Враца - Борован и път границата с област Плевен –
Селановци - Оряхово; стойността на посочените обекти - над 14 млн.лв с ДДС; за
обекти в подготовка - основен ремонт на моста на река Ботуня на път Монтана –
Враца; основен ремонт на пътя Ребърково - Люти дол - Ботевград, като от този път
8км са в област Враца; област Плевен – информация за обекти в изпълнение ремонт на път III-303 в участъци с обща дължина 10,307км; предвидени за ремонт
от кръстовището с път I-3 Бяла – Ботевград до началото на регулация гр.Левски до
границата с област Велико Търново ; стойност на ремонтните работи – 4 934 937 лв
с ДДС; за обекти в подготовка - рехабилитация на път Плевен- Ловеч с обща
дължина 11,784 км по ОП“Региони в растеж“; рехабилитаци на път Червен Бряг –
Чомаковци с обща дължина 9,492км; по ОП“Региони в растеж“; за област Ловеч –
информация за обекти в изпълнение - ремонт на път Тетевен – Гложене – Ябланицастойност на ремонтните работи – 8 019 234 лв с ДДС; обща дължина – 22,585 км;
ремонта на път Борима - Дълбок дол - гара Добродан – 10,284км; стойност на
ремонтните работи- 2 670 260лв с ДДС; ремонт на път Граница с област Плевен –
Луковит - Петревене – Румянцево в участъка на Луковит; стойност на ремонтните
работи – 3 522 191,12лв с ДДС; ремонт на път Ловеч – Троян – стойност на
ремонтните работи 3 145 671,41лв с ДДС и за обекти в подготовка - рехабилитация
на път Ловеч - Троян – Кърнаре с обща дължина 8,712 км по ОП „Региони в растеж“
Г-н Ивайло Денчев представи информация за проекта за доизграждане на
АМ“Хемус“. Вече е в ход изграждането на участъка между Ябланица и Боаза с
дължина 9.3 км, който ще бъде изпълнен на инженеринг, което включва
проектиране и строителство. Този участък ще се изпълнява със средства от
републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на АПИ.
Изпълнителят на инженеринга е поел ангажимент за максимална мобилизация, така
че да се съкратят сроковете и за проектиране и за изграждане, с цел по- бързото
въвеждане на участъка в експлоатация. Възможно най- близкият срок, в който се
очаква да започне самото изграждане на магистралния участък е началото на
следващата година. Договорът за проектиране и строителство е на стойност 54 990
000 лв без ДДС / 65 988 000 лв с ДДС/; Договорът за строителен надзор е на
стойност 595 899,10 лв без ДДС /715 078,92лв с ДДС/;
Беше предоставена и информация за програмата на АПИ, в която е заложено да
започне изпълнението на републиканския път „Видин – Ботевград“. Общата
дължина на проекта е 167 км, като той е разделен на четири участъка: „Видин –
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Монтана“ – 95,1 км; ново строителство; „Монтана – Враца“ – 30 км - ново
строителство; „Враца – Мездра“ – 8.9 км - рехабилитация; „Мездра – Ботевград“ –
32,8 км - ново строителство;
Г-н Денчев предостави информация по отношение ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ – по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ е обезпечено
финансирането за подготовката на проект „Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана –
Враца“. На 28.10.2016г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проектиране на идеен и технически проект и неговите
съпътстващи дейности, като стойността на договора за БФП е 2 774 936,52лв с ДДС,
а срокът за неговото изпълнение е 31.01.2019г.
Г-н Денчев предостави информация за етапа на изпълнение за следните участъци:
„Видин – Димово“ и „Димово - Бела – Ружинци“; за участъците „Ружинци –
Монтана“ и “ Монтана – Враца“; както и за участъка „Враца – Мездра“.
Г-н Денчев подчерта, че с приоритет в инвестиционната програма на Агенция
„Пътна инфраструктура“ са два участъка от трасето на пътя „Видин – Ботевград“.
Това е проектът за разширение на отсечката „Мездра- Ботевград“ и проектът за
изграждане на обхода на град Димово, който попада в обхвата на участъка Път 1-1
„Видин- Монтана“. За проекта „Мездра – Ботевград“ по отношение на
отчуждителната процедура се очаква постановяването на отчуждителен акт.
Планирано е през 2018г да бъдат обявени процедурите за избор на изпълнители на
двата обекта.
Г-жа Малина Николова попита г-н Денчев дали ще бъде променяно трасето на
пътя Мездра – Ботевград.
Г-н Денчев отговори, че засега има два варианта в тази връзка и ще бъде избран
единият от тези варианти.
/ Информацията на г-н Ивайло Денчев е приложена към настоящия протокол /

По точка 3 от дневния ред „Приоритети по отношение на социалната
политика, провеждана на територията на Северозападен район“ думата беше
дадена на г-жа Султанка Петрова – Заместник министър на Министерство на
труда и социалната политика.
Г-жа Петрова започна със задачите, които МТСП си е поставило във връзка със
социалните услуги; по отношение на Програмата „Работа”, тя каза че програмата е с
различна ефективност по места. Важна роля има социалното предприемачество,
важна е ролята на младите хора, както и дуалното образование в решаването на
социалните проблеми на хората.
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Г-жа Петрова разказа за срещите, които са осъществени на регионално ниво в
общините видин, Бойница, Ружинци и Белоградчик. Екипът на МТСП е напарвил
вече анализ на тези срещи; Г-жа Петрова подчерта ролята на диалога и взаимната
връзка между централната и местната власт; има интерес към социалното
предприемачество; на някои места програмата „Работа” се приема много добре, на
други – не толкова положително. Приоритетно са отделени 2 млн.лв по тази
програма за Северозападна България. Посоката, в която трябва да се работи е хората
да бъдат ангажирани, няма как да се дават средства и помощи за хора, които не
желаят да работят; социалните помощи са се превърнали в начи определена група
от хора да се издържат на гърба на обществото.
Г-жа Петрова запозна членовете на РСР с нови социални услуги, нови програми –
Деинституализацията на възрастни хора. През 2018г, заедно с МРРБ започва
проектът за деинституализация на възрастните хора; ще бъдат изградени подходящи
сгради, които ще предоставят добри условия за възрастните хора. Ще се предлагат
услуги и за хора, които имат психични проблеми; ще се направят подходящи
помещения за тези хора; ще има и рехабилитация за тези хора; Г-жа Петрова
посочи, че населението на България много бързо застарява и отговорността към
нуждите на възрастните хора е моного голяма.
Г-жа Петрова запозна присъстващите и с Програма „Социална икономика,
социално предприемачество”, което е нещо ново. Тя посочи, че се подготвя закон
за социалното предприемачество. В Министерство на икономиката има отворена
програма за социално предприемачество. Социалната икономика в ЕС е 11% от
общата икономика. Това означава, че тя е много важна и трябва да се развива.
Г-жа Петрова каза, че от началото на следващата година се предвижда да бъдат
сформирани мобилни групи, които да подпомагат българските общини по
отношение тяхното участие в национални и европейски програми.
Думата беше дадена на доцент Бърдаров от СУ „Св.Климент Охридски”, който
направи презентация на тема „Демографските тенденции в Европа, мястото на
България и нуждите от ново демографско мислене”:
Г-н Бърдаров засегна следните въпроси в своето представяне:
Демографските тенденции в Европа, мястото на България и нуждата от ново
демографско мислене; той запозна присъстващите с Коефициента на фертилност. За
България този коефициент е 1.4. Беше псочена Средната продължителност на
живота в страните от Европа; посочени бяха данни за Средната възраст на
държавите в ЕС за 2008 година и прогнозата до 2060 година. Беше направен анализ
на населението на България – мъже - жени; какви са предизвикателствата пред
България – пред пазара на труда, пред социалните системи; по отношение на
уязвимите етнически малцинства и тяхната интеграция; Регионалните
икономически баланси и развитието; Човешкия капитал; неизползвания ресурс на
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българите в чужбина; връзката между образованието и реализацията; между бизнеса
и образованието; какви са регионалните демографски политики.
/Презентацията на доцент Бърдаров е приложена към настоящия протокол/.
Председателят на РСР г-н Росен Белчев благодари на г-н Бърдаров за
представената информация и даде думата на членовете за въпроси и коментари.
Думата беше дадена на д-р Валерий Желязков – кмет на Община Никопол,
който засегна проблемите, които стоят пред малките общини по отношение
проблемите в здравеопазването, проблемите с високата безработица, проблема с
намаляването на хората в община Никопол. Той посочи, че преди общината, със
своите 14 населени места е била около 20хил.души, а сега е под 10 хил.души; няма с
какво да бъдат задържани младите хора в общината; безработицата там е повече от
30%; за последните 8 месеца 147 млади хора са напуснали общината.
Г-жа Петрова отговори, че в края на месец номеври – на 30 ноември и на 1
декември екип на МТСП ще бъде на срещи в Плевен и в Ловеч и ако дотогава имате
въпроси, то екипът на МТСП ще бъде на разположение, за да отговори на тези
въпроси.
Г-н Желязков вметна, че проблемите са в малките общини, а не са в големите
общини като Плевен.
Думата взе и г-н Борис Николов – кмет на Община Белоградчик. Той посочи, че
посещенията, които се правят от експерти от МТСП по места са много полезни; Г-н
Николов посочи проблемите на община Белоградчик; даде пример с местната
общинска болинца, която е инкасира по 30 хил.лв загуби всеки месец; той посочи,
че Законът за висшето образование следва да бъде променен, за да може младите
специалисти, които завършват да може да бъдат разпределяни и то най- вече за
социално- значимите специалности, както това е било преди, за да може малките
населени места да разчитат на специалисти, които ще имат възможност да се
развиват. Битката с миграцията на хората е много важна.
Г-н Николов посочи, че ако държвата не направи социално - икономически
инвестиции в Северозападния район, то прогнозите за неговото развитие не са
добри.
Изказване направи и г-н Радослав Найденов – заместник кмет на Община
Берковица. Той говори за проблемите в община Берковица; за проблемите със
застарявенето на населението; за програмата „Независим живот” и нейната роля в
превенцията при решаването на проблемите с деинституализацията на настанените
хора в домове. Той акцентува върху ролята на превенцията в решаването на
проблемите на хората, които имат нужда от помощ и подкрепа от страна на
държавните институции.
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Г-жа Петрова каза, че по отношение на програмата „Независим живот“ за тази
година са отделени 7 млн.лв и програмата няма да бъде спирана, а ще продължи
нейното изпълнение.
Г-н Росен Белчев даде думата на г-жа Малина Николова – Областен управител
на област Враца. Тя имаше предложение, да се разработят ясни критерии, по които
кметовете на общините да определят хората, които ще бъдат наети по Програмата
„Работа”, за да може да се обективизира начина, по който се определят хората,
които се наемат по тази програма;
Г-жа Петрова каза, че предложението на г-жа Николова следва да бъде изпратено
в писмен вид, за да може екипът на МТСП да вземе отношение по повдигнатия
въпрос относно правилата и критериите за избор на хората по тази програма.
Думата взе и Управителят на Областен информационен център – Враца, която
даде един добър пример от Унгария. Тя посочи ,че малко населено място в Унгария,
в което живеят 450 души използва националните програми, но не само това; хората
са получили за обработване пустеещи и неизползвани земи и се занимават със
земеделие; това село сега се развива много добре, макар преобладаващото
население в него да е от ромското малцинство.
Изказване направи и г-жа Мария Панайотова, представител на БТПП – Враца. Тя
посочи, че за съжаление политиките на държавата са на парче в много от случаите;
че е необходимо да има съвместна регионална политика от всички заинтересовани
страни; че е нужна целенасочена политика, която да помогне да се разрешат
проблемите на региона.
Г-жа Петрова отговори, че освен регионална политика има и политика на
национално ниво; има изготвена национална стратегия до 2030 година; тя подчерта
ролята на успешната координация и комуникация между властите на местно ниво;
ролята на общността в решаването на съществуващите проблеми на регионално
ниво;
Думата взе и г-жа Виолета Божинова – Директор на дирекция в Община Враца.
Тя информира за проект на Община Враца по програмата ИНТЕРРЕГ „България –
Румъния“, който е свързан с действия в кризисни ситуации. Тя посочи, че общината
е партньор на всички общини на територията, в които се изпълнява проекта.
Проектът се изпълнява успешно и се очаква да бъде финализиран.
Тя също посочи, че е много важно да се положат усилия да се използва максимално
капацитета на хората, които продължават да живеят в района, защото това е от
значение, за да можем да ги задържим в този район.
След изчерпване на дискусията по темата се премина към следваща точка от
дневния ред.
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По точка 1 от дневния ред Представяне и обсъждане на проект на
Междинна оценка на РПР за периода 2014-2020г. думата беше дадена на Г-жа
Юлиана Николова - представител на Агенция „Стратегма“ и г-жа Тихомира
Трифонова
да представят пред членовете на РСР проекта на Междинна
оценка на РПР за периода 2014-2020г.
Г-жа Юлиана Николова представи проекта на Междинна оценка на РПР на СЗР за
периода 2014-2020г., като акцентува на следното: Целта на извършваната
Междинна оценка; Правната рамка за периода 2005-2010г.; на Институционалната
среда за периода 2012-2017г.; на Източниците на информация – НСИ като
официален орган на статистиката в България, ЕВРОСТАТ като официален орган на
статистиката на ниво ЕС, данни от Годишните доклади за наблюдение на
изпълнението на РПР за 2014, 2015 и 2016г., чрез данни от ИСУН и други
източници, са отчетени резултатите от изпълнението на националните документи,
които допринасят за регионалното развитие; Бяха представени ограниченията на
извършваната оценка; спецификите на Междинната оценка на РПР 2014-2020г; бяха
представени Визията и целите на РПР;
РПР има три стратегически цели:
1/ Развитие на конкурентноспособна икономика чрез развитие на собствения
потенциал на СЗР;
2/ Съхраняване и развитие на човешкия капитал;
3/ Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност;
Г-жа Николова представи Инструментите за оперативното изпълнение ;
Промените в социалното и икономическо развитие на СЗР; подхода за оценяването
на напредъка; подхода за оценяване на степента на постигането на заложеното
изменение на показателите; напредъка по отношение на ключовите индикатори;
напредъка по отношение на индикаторите Европа 2020; напредъка по отношение на
приоритетите и стратегическите цели – чрез оценка на специфичните индикатори;
промените в социалното и икономическото развитие на СЗР – по всички показатели
се наблюдава слабо нарастване на различията между областите в района; Беше
представена информация за уместността на индикаторите на РПР на СЗР, както и
индекса за регионалната конкурентноспособност за 2016г.
Г-жа Николова направи три препоръки:
1/ Усилията следва да бъдат насочени към подкрепа на устойчивостта на
постигнатите резултати и изпълнението на мерки, осигуряващи устойчивост и
интензифициране на развитието;
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2/ Преглед на подхода за събиране на информация за изпълнението на
специфичните индикатори на РПР и изготвянето на Годишните доклади за
неговото изпълнение;
3/ Изработване на механизъм за отчитане на приноса на националното и
местно финансиране към развитието на района, включително и чрез
информацията в Годишните доклади за изпълнение на РПР;
След представяне на информацията по тази точка Председателят на РСР г-н Росен
Белчев даде думата на членовете на РСР за мнения и коментари.
/Презентацията на представителите на Агенция „Стратегма“ е приложена към
настоящия протокол/.
Въпроси и коментари нямаше и поради напредване на времето, г-н Белчев обяви
почивка за кафе – пауза.
По точка 5 от Дневния ред „Представяне на значими проекти, свързани с
подобряване на инфраструктурата и възможностите за привличане на
туристи на територията на Северозападен район“ :
Г-н Росен Белчев предостави думата на г-н Ваньо Костин – Кмет на Община
Чупрене да представи своя проект за изграждане на ски - писта на територията на
Община Чупрене.
Г-н Костин запозна членовете на РСР със своите идеи и своя проект за изграждане
на ски писта в община Чупрене, както и с трудностите, с които се сблъсква в
момента. Идеята за този проект възниква през 2011 година, когато община Чупрене
е партньор по проект, изпълняван от Видинската търговско- промишлена палата.
Направено е проучване по отношение на потенциала, който има в община Чупрене
за развитие на туризъм. Г-н Костин подчерта, че община Чупрене работи по
реализирането на идеята за създаване на туристическа зона и ски зона и говори за
ролята на този проект за региона и какво е направено до момента за неговата
реализация.
Г-н Росен Белчев даде думата на членовете на РСР за въпроси и коментари.
Г-жа Албена Георгиева – Областен управител на Област Видин каза, че застава
изцяло зад идеята на Г-н Костин и я в лицето на Областна Администрация Видин,
той има подкрепа за реализацията на своя проект, както и че подкрепа в лицето на
Областна администрация - Видин ще има всяка идея, която е насочена към
развитието на района.
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Г-н Росен Белчев посочи колко е важна ролята на развитието на туризма за
населените места, като даде за пример развитието на гр. Банско. Той пожела успех
за реализацията на проекта, представен от г-н Ваньо Костин.
Г-н Росен Белчев предостави думата на г-жа Таня Петрова, представител на
Община Вършец да запознае членовете на РСР с няколко проекта, реализирани от
община Вършец: Проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и
възможностите за привличане на туристи на територията на община Вършец:
1/ Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и
маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч“. Проектът е
финансиран от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013. Период на изпълнение на
проекта – 13.08.2012г- 14.11.2014г. Бюджет на проекта – 320 048,43лв; г-жа
Петрова запозна присъстващите с основната цел на проекта и с неговите основни
дейности; Обобщените данни от оценката на устойчивостта на проекта към януари
2016г показват, че са постигнати отлична степен на съответствие, отлична степен на
ефективност и отлична степен на ефикасност. За периода от стартирането на
проекта през 2012г до края на 2016г се наблюдава ръст от 34% в приходите от
нощувки; има значими резултати по всички индикатори за въздействие на проекта;
2/ Проект „Многофункционален спортен център. Реконструкция на
съществуващ стадион и изграждане на Спортна зала с покрит плувен басейн“финансиран по мярка 321 по ПРСР 2007-2013 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“. Бюджет на проекта – 5 856 906 лв;
3/ Проект „Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в
гр.Вършец“ – финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места“ по ПРСР 2007-2013. Общата стойност на проекта е 1 299 595,22лв;
4/ Проект „Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие“ –
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП БългарияСърбия, 2007-2013. Постигнати резултати по проекта: изградена велоалея, която
свързва центъра на град Вършец с кв. Заножене по централния булевард
„Република“; доставена и монтирана е изкуствена „Ледена пързалка“ на площ 300
кв.м. Бюджетът на проекта е 1 198 128 лв; начало на проекта- 25.07.2014г; край –
24.01.2016г.
5/ Проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за
региона“- финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Инетррег –
ИПП България - Сърбия. Бюджет на проекта - 588 460,10 евро; субсидия по
договора – 543 255,14 евро; Основни дейности: реализиране на атракционен „Въжен
парк“ в град Вършец; реализиране на рекреативни и спортни обекти в град Вършец,
а именно: две модерни детски площадки, две фитнес площадки и една скейтборд
площадка; изграждане на увеселителен „Адреналин“ парк в град Пирот;
14

разработване на Стратегически план за подобряване предлагането на спортен
туризъм в региона Вършец- Пирот; организиране на партньорски форум и обмен на
участниците по проекта; семинари и изграждане на капацитет; популяризиране на
дейностите по проекта и оценка на постигнатите резултати.
След изчерпване на т.5 от дневния ред, г-н Росен Белчев финализира заседанието
за деня. Точка 4 от дневния ред беше прехвърлена за следващия ден, поради
напредване на времето.
/Презентацията на г-жа Таня Петрова е приложена към настоящия протокол/

27 октомври 2017г.
По точка 4 от Дневния ред „Приоритети в сферата на образованието на
територията на Северозападен район. Дуалното обучение“ думата бе
предоставена на г-жа Росица Илиева – представител на МОН за представяне на
информация.
Г-жа Росица Илиева направи преглед на политическите документи в областта на
образованието и по- специално по отношение на дуалното обучение. Бяха
представени възможностите за реализиране на обучение чрез работа; Беше
представен Пилотен проект по заявка и с финансиране от българския бизнес с
представени фирми от Сдружение на предприемачите в гр. Панагюрище: „Асарел–
Медет“ АД, „Оптикоелектрон Груп“ АД, „Яна“ АД, община Панагюрище и ПГ по
индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище (прием учебната
2015/2016 г. – 4 годишен срок на обучение).
Г-жа Илиева запозна присъстващите с професиите, по които се извършва дуално
обучение в областите Видин, Монтана, Враца;
Бяха представени Съвместни проекти на МОН с участието на конфедерация
Швейцария, Австрия и Федерална република Германия:
Швейцарският проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на
дуалното обучение в българската образователна система“ (Домино) предвижда
финансова подкрепа (85% швейцарско и 15% българско финансиране). В рамките на
проекта се предвижда изработване на нови учебни планове и нови учебни програми.
В проекта на Стопанската камара на Австрия не се предвижда финансова подкрепа
от страна на държавата. Целта е въвеждане на дуално образование за нуждите на
австрийския бизнес в България.
Проектът на Федерална република Германия е насочен към дуално обучение на
възрастни. Не се предвижда финансова подкрепа от ФРГ.
Българо-швейцарска програма за сътрудничество - прием
2015/2016 година:
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ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък съвместно с АРСЕНАЛ АД,
М+С ХИДРАВЛИК АД и ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ АД
1. Професия „Машинен техник“, спец. „Машини и системи с ЦПУ“ – 1 пар. в
9 клас и 1 пар. в 11 клас. (прием след 8 клас)
ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов“ – София съвместно с SCHREIBER FOODS
BULGARIA и фирмата - производител на MY DAY
1. Професия „Техник-технолог в преработването“ – 1 пар. в 9 клас и
1 пар. в 10 клас;
Пилотен австрийски проект „Дуално обучение в България“ - прием 2015/2016
година:
1. Фирмите „ЦЕРАТИЦИТ България“ АД и „Резбонарезни инструменти Габрово“
ООД, членове на Търговската камара на Австрия, разположени на територията на
Габрово съвместно с ПТГ „Никола Василиади“ – Габрово;
Професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ – 1 пар., след 7 клас.
2. Българо-австрийски търговски фирми, членки на Търговската камара на
Австрия и НФСГ – София
Професия „Икономист“, спец. „Търговия“ – 1 пар., след 7 клас.
Г-жа Илиева запозна членовете на РСР на СЗР и със защитени специалности от
професии; чрез тези специалности се създава възможност за осигуряване на:
-

-

кадри за определените приоритети за развитие на икономиката на областно ниво в
средносрочен аспект;
кадри за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято
реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалност от
професията;
кадри за нови и/или високотехнологични сектори, като обучението по
специалността от професията допринася за икономическия растеж и развитие на
областно или национално ниво.
Беше представена и Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното
образование“ 2008 -2017 година; това е Единствената национална програма, която
се реализира с реално съфинансиране от страна на бизнеса в размер на минимум 10
% от стойността на проекта;
Г-жа Илиева завърши своята
„Ученически практики“:

презентация

с

представянето

на

Проект

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1“ по ОП
НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП
РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46
000.
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Целта на проекта е да се повиши броят на учениците в професионалните
училища и професионалното образование и обучение (ПОО) да се адаптира към
нуждите на пазара на труда.
Резултати от проекта:
- подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
- провеждане на практика в реална работна среда в рамките на 240
(астрономически) часа в изпълнение на задачи, възложени от обучаваща
организация-работодател под ръководството на наставник, съгласно изготвена
програма, съгласувана с наблюдаващ учител от съответното училище;
- подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна
среда;
- подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на
пазара на труда.
/Презентацията на г-жа росица Илиева е приложена към настоящия протокол/
Г-н Росен Белчев благодари за представената информация и даде думата на
членовете на РСР за въпроси, мнения и коментари.
Г-жа Малина Николова
попита дали има национална програма за
преквалификация на педагогическия персонал в сферата на професионалното
образование.
Г-жа Илиева отговори, че в МОН има дирекция, която изготвя стратегия и
програми за квалификация на педагогическия персонал. Освен това всяко училище
разполага с бюджет за преквалификация на педагогическия персонал. Предвижда се
обаче да има национална програма за преквалификация на персонала, който работи
в сферата на професионалното образование.
След изчерпване на дискусията по темата се премина към следваща точка от
дневния ред.
По т.6 от Дневния ред - Доклад от Ръководителите на Областните
информационни центрове относно усвоените средства по отделните
Оперативни програми на територията на областите в Северозападен район за
периода 2007-2013г, както и актуална информация за периода 2014-2020г. към
настоящия момент, думата бе дадена на Директора на ОИЦ – Монтана, г-жа Мая
Димитрова да направи представяне.
Г-жа Димитрова представи информация за усвоените средства по отделните
оперативни програми в Северозападния район на територията на отделните области
в района за периода 2007-2013г: за Област Видин - 124 199 721лв, за област Враца17

186 375 188 лв, за област Ловеч - 202 612 766 лв; за област Монтана - 167 077 398 лв
и област Плевен - 188 799 424 лв.
По отношение на усвоените средства по отделните оперативни програми на
територията на областите на Северозападния район за периода 2014-2020г към
настоящия момент данните бяха представени в следния ред: за област Видин –
14 987 619лв, за област Враца – 58 685 797лв, за област Ловеч – 25 057 355лв, за
област Монтана – 26 807 042лв и за област Плевен – 128 405 324лв;
Г-жа Димитрова посочи, че всички данни са взети от Информационната система за
управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/
за програмния периода 2007 - 2013г и Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/ за Програмния
период 2014-2020г. В предоставената справка не са отчетени усвоените средства от
Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периодите 2007-2013г. и
2014-2020г.
Бяха представени и данни за Северозападния район за планиране – съотношение
между брой на проектите и изплатените средства в млн.лв по отделни области;
данни за дела на средствата в СЗР към общо усвоените средства за България за
периода 2007 -2013г – като това са 5% за СЗР;
Данни за района – брой проекти и изплатени средства в млн.лв за периода 20142020г по области; данни за дела на усвоените средства в СЗР към общо усвоените
средства до момента в България – този дял е 10% за нашия район.
/ Презентацията на г-жа Мая Димитрова е приложена към настоящия протокол/
Думата беше дадена на г-н Горан Беремлийски, представител на ОИЦ – Монтана,
който направи анализ на проектите на област Монтана и даде пример с програмата
на МИ „Конкурентноспособност и иновации“ и програмата ПРСР. Той посочи, че
има тенденция да бъдат намалени преференциите за фирмите от Северозападния
район, изразяващи се в бонус точките при кандидатстването, което ако се
осъществи, в действителност ще се отрази по негативен начин на целия район. Беше
посочено, че много фирми, които са регистрирани в други региони в България
правят изнесени производства в Северозападния район с оглед използване на
преференциите, които получават при кандидатстването по програмите, но много
спорен е въпросът каква ще бъде устойчивостта в последствие извън тригодишния
срок на всички тези проекти, които вече са реализирани. Има данни, че 80% от
проектите са на фирми, които са регистрирани извън област Монтана.
Г-н Белчев каза, че казаното дотук ще бъде взето пред вид и че ще бъдат направени
предложения от страна на областните управители, с оглед да не се стигне до
ситуация да се намалят или да се загубят преференциите, които се имат
представителите на бизнеса от района.
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Г-н Росен Белчев благодари за представената информация и се премина към
следващата точка от дневния ред.
По т.7 от Дневния ред - Информация относно възможностите за финансиране
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021г.,
напредък в процеса на одобрение на концепциите, определени посредством
Меморандумите за разбирателство между България и страните – донори.
Индикативни срокове за обявяване на покани и за набиране на предложения.
Г-н Росен Белчев предостави думата на г-жа Даниела Цонева от „НКЗ“,
Администрацията на Министерски Съвет да направи представяне.
В началото на своето представяне г-жа Цонева посочи общата стойност на гранта
за България – 210 100 000 евро; стойността на националното съфинансиране 24 264 707 евро; 9 програми са договорени за България, а именно:
Програма: “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи”;
Програма: “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”;
Програма: “Опазване на околната среда и промени в климата”;
Програма: “Културно предприемачество, културно наследство и обмен”;
Програма: “Правосъдие”;
Програма: “Вътрешни работи”;
Програма: “Развитие на бизнеса, иновации и МСП”;
Програма: “Гражданско общество”;
Програма: “Достойни условия на труд и тристранно сътрудничество”.
Г-жа Цонева посочи каква е националната структура на управление:
- Национално координационно звено – Дирекция „ЦКЗ“, АМС;
- Програмни оператори;
- Сертифициращ орган – Дирекция „Национален фонд“, МФ;
- Одитиращ орган – ИА „ОСЕС“, МФ;
Г-жа Цонева предостави информация за всяка от посочените програми; посчи
какъв е статуса на програмните концепции към момента:
-

4 програмни концепции са изработени официално за одобрение от донорите;
1 програмна концепция е одобрена;
3 програмни концепции са на етап финализиране;

Г-жа Цонева даде информация за изпълнени успешни проекти по ФМ на ЕИП и
НФМ за периода 2009 – 2014г в региона, а именно:

19

-

-

Проекти за повишаване на енергийната ефективност – Враца, Лом, Кнежа и
Белоградчик;
Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към
екосистемните услуги /PoliciES/ - разработен експериментален Областен план
за развитие на горски територии за Берковица и Вършец;
Здравеопазване – доставено високотехнологично оборудване в 3 болници /
Видин, Враца и Плевен/;
Културно наследство – реставриране и консервиране на обекти на културното
наследство – в Своге, Видин и Враца.

Г-н Росен Белчев благодари за представената информация и даде думата на
членовете на РСР за коментари и въпроси по представената информация.
Г-жа Анелия Влаховска – Областна администрация – Видин попита ще има ли
критерии, по които ще бъдат избрани десетте общини, по програма “Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”;
Г-жа Цонева отговори, че при всички случаи ще има ясни критерии, по които ще се
избират общините; тези критерии ще бъдат изработени на база на направени
анализи; процесът на избиране на общините ще бъде обективен.
Г-н Георги Терзийски – Областен управител на Област Ловеч постави въпроса
дали областните управи ще бъдат допустими кандидати по програмата за
“Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”;
Г-жа Цонева отговори, че на този етап допустими кандидати са общините.
Г-н Терзийски каза, че няма принципна пречка областните администрации да са
допустими кандидати по програмата. Публичните сгради, с които разполагат
областните управители не са в добро състояние и имат нужда от интервенция и тази
програма би била добра възможност за това.
Г-жа Цонева отговори, че ще се има пред вид казаното до момента. По принцип
когато даден оператор налага ограничения за някои кандидати, то той следва да се
аргументира и обоснове за тези ограничения.
По точка 8 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“:
Г-н Росен Белчев информира, че 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 довеждат до знанието на гражданите, чрез
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средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на
Съвета.
В тази връзка, Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район предложи за обсъждане и одобряване проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване относно проведеното заседание, приложен в папките с
материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №1:
1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР на
Северозападен район;
2. Информацията да се сведе до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
председателя на Регионалния съвет за развитие, областните управители,
представителите на общините и Секретариата на РСР на Северозападен район,
като се вземат предвид и предложенията направени на заседанието.

По точка 9 от дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”:
Председателят на РСР г-н Росен Белчев предостави възможност за изказвания и
въпроси.
Такива не постъпиха и поради изчерпване на дневния ред, председателят на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район г-н Росен Белчев закри
заседанието.

Протоколист:
Божидар Славков ……………………….……
Секретар на РСР и РКК на Северозападен район:
........................…………………………..............
(Боряна Войчева)

Председател на РСР и РКК на Северозападен район
за периода 01.07. 2017 г. – 31.12.2017 г.
……………………………………..........................
(Росен Белчев)
(Областен управител на област Монтана)
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