ПРОТОКОЛ №32
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
проведено на 10 март 2017 г., в гр. Ловеч

На 10 март 2017 г. в зала 101 на Областна администрация - Ловеч се проведе
заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието се откри от областния управител на област Ловеч - г-жа Пенка
Николова в качеството й 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.

Любен Дичев
Заместник-министър
Любомир Ганчев
Заместник-министър
Любомир Хаджийски
Заместник-министър

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на икономиката

2.
3.

4.

5.

6.

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
Министерство на околната среда и
водите

Красимир Живков
Заместник-министър
представляван от
Рени Атанасова
Директор на Регионална инспекция
по околната среда и водите – гр.
Плевен
Румен Брусарски
Министерство на финансите
Заместник-министър,
представляван от
Юлия Цолова
Началник на отдел,
Дирекция „Финанси на общините“
Емил Ганчев
Министерство на вътрешните
Заместник-министър,
работи
представляван от
Милен Маринов
Директор на
Областна дирекция на МВР –
Ловеч
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Константин Делисивков
Заместник-министър,
представляван от
Борислав Петков
Дирекция „Енергийни проекти и
международно сътрудничество”
Лазар Лазаров
Заместник-министър,
представляван от
Десислава Димитрова
Регионална дирекция „Европейски
фондове, международни програми и
проекти”
Иван Димов
Заместник-министър,
представляван от
Радосвета Димитрова
Главна дирекция „Структурни
фондове и международни
образователни програми“
Пенка Николова
Областен управител
Председател на РСР на СЗР
Огнян Асенов
Областен управител
Марио Тодоров
Областен управител
Иван Сергисов
Областен управител
Момчил Младенов
Областен управител
представляван от
Димитър Гъндев
Заместник областен управител
Огнян Ценков
Кмет
Борис Николов
Кмет
Иво Цветков
Кмет
Калин Каменов
Кмет
представляван от
Виолета Божинова
Директор дирекция,
„Маркетинг, програми и проекти”
Иван Грънчаров
Кмет
представлявана от
Надя Рабаджиева

Министерство на енергетиката

Министерство на труда и
социалната политика

Министерство на образованието и
науката

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

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

Община Луковит,
Област Ловеч
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Началник отдел
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

Донка Михайлова
Кмет
представлявана от
Ангел Ангелов
Заместник-кмет
Георг Спартански
Кмет
представляван от
Стефан Милев
Заместник-кмет
Валерий Желязков
Кмет
Милен Дулев
Кмет
Илиана Филипова
Изпълнителен директор
представляван от
Мария Панайотова
Административен секретар
Даниела Симидчиева
Директор „Професионално
обучение и ЦПО”
представлявана от
Павлина Симеонова
Изпълнителен директор
Стопанска камара-Ловеч
Иван Цанков
Председател ОС на КРИБ – Ловеч
представляван от
Борислав Илевски
Заместник-председател
Геновева Иванова
Председател

Община Троян,
Област Ловеч

Община Плевен,
Област Плевен

Община Никопол,
Област Плевен
Община Белене,
Област Плевен
Търговско-промишлена палата –
Враца

Българска стопанска камара

Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България

Конфедерация на труда
„Подкрепа“- Ловеч

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.

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

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Албена Нешева
Старши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Наталия Николова
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Свилен Стоянов
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ
Боряна Войчева
Началник отдел „Северозападен
район”, Главна дирекция „Градско и
регионално развитие“
Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев
Директор
Елза Григорова
Програмен директор
Весела Масова
експерт
Петър Ганев
Старши икономист
Поля Върбанова
Директор дирекция АКРРДС
Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП
Христина Иванова
Главен инженер

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Технически колеж - Ловеч
Арт Форум
Национална компания
индустриални зони
Институт за пазарна икономика
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Видин
Община Белене,
Област Плевен

Председателят на Съвета и областен управител на Област Ловеч - г-жа
Пенка Николова откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район. Тя посочи основанието за свикване на заседанието - чл.52, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Г-жа Пенка Николова 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:
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Дневен ред:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
Актуална информация относно възможностите за кандидатстване по
програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове през 2017 г.;
Представяне на „Регионални профили 2016 г.“ – разработка на Института за
пазарна икономика;
Информация относно изпълнението на инструмента за финансов инженеринг –
Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони
(JESSICA) за периода от подписване на допълнително споразумение за
реинвестиране на средствата от страна на Регионалния фонд за градско
развитие АД;
Представяне на законовите изисквания относно изготвяне на междинни
оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;
Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми
2014-2020 г.;
Представяне на актуална информация относно степента и перспективите за
развитие (наличие на заявен/провокиран инвеститорски интерес) на
индустриалните зони в капитала на „Национална компания индустриални
зони“ ЕАД на територията на Северозападен район;
Обсъждане на идеи и пояснения относно структурата и типа на информацията
за областите и общините от СЗР, която да бъде включена в Алманах на
българските региони 2017 г.;
Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
Други. Закриване на заседанието.
По точка 1 от Дневния ред „Актуална информация относно възможностите за

кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове през 2017 г.“:
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
г-жа Пенка Николова предостави думата на г-жа Елза Григорова, програмен директор
на Арт

Форум

за представяне на

информация относно възможностите за

кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове през 2017 г.
Г-жа Елза Григорова започна своето представяне с информация за новата
рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за 2014-2020
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г. „Хоризонт 2020“ и заяви, че освен за бизнеса, научноизследователските институти,
университети, има не малко повиквания и бюджет за директно кандидатстване на
общини.
Г-жа Григорова представи информация за приоритет селското стопанство, като
целта на повикването е идентифициране на иновативни бизнес модели, спомагащи
развитието на селските райони и притежаващи голям потенциал за създаване на
добавена стойност, социална кохезия и работни места, както и потенциал за растеж и
използване на успешните модели в други сфери.
Другият приоритет, който представи г-жа Григорова е биоикономика и биобазирани продукти. Повикването е насочено към иновативни, устойчиви и
жизнеспособни био-базирани продукти. Тези продукти ще осигурят нови пазари за
техните производители, ще допринесат за укрепване на икономиката в селските райони
и за генериране на нови висококвалифицирани работни места. Повикването има два
фокуса: Осигуряване на устойчиво снабдяване с биомаса за производство на биобазирани стоки и услуги; Изграждане на био-базираните пазари на бъдещето –
мобилизирани на всички заинтересовани страни.
Г-н Любомир Ганчев – заместник-министър на икономиката постави въпроса
колко успешни проекта има защитени с български координатори.
Г-жа Григорова отговори, че няма, но заяви, че има шанс. Тя отбеляза, че в ИТ
сектора има няколко спечелени проекта и сподели мнение, че българските общини са
абсолютно достойни и равностойни.
Г-жа Мария Панайотова – представител на Българска търговско - промишлена
палата - Враца се включи в дискусията и отбеляза, че те нямат необходимия ресурс и
капацитет, за да бъдат водещи по тази програма. Тя сподели, че изключително много се
разчита на партньорствата в консорциуми, защото става въпрос за финансиране в много
големи размери и важни неща, които са стратегически за държавата. Опитът, който
дава един консорциум и участието, което дава на дадена община е от изключително
голяма важност. Г-жа Панайотова даде пример с Държавната агенция за управление
на енергийната ефективност, която работи по три последователни програми от
консорциуми от 2005 г. по програма „Хоризонт 2020“ и благодарение на които са
създадени изключително важни за държавата бази данни, както и интернет платформи,
които се използват за енергийното обновяване на страната.
Г-н Любомир Ганчев допълни, че водещо е да се намерят силни партньори.
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Г-жа Мария Панайотова изрази съгласие и добави, че трябва да се намери и
нишата, и е въпрос на време да се преодолее този скептицизъм и страх от такива големи
проекти.
Г-жа Елза Григорова продължи с информация за сектор хранителна сигурност.
Повикването ще постави по-голям акцент върху устойчивостта на първичното
производство, справяне с изчерпването на ресурсите и изменението на климата,
научните изследвания и иновациите по веригата на стойността на храните.
В сектор културно наследство, целта на повикването е насърчаване на
задълбочено и продължително осмисляне на европейското културно и социално
многообразие и неговото минало. Осмислянето на миналото ще допринесе за справяне
с предизвикателствата, пред които са изправени съвременните европейски общества
днес и предизвикателствата на утрешния ден.
Г-жа Григорова обърна внимание и на Програмата „Европа на гражданите“
2014-2020 г., която е важен инструмент, чиято насоченост е популяризиране общата
история и споделените ценности на Европа и насърчаване чувството на ангажираност
по отношение на развитието на Съюза. Тази Програма се изпълнява по две
направления: 1: „Европейска памет за миналото“ - постигане на по-добро разбиране за
миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза; 2: „Демократична
ангажираност и гражданско участие“ - насърчаване на участието на гражданите в
демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.
Направление 1: „Европейска памет за миналото“ на програмата подкрепя
дейности, които ще дадат отражение върху европейското културно разнообразие и
общите ценности. Чрез направлението се финансират проекти, изследващи причините
за появата и развитието на тоталитарните режими в Европа. Предимство ще се дава на
проекти, насърчаващи толерантността, взаимното разбирателство, междукултурния
диалог и помирението. Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско
участие“ се състои от следните мерки: Побратимяване на градове: Мрежи от градове;
Проекти на гражданското общество.
Друга програма, с която г-жа Елза Григорова запозна присъстващите, е
Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море” 20142020 г., която включва цялата територия на пет държави: България, Кипър, Гърция,
Албания и Македония. Програмата обхваща следните 2 приоритетни оси: Приоритетна
ос 1: ,,Предприемачество и иновации“. Проектите, финансирани в рамките на
Приоритетна ос 1, имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални
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иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане
обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Приоритетна ос 2:
„Околна среда“. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да
осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно
наследство в региона на Балканите и Средиземно море.
Г-жа Григорова информира, че се очаква приключване на Програмата за
териториално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ първи етап и второто
отваряне, което ще е с много повече средства, също ще дава възможност на общините
да кандидатстват по тази програма.
(Презентациите са приложени към настоящия протокол).
Председателят на РСР г-жа Пенка Николова благодари за представената
информация и даде думата на членовете за други въпроси и коментари. Такива не
постъпиха и се премина към следваща точка от дневния ред.
По точка 2 от Дневния ред „Представяне на „Регионални профили 2016 г.“ –
разработка на Института за пазарна икономика“:
Г-жа Пенка Николова информира присъстващите на заседанието, че
Институтът за пазарна икономика ежегодно разработва изследването „Регионални
профили“, съдържащи информация за основни показатели и тенденции в социалноикономическото развитие на областите в България. Тя предостави думата на г-н Петър
Ганев - старши икономист от Института за пазарна икономика да представи основните
акценти и изводи от разработката за 2016 г. относно областите от Северозападен район.
Г-н Петър Ганев благодари за отправената покана да участва в заседанието на
РСР на СЗР. Той посочи, че се изследва профилът на всяка област в страната по
определени индикатори, като резултатите от анализите са достъпни на интернет
страницата на Института за пазарна икономика. Г-н Ганев представи информация по
следните основни индикатори: Реален БВП на областите в България през 2014 г.;
Разпределение на доходите в страната и по области по данни от 2014 г.; Чуждестранни
преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с натрупване по данни от
2014 г. по области; Средногодишен коефициент на заетост на населението на 15 и
повече навършени години по данни за 2015 г. по области; Коефициент на заетост на
населението на 15-64 години по данни за 2015 г. за СЗР и областите на СЗР; Заети лица
на 15 и повече навършени години за СЗР и областите на СЗР; Безработни лица на 15 и
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повече навършени години за СЗР и областите на СЗР; Общини с най-високо
средномесечно равнище на безработица през 2015 г. (над 4 пъти по-високо от средното
за страната); Коефициент на безработица през 2016 г.; Относителен дял на наетите в 10те най-големи предприятия през 2013 г. по области; Коефициент на възрастова
зависимост по данни за 2015 г. по области; Средногодишен механичен прираст на
населението 2005-2014 г. по области; Относителен дял на населението на възраст
между 25-64 години с висше образование по данни за 2015 г. по области; Среден успех
от матурите по български език и литература през 2016 г. по области; Средства,
изплатени на общините (и по области) от СЗР като бенефициенти на ОП на ЕС стойност на изплатените суми по договори към 30.06.2016 г. в лева и в лева на човек.
В заключение, г-н Ганев поясни, че липсата на инвестиции, застаряващото
население и липсата на университетски център оказва негативно влияние върху
развитието на Северозападния район. (Презентацията е приложена към настоящия
протокол)
Председателят на РСР г-жа Пенка Николова благодари на г-н Ганев за
представената информация и даде думата на членовете за въпроси и коментари.
Г-н Борис Николов кмет на община Белоградчик попита има ли официална
информация за работещите в чужбина.
Г-н Петър Ганев отговори, че официална информация няма.
Г-н Иван Сергисов – областен управител на област Монтана постави въпроса,
какво следва да се предприеме, след така представения икономически профил.
Г-н Петър Ганев отбеляза, че това са само констатации и сподели мнение, че
това, което би довело до някакво положително развитие е общините да започнат да
работят заедно, да търсят заедно инвеститори и да се брандират, както и вървенето към
децентрализация. Г-н Ганев посочи, че създаването на капацитет за усвояване на
европейски средства трябва да е равен на капацитета за привличане на чужди
инвеститори или дори да се пренасочи.
Г-н Любомир Ганчев допълни, че всеки един Регионален съвет за развитие има
представители в комитетите за наблюдение на оперативните програми. Тези
представители трябва да защитават интересите на района, да са изключително добре
подготвени по темите, които ще бъдат обсъждани на заседанията на съответните
комитети за наблюдение.
Г-жа Виолета Божинова – представител на община Враца сподели мнение, че
европейските средства няма да променят съществено картината в района, т.е.
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необходими са усилия и в другите политики. Тя обърна внимание, че за да се привличат
повече инвеститори, може би трябва да се промени закона за насърчаване на
инвестициите и отбеляза, че преди да се промотират, например Враца и Монтана, е
необходимо да се промотира България. Инвестициите в страната в последните години
намаляват и то съществено. Тя посочи, че предимството на Пловдив е заради
индустриална зона „Раковски“, изградена през годините, която осигурява възможност
на инвеститорите да започнат веднага производство.
Г-н Огнян Цеков – кмет на община Видин призова членовете на Съвета да
обсъдят и вземат решение как ще се върви напред. Той сподели, че разчита на подкрепа
за два проекта на община Видин, които са много важни за решаването на тези проблеми
в община Видин - Изграждането на Северна промишлена зона – Видин, защото община
Видин няма индустриална или промишлена зона, където да настани бъдещи
инвеститори и проекта за Видинска Крепостна Система „Калето”. Демографският
проблем може да се реши не само с раждаемост, а и с връщане на хората в района. В
сферата на образованието, г-н Ценков сподели на присъстващите, че община Видин в
момента е на финала на разкриване на филиал на Русенския университет в гр. Видин и
по този начин, чрез образованието да се привлекат младите хора.
След изчерпване на дискусията по темата се премина към следваща точка от
дневния ред.
По точка 3 от Дневния ред „Информация относно изпълнението на
инструмента за финансов инженеринг – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви
инвестиции в градските зони (JESSICA) за периода от подписване на допълнително
споразумение за реинвестиране на средствата от страна на Регионалния фонд за
градско развитие АД“:
Г-жа Пенка Николова предостави думата на г-жа Боряна Войчева,
представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да
представи информация относно изпълнението на инструмента за финансов инженеринг
– Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони
(JESSICA) за периода от подписване на допълнително споразумение за реинвестиране
на средствата от страна на Регионалния фонд за градско развитие АД.
Г-жа Боряна Войчева информира присъстващите, че финансовите инструменти
от типа JESSICA стимулират както публично-частното партньорство, така и кредитни
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институции за участие в публичните политики за регионално и градско развитие.
Финансовите инструменти насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички
икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа
със средства от Европейския съюз, допринасяйки с това за постигане на устойчив ръст
на икономиката чрез реализиране на финансово устойчиви и целесъобразни проекти и
инвестиции.
Г-жа Войчева поясни, че в рамките на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007-2013, по инициативата JESSICA, е предоставена възвръщаема подкрепа
на стойност 60 млн. лв. за реализиране на инвестиции в здравна инфраструктура,
спортна инфраструктура, пазари и бизнес инфраструктура, включително за обновяване
на западнали индустриални територии в рамките на зони с потенциал за икономическо
развитие, образователна инфраструктура, паркинги, културни и развлекателни обекти.
Средствата се инвестират посредством два фонда за градско развитие – Фонд за
устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) и Регионален фонд за градско развитие
(РФГР) за градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. РФГР е
инвестирал в 22 проекта на обща стойност 105,5 млн. лв., от които средствата от ОПРР,
в рамките на JESSICA, са в размер на 34,6 млн. лв. РФГР е финансирал три, вече
напълно завършени проекта в рамките на Северозападния район и по-специално в град
Плевен:
•

Проект „Изграждане на нов мултиплекс с 4 кино зали в Панорама Мол,

гр. Плевен и реновиране на кинозала в Сентрал Мол, гр. Плевен“ на стойност 1 016
922,12 лв., от които средства по ОПРР в размер на 305 000,00 лв. Проектът е изпълнен
от „Кино Арена ВТ“ ЕООД и включва изграждане на 4 нови киносалона с общо 466
седящи места в Панорама Мол, Плевен и реновиране на съществуващ киносалон с 131
седящи места в Сентрал Мол, Плевен и превръщането му в premium Dolby Atmos салон.
•

Проект „Реконструкция на стара плетачна фабрика, КХМ“ на стойност 3

397 327,39 лв., от които средства по ОПРР в размер на 1 132 443,00. Проектът е на
„КНМ Текстил“ ООД и включва рехабилитация на изоставена индустриална зона и
изграждане и оборудване на собствени производствени мощности на компанията /бивш
завод Саня/ в Северна индустриална зона на Плевен, осигуряване на връзки с
електричество и ВиК, подобряване на прилежащата инфраструктура – рехабилитация
на тротоари и пътища, реконструкция на съществуващите огради и цялостно
подобряване на облика на зоната.
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•
на

Проект „Обновяване на изоставени индустриални площи: рехабилитация

съществуващи

производствени

и

складови

съоръжения,

разположени

в

индустриалната зона на въздействие“ на обща стойност 2 000 001,88 лв., от които
средства по ОПРР в размер на 650 000,00 лв. Проектът е на „ЛС Комерс“ ООД и
включва рехабилитация на изоставени индустриални терени в зоната с потенциал за
икономическо развитие на ИПГВР на гр. Плевен и изграждане на логистичен център
със склад и административна сграда, осигуряване на връзки с електричество и ВиК,
подобряване на прилежащата инфраструктура – цялостно подобряване на облика на
зоната, озеленяване, видеонаблюдение.
Г-жа Войчева информира, че през 2016 г. двата фонда за градско развитие
инвестират 100% от финансовия ресурс по програмата в допустими проекти за градско
развитие и към настоящия момент са в процес по реинвестиране на средствата и
идентифициране на нови проекти в рамките на допустимите по програмата дейности.
Проектите, които могат да получат финансиране трябва да съответстват на целите и
обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” в
следните приоритетни области: подобряване на социалната инфраструктура образование, здравеопазване, културно наследство, спорт, чрез развитие на местното
предприемачество, в области от изброените, които изостават в развитието си, и
подобряване на енергийната ефективност; подобряване на физическата среда и
превенция на риска чрез възстановяване на деградирана или декапитализирана градска
инфраструктура; устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и
развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както
и свързаната инфраструктура.
Тя разясни, че проектът трябва да се реализира на територията на допустимите
градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен; да е част от
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на съответния град; не трябва
да попада в ограниченията на финансовия инструмент JESSICA - за инвестиране в
завършени проекти, рефинансиране на проекти и др.; да е структуриран по начин, по
който генерира приходи достатъчни за изплащане на финансирането получено от фонда
за градско развитие. Инвестиционните характеристики на проектите, финансирани от
фонда следва да не позволяват неговата реализация при чисто пазарни условия.
Проектът трябва да бъде устойчив както по отношение на очакван ефект в дългосрочен
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план, така и по отношение на финансовата рентабилност и възможността за изплащане
на задълженията към фонда за градско развитие (и други финансиращи страни).
В заключение, г-жа Войчева поясни, че повече информация относно
възможностите за финансиране в рамките на инициативата JESSICA, може да се
получи от двата фонда за градско развитие: „Регионален Фонд за градско развитие“ АД
и Фонд за устойчиво градско развитие на София.
Председателят на РСР г-жа Пенка Николова даде думата на членовете за
въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към следваща точка от
дневния ред.
По точка 4 от Дневния ред „Представяне на законовите изисквания относно
изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на
регионалното развитие“:
Г-жа Пенка Николова предостави думата на г-жа Ирина Михайлова – началник
на отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в
Северозападен район“, главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното
развитие

и

административно-териториално

устройство“,

Министерство

на

регионалното развитие и благоустройството да представи законовите изисквания
относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на
регионалното развитие.
Г-жа Ирина Михайлова започна представянето си с обхвата на системата от
документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, която включва:
Националната стратегия за регионално развитие; Регионалните планове за развитие
(РПР); Областните стратегии за развитие (ОСР); Общинските планове за развитие
(ОНР); Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Тя
посочи, че целта на презентацията е да даде информация относно изготвянето на
междинни оценки на Областните стратегии за развитие и Общинските планове за
развитие, за които отговорни са областните управители и кметовете на общини.
Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие, за РПР, ОСР и ОПР се разработват
междинни оценки за изпълнението им към средата на периода на тяхното действие 2017 г. Междинната оценка включва: Оценка на първоначалните резултати от
изпълнението; Оценка на степента на постигане на съответните цели; Оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; Изводи и препоръки за
изпълнението на съответния документ. Разработването на междинните оценки се
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възлага при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (чл.Зб от ЗРР),
съответно от областния управител за ОСР и от кмета на общината за ОПР.
Финансовите ресурси за изработване, актуализиране и отчитане изпълнението на ОСР
се осигуряват в рамките на бюджета на съответната областна администрация.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се
осигурява от бюджета на съответната общината. На база на резултатите от междинната
оценка на ОСР, областният управител организира изготвянето на Междинен доклад за
изпълнение на ОСР, който се обсъжда и одобрява от съответния Областен съвет за
развитие. На база на резултатите от междинната оценка на ОПР, кметът организира
изготвянето на Доклад за резултатите от междинната оценка, който се обсъжда и
одобрява от съответния Общински съвет.
Г-жа Михайлова отбеляза, че резултатите от междинната оценка са основа за
предприемане на промени в провежданата политика за развитие на областта или на
общината. Изводите и препоръките от междинната оценка могат да се използват за
актуализация на действащите областни стратегии за развитие или общински планове за
развитие.
Г-жа Михайлова информира, че през 2017 г. предстои изготвянето и на
Междинни оценки на Регионалните планове за развитие на б-те района от ниво 2.
Възлагането

ще

се

извърши

от

министъра

на

регионалното

развитие

и

благоустройството при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
Докладът относно резултатите от междинната оценка на съответния Регионален план за
развитие се обсъжда от Регионалния съвет за развитие и се внася от министъра на
регионалното развитие и благоустройството за обсъждане и одобряване от
Министерския съвет.
По отношение на наблюдение на изпълнението на Общинските планове за
развитие, г-жа Михайлова отбеляза, че Годишните доклади за наблюдение на
изпълнението на Общинските планове за развитие за 2016 г. следва да бъдат изготвени
и одобрени от Общинските съвети в срок до 31 март 2017 г. Копие от докладите се
изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в седем дневен срок от
решението за тяхното одобряване.
Г-жа Пенка Николова благодари за представената информация и даде
възможност за въпроси и коментари.
Председателят на РСР г-жа Николова отбеляза, че във връзка със
задълженията на областните управители по Закона за регионалното развитие и
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Правилника

за

прилагане

на

Закона

за

регионалното

развитие,

възниква

необходимостта от осигуряване на целеви средства за разработване на междинната
оценка. Тя информира членовете на Съвета, че е получено предложение от областния
управител на област Видин – г-н Огнян Асенов, за обсъждане и изготвяне на писмено
запитване към Министерския съвет, за осигуряване на средства, за извършване на
междинни оценки на Областните стратегии за развитие 2014-2020 г. ,съгласно Закона за
регионалното развитие.
В тази връзка, г-жа Николова предложи да се направи запитване относно
осигуряване на целеви средства по бюджета за 2017 г., за възлагане на разработването
на междинните оценки за изпълнение на Областните стратегии за развитие.
По точка 4 от Дневния ред РСР взе следното решение:
Решение №1:
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район упълномощава
Председателя на РСР на СЗР да отправи мотивирано искане до Министерския
съвет за осигуряване на средства в размер на 20 000 лв. по бюджетите на
Областните администрации в Северозападен район за 2017 г., за възлагане
изготвянето на междинните оценки на Областните стратегии за развитие 20142020 г., в изпълнение разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за регионалното
развитие.
По точка 5 от Дневния ред „Актуализиране на представителите на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение
на оперативните програми 2014-2020 г.“:
Г-жа Пенка Николова заяви, че с оглед настъпилите промени в ръководствата
на областните администрации, е необходимо Регионалният съвет за развитие на
Северозападен район да актуализира своите представители в Комитетите за
наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и
Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Тя посочи, че в предоставените папки
с материали е приложен списък с предложения за представители и резервни членове в
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Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България
и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Г-жа Николова предостави възможност на членовете на Съвета за други
предложения. Такива не постъпиха и членовете на РСР на СЗР гласуваха и приеха
следното решение:
Решение №2:
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
да информира писмено председателите на Комитетите за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните
програми за периода 2014-2020 г. за избраните представители на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район и техните заместници.
По точка 6 от Дневния ред „Представяне на актуална информация относно
степента и перспективите за развитие (наличие на заявен/провокиран инвеститорски
интерес) на индустриалните зони в капитала на „Национална компания индустриални
зони“ ЕАД на територията на Северозападен район“:
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
предостави думата на г-жа Весела Масова, представител на Национална компания
индустриални зони за представяне на информацията.
Г-жа Весела Масова информира, че „Национална компания индустриални
зони” ЕАД е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Министерството на икономиката на България и е специализирано в: Проектиране
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развитие на индустриални, икономически и свободни зони; Управление на
индустриални паркове и технологични центрове; Предоставяне на допълнителни
услуги на инвеститорите. Основните дейности са: Развитие на индустриални зони в
съответствие с най-новите стандарти; Насърчаване на инвестициите в сектори с висока
добавена стойност; Създаване на благоприятни условия за инвестици. Компанията
разполага с 8 проекта, които развива, като 6 700 095 м² обща площ; 73 909 м² застроена
площ и 225 500 м² открити складови площи. Три са свободните зони - Русе, Видин и
Свиленград. Три зони са в процес на развитие - Индустриална зона Карлово,
Индустриална зона Телиш (Плевен) и Индустриална зона Варна – Запад. Две са
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новоизградени зони - Икономическа зона София – Божурище и Индустриален и
логистичен парк – Бургас.
Г-жа Весела Масова поясни, че в Северозападен район свободните зони са:
Свободна зона Видин и Индустриална зона Телиш. Свободна зона Видин е
разположена на брега на р. Дунав в непосредствена близост до Дунав Мост-2 и
товарното пристанище. Разположена е на 2 граници - сухопътна със Сърбия и р. Дунав
с Румъния. Пресечна точка е на европейски транспортни коридори. Общата й площ е
308 627 м², като общата застроена площ е 7 450 м² и откритите складови площи са 203
000 м². През последните две години се забелязва активизиране на дейността и
приблизително три пъти са се увеличили договорите, които са подписани с фирми. За
свободните зони и специално Видин, се изпълнява дейност, в която е характерна
логистика, отдаване под наем на свободни площи, офиси и извършване на
административни услуги.
Индустриална зона Телиш е разположена на обща площ 2 036 638 м², като
общата застроена площ е 32 329 м². Намира се в непосредствена близост до главен път
София-Варна и на главен път София-Русе. Г-жа Масова поясни, че за тази зона е имало
проявен интерес от немска фирма, която е разгледала зоната, но тъй като тя е доста
голяма на площ и сградите са амортизирани, е малко трудно привличането на
инвестиции в района. За момента в Индустриална зона Телиш няма инвеститори.
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Г-н Огнян Ценков се включи по темата и отбеляза, че Министерството на
икономиката е имало сериозни намерения за привличане на инвеститори в Свободна
зона - Видин и постави въпроса има ли още такива намерения.
Г-н Любомир Ганчев отговори, че са получени заявления за инвеститорски
интерес от няколко големи компании, едната от които е за Свободната индустриална
зона - Видин.
Г-н Ценков уточни, че проектът на община Видин е за Северна промишлена
зона - Видин, който е в близост до тази територия.
Г-н Ганчев отбеляза, че към момента въпроса все още не е разглеждан, но
уточни, че има инвеститорски интерес във Видин и не е проблем инвеститорите да
бъдат насочени към Северна промишлена зона - Видин.
Г-н Огнян Ценков поясни, че за Северна промишлена зона в проекта на
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските
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слабо развити райони са заложени 20,5 млн. лв. за организирането на тази територия и
превръщането й в общинска собственост, защото при приватизацията всички
промишлени зони са станали частни. Той отбеляза, че се насочват инвеститорите към
тези зони, когато проявяват интерес, но всеки инвеститор иска готова територия и по
най-бързия начин да развива инвестицията си.
Г-н Милен Дулев – кмет на община Белене се включи в дискусията и заяви, че
на територията на община Белене има около 150 дка готови територии и това е
заложено в общинския план за развитие на общината.
След изчерпване на дискусията по темата се премина към следваща точка от
дневния ред.
По точка 7 от Дневния ред „Обсъждане на идеи и пояснения относно
структурата и типа на информацията за областите и общините от СЗР, която да
бъде включена в Алманах на българските региони 2017 г.“:
Г-жа Пенка Николова предостави думата на г-жа Ирина Михайлова,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за представяне на
информацията.
Г-жа Ирина Михайлова информира, че през 2017 г. Министерството на
регионалното развитие и благоустройството планира да проведе обществена поръчка с
предмет Разработване на Алманах на регионите в България за 2017 г. Тя разясни на
присъстващите, че Алманахът е материал с аналитичен, информационен и рекламен
характер за регионите в България. Основна цел на предстоящия за разработване
Алманах е да бъде представена актуална картина на българските региони към 2017 г.
Предвижда се изданието да е двуезично - на български и на английски език и да бъде
предоставено за българското председателства на Съвета на ЕС през първото полугодие
на 2018 г.
Г-жа Михайлова добави, че в Алманаха се предвижда да бъде включен текстов
материал, графики, цветни снимки. Желанието на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството е, освен обобщена информация за шестте района от ниво
2, да бъде представена накратко и всяка от 28-те области в страната. За тази цел, се
очаква от всяка областна администрация да бъде изпратен кратък материал, който ще
бъде предоставен на консултанта, на когото МРРБ ще възложи изготвянето,
оформянето и отпечатването на Алманаха. Всяка областна администрация следва да
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прецени какво да съдържа материала за нейната област, като информацията може да се
събира от всяка от общините. Ограничението в обема за всяка област е до 4 страници и
3-4 снимки с висока резолюция. Предлага се структурата на информацията да бъде в
два

основни

раздела:

обща

характеристика

на

областта

(физико-географска

характеристика, население, територия, релеф, климатични особености) и ключови
характеристики на областта - силни страни и потенциал в икономиката, културноисторическо наследство, най-значими туристически обекти, важни инфраструктурни
обекти. Всяка област може да предложи нейн герб или символ, типичен за областта.
Желателно е статистическите данни да са последните актуални. Предвижда се
Алманахът да е готов до края на 2017 г. Г-жа Михайлова посочи, че се очаква в срок до
31 март 2017 г. да се изпратят предложенията за информация, данни и снимков
материал за територията на Северозападния район, на Секретариата на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район.
Г-жа Пенка Николова благодари за представената информация и се премина
към следващата точка от дневния ред.
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-жа Пенка Николова 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
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 №3:
1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР на
Северозападен район;
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2. Приетите решения да се сведат до знанието на гражданите, чрез средствата
за масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
председателя на Регионалния съвет за развитие, областните управители,
представителите на общините и 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 г-жа Пенка Николова предостави възможност за изказвания и
въпроси.
Г-н Иван Сергисов постави въпроса за проблемите с ВиК асоциациите.
Г-жа Пенка Николова подчерта, че навсякъде в областите и общините в
Северозападния район има проблеми и затруднения с ВиК асоциациите, и в тази
връзка, предложи да се проведе работна среща с представители на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, на която да се поставят въпросите.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район г- жа Пенка Николова закри заседанието.

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

Председател на РСР на Северозападен район
……………………/П/………………..........................
(Пенка Николова)
(Областен управител на област Ловеч)
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