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ПРОТОКОЛ №22

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И

РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ(РКК) КЪМ РСР НА СЗР

12 декември 2014 г., Конферентна зала на учебен център Сливек
 на Националния статистически институт в община Ловеч

Днес 12.12.2014 г. в Конферентната зала на учебен център Сливек на

Националния статистически институт в община Ловеч се проведе съвместно заседание

на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния

координационен комитет към Съвета. Заседанието беше открито от областния

управител на Област Ловеч д-р Мадлена Бояджиева 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. Иван Аспарухов
Заместник-министър

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2. Красимир Живков
Заместник-министър

Министерство на околната среда и
водите

3. Георги Костов
Заместник-министър,
представляван от
Ангел Ангелов
Регионална дирекция по горите-
Ловеч

Министерство на земеделието и
храните

4. Антон Павлов
Заместник-министър,
представляван от
Елисавета Михайлова
Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно
развитие ”

Министерство на енергетиката

5. Мария Иванова
Директор на Дирекция
„Туристическа политика”
Представляван от

Министерство на туризма
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Венелина Червенкова
Дирекция „Туристическа
политика”

6. Антон Гинев
Заместник-министър
представляван от
Милен Минчев
Дирекция „Национална
транспортна политика”

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

7. Цвятко Георгиев
Заместник-министър
представляван от
Георги Иванов
Директор ОДМВР Ловеч

Министерство на вътрешните
работи

8. Мадлена Бояджиева
Областен управител
Председател на РСР и РКК на СЗР

Областна администрация – Ловеч

9. Ивайло Петров
Областен управител
представляван от
Иван Тодоров
Главен секретар на Областна
администрация - Монтана

Областна администрация –
Монтана

10. Момчил Станков
Областен управител

Областна администрация – Видин

11. Ралица Добрева
Областен управител

Областна администрация – Плевен

12. Малина Николова
Областен управител

Областна администрация –  Враца

13. Иван Грънчаров
Кмет
Представляван от
Цветенка Хаджиева
Заместник – кмет

Община Луковит,
Област Ловеч

14. Донка Михайлова
Кмет

Община Троян,
Област Ловеч

15. Емил Бебенов
Кмет

Община Никопол,
Област Плевен

16. Момчил Спасов
Кмет

Община Долна Митрополия,
Област Плевен

17. Илиана Филипова
Изпълнителен директор

Българска търговско-промишлена
палата – Враца

18. Даниела Симидчиева
Директор  „Професионално
обучение и ЦПО”
представляван от
Павлина Симеонова

Българска стопанска камара

19. Пламен Нанков
Вицепрезидент
представляван от

Конфедерация на независимите
синдикати в България
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Стоян Крачунов

20. Иво Иванов
Председател на ОС на КРИБ  Ловеч
представляван от
Иван Цанков

Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното

заседание с право на глас.

В проведеното съвместно заседание участие взеха и представители на

Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на

Европейския съюз, съгласно чл.19, ал.3, т.2 от Закона за регионалното развитие.

№ Име и длъжност Организация

1. Марияна Димитрова,
Главен експерт,
Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”

Министерство на икономиката

2. Боряна Войчева
Началник отдел „Северозападен
район”, Главна дирекция
„Програмиране на регионалното
развитие

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

3. Анелия Йорданова
Главен експерт в отдел
„Регионален мониторинг и
контрол”
Главна Дирекция „Европейски
фондове, международни програми и
проекти”,

Министерство на труда и
социалната политика

4. Росица Денчева
Управител на Областен
информационен център - Ловеч

Областен информационен център -
Ловеч

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

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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2. Наталия Николова
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

3. Свилен Стоянов
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

4. Ирина Захариева - Шопова,
Главен директор,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

5. Валери Найденов,
Заместник главен директор,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

6. Илка Гълъбова,
И. Д. Началник отдел СПРРТК,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

7. Мария Цолова,
Главен експерт

Министерство на икономиката

8. Проф. Д-р Маргарита Богданова,
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Свищов

9. Доц. Д-р инж. Георги Рашев,
Директор

Технически колеж Ловеч

10. Георги Терзийски
Заместник областен управител

Областна администрация – Ловеч

11. Доц. Тодор Тодоров
Експерт

„Консепта БП” ЕООД

12. Дочка Велкова,
Обединение „Регионални анализи
2014”

Обединение „Регионални анализи
2014”

13. Поля Върбанова
Директор Д АКРРДС

Областна администрация – Ловеч

14. Иван Гетов
Главен експерт

Областна администрация – Ловеч

15. Елка Баръмова
Връзки с обществеността

Областна администрация – Ловеч

16. Десислава Обретенова
Директор на Д АКРРДС

Областна администрация –  Видин

17. Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП

Областна администрация –  Видин

Председателят на Съвета и областен управител на Област Ловеч д-р Мадлена

Бояджиева откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР.  Тя
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посочи основанието за свикване на заседанието - чл. 52, ал. 1 от Правилника за

прилагане на Закона за регионалното развитие.

Д-р Бояджиева благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за

развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на

СЗР и сподели, че очаква активно участие в дискусиите по време на заседанието.

На заседанието беше отчетен необходимият кворум, изискуем съгласно

разпоредбите на Правилника за  прилагане на Закона за регионалното развитие.

Д-р Мадлена Бояджиева информира присъстващите, че на съвместното

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния

координационен комитет към РСР на СЗР присъстват и представители на академичните

среди – колежи и университети.

Председателят на РСР на СЗР представи проекта на Дневен ред за настоящото

съвместно 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. Избор на заместник-председател на РСР на СЗР за периода от 01.01.2015 г. до

30.06.2015 г.;

2. Представяне, обсъждане и одобряване на последваща оценка за изпълнението на

Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007 - 2013 г.;

3. Представяне на актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”;

4. Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на

Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми

2007-2013 г. и 2014-2020 г.;

5. Предложение за внедряване на резултат от международен проект PLUSTEX-

„Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил” в

Северозападен район;

6. Представяне на информация за напредъка по оперативните програми за

периода 2007-2013 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на

територията на Северозападен район за 2014 г.;

7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите

решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
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8. Други.

По точка 1 от Дневния ред: „Избор на заместник-председател на РСР на СЗР

за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.”

Д-р Мадлена Бояджиева напомни, че според разпоредбите на чл.45, ал.3 от

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, при изпълнение на

своите функции председателят на Регионалния съвет за развитие се подпомага от

заместник-председател, който е представител на общините от областта, чийто областен

управител председателства Регионалния съвет за развитие.

Председателят на Съвета уточни, че на ротационен принцип, за периода от

1 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г., председателството на Регионалния съвет за развитие

на Северозападен район се поема от  областния управител на област Монтана.

Д-р Бояджиева отправи покана към главния секретар на Областна

администрация - Монтана  г-н Иван Тодоров за предложениe.

Г-н Иван Тодоров предложи г-н Дилян Димитров – кмет на Община Георги

Дамяново за заместник-председател на РСР. Така направеното предложение бе

подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

По точка 1 от Дневния ред Съветът взе следното решение:

Решение 1:

Съгласно чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното

развитие:

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен

район е определен г-н Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново за

периода 1  януари 2015 г. – 30 юни 2015 г.

По точка 2 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и одобряване на

последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен

район за периода 2007 - 2013 г.”
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Д-р Мадлена Бояджиева поясни, че последващата оценка за изпълнението на

Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г. е

изготвена от „Консепта БП” ЕООД – изпълнител на обществената поръчка.

Председателят на РСР на СЗР предостави думата на доц.  Тодор Тодоров –

представител на „Консепта БП” ЕООД да представи резултатите от последващата

оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-

2013г.

Доц. Тодор Тодоров информира присъстващите, че Регионалният план за

развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Актуализираният документ за

изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013 г. са

двата документа обект на изследване при изготвяне на настоящата последваща оценка.

Съдържанието на последващата оценка на РПР на СЗР е съобразено изцяло с

изискванията на техническата спецификация и съдържа всички необходими глави,

включени в Закона за регионалното развитие.

Доц. Тодоров представи промените в социално-икономическото развитие на

СЗР през периода 2007 – 2013 г. като информира, че основното предизвикателство пред

българските райони за постигането на динамичен растеж е допълнително усложнено от

икономическата криза. Развитието на Северозападен район е силно повлияно от

негативните въздействия на икономическата криза и районът реализира значителен

икономически спад, спрямо останалите райони. През периода 2007-2013 г. ясно личи

изоставането на СЗР сред районите от ниво 2 в страната по почти всички основни

показатели на социално-икономическото развитие. Включването на областите Плевен и

Ловеч в обхвата на СЗР не повлияват особено на района и той остава със забавено

развитие. Фактор и възможност за бъдещото развитие на СЗР е благоприятното му

географско положение и преминаващата река Дунав - единственият вътрешен воден

път в България, речните пристанища и изградения комбиниран пътен и железопътен

мост при Видин – Калафат.

Доц. Тодоров информира членовете на Съвета, че оценката на изпълнението на

приоритетите и целите на РПР на СЗР 2007-2013 г. е изготвена на базата на:

Достигнатите целеви стойности на определените индикатори; Информация за

резултатите от реализирани проекти, финансирани от европейските фондове – по ОП,

по ПРСР, по програмите за ТГС, които също допринасят за постигане на част от целите

на регионалното развитие. Анализирани са и резултатите от значими проекти,

финансирани със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и други
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източници извън ОП, предоставени от общините в СЗР; Мнения на заинтересовани

страни (чрез проведено анкетно проучване), осъществени срещи и разговори с

представители на общините и на областните администрации от района, граждани, както

и с други заинтересовани страни.

Общата експертна оценка за изпълнението на Приоритет 1 „Развитие на

транспортната, техническата и екологична инфраструктура”, Приоритет 2 „Повишаване

конкурентноспособността на регионалната икономика” и Приоритет 3 „Подобряване

привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на

Северозападен район” е средна степен на изпълнение.

Оценката на степента на постигане на глобалните екологични цели и особено

по проблемите, свързани с адаптирането на СЗР към изменението на

климата в процеса на изпълнение на РПР на СЗР 2007-2013 г. е следната: Антропогенно

натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) – не е налице

антропогенно натоварване на територията на СЗР; Делът на урбанизираните територии

в СЗР е нисък, което предполага, че няма предпоставки за загубата на биологично

разнообразие; Данните за емисиите на парникови газове - стойностите на СЗР са

сравнително ниски; За периода 2007-2012 г. разходите за опазване и възстановяване на

околната среда и разходите за опазване и възстановяване на околната среда на човек от

населението в СЗР се увеличават. Увеличава се  и приноса на района в опазването и

възстановяването на околната среда.

Доц. Тодоров запозна присъстващите и с основните принципи за планиране на

средствата: концентрация на ресурсите; допълване на финансирането; балансираност

по отношение на приоритетите за развитие на района; балансираност  по отношение на

източниците на финансиране; съответствие с нуждите на района; реалистичност - на

базата на макроикономическите тенденции и показатели в периода 2007-2013 г.;

междуведомствена координация. Също така направи и съпоставка на планирани в РПР

на СЗР 2007-2013 г. и АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г. средства за изпълнение на

целите и приоритетите на плана с реално усвоените в периода 2007-2013 г. в СЗР.

Доц. Тодор Тодоров представи пред членовете на Съвета и основните изводи на

последващата оценка: Незадоволително изпълнение на приоритетите на РПР на СЗР в

периода 2007-2013 г.; Ограничено общо въздействие на РПР 2007-2013 г. върху

развитието на района; СЗР трайно изостава на национално и европейско ниво; Районът

е силно повлиян и от икономическата криза; Основни проблеми: неработеща

икономика и нисък интензитет на развитие на малкия и средния бизнес; Други
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проблеми: демографска криза и обезлюдяване; Не са преодолени

вътрешнорегионалните различия; Областите Видин и Монтана изостават по почти

всички показатели; Не се наблюдава задълбочаване на междурегионалните различия;

Отчитат се  колебливи тенденции и смяна на позициите на районите при някои от

основните наблюдавани индикатори.

Председателят на РСР благодари на доц. Тодоров и предостави думата на

членовете за обсъждане.

Г-жа Донка Михайлова - кмет на община Троян поздрави новите заместник -

министри и областни управители и пожела да се работи при добро взаимодействие за

развитие на Северозападния район. Тя сподели, че изводите от последващата оценка не

изненадват никого и не е тайна, че живеем и работим в най-бедния регион на ЕС и

България. Г-жа Михайлова обърна внимание, че районът изостава изключително

много по отношение на специалния инструмент предназначен за развитие на района.

Знае се историята на този инструмент, вече не се говори за Интегрирани териториални

инвестиции - блестяща идея, която е на път да се минимизира. Г-жа Донка Михайлова

предложи на следващото заседание на РСР да се сформира работна група с участието

на г-н Иван Аспарухов, областните управители и кметове от района  и тази работна

група да започне по-скоро работа, за да не се изпусне и този шанс, който е договорен

като намерение между Брюксел и София.

Г-н Момчил Спасов - кмет на община Белене заяви, че това което е извоювано

да бъде записано в Споразумението за партньорство, е да има такава стратегия и да има

приоритет за проекти и дейности, които ще се развиват в Северозападна България. На

практика това не се вижда в оперативните програми, а те са вече изготвени. Г-н Спасов

сподели, че може да се търси развитие от Програмата за развитие на селските райони,

наредбите и критериите за оценка, които дават приоритет на проекти и дейности, които

се развиват в Северозапада, както и по другите оперативни програми, когато се стигне

до конкретните указания и рамкирането на проектите.

Проф. Д-р Маргарита Богданова - представител на Стопанска академия „Д. А.

Ценов”, гр. Свищов подкрепи идеята за създаване на такава работна група. Относно

констатациите в презентацията, проф. д-р Богданова отбеляза, че няма кратко

описание на причините за това състояние на Северозападен район и е добре да се

конкретизират тези причини, защото те са основата за това какво би трябвало да се

промени оттук нататък и кое е това, което зависи от хората в този регион,  какво може

да се промени.
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Проф. д-р Богданова уведоми присъстващите, че в Стопанска академия „Д. А.

Ценов”,  гр.  Свищов е подготвен проект в проекта „Център за компетентност за

социално – икономическо развитие и интелигентен растеж в Дунавския регион“ по

оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, насочен изцяло

към нуждите на бизнеса и публичния сектор в цялото Дунавско крайбрежие и обхваща

цяла Северна България.

Доц. Тодор Тодоров благодари за поставените въпроси и отбеляза, че

обективните причини, поради които се наблюдава това хронично изоставане в

Северозападен район не са тайна за никого и основен проблем е обезлюдяването на

района и отделни негови територии. Има сериозни миграционни движения и към други

райони в страната и извън нея.

Г-н Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и

благоустройството сподели, че усилията чрез стратегията за развитие на Северозападен

район да се приложат Интегрирани териториални инвестиции се оказа безплодна.

Научните среди са свършили своята работата, но факт е непроизводителността отдолу-

нагоре. Г-н Иван Аспарухов допълни, че все още липсва капацитет на общинско,

областно и регионално ниво за прилагане на такава стратегия. Другият инструмент,

който е предвиден да се приложи експериментално е - Водено от общностите местно

развитие. Основата на този инструмент са Местните инициативни групи (МИГ).

Въпреки голямото желание на общините, все още тези МИГ-ове не са формирани, а за

тези, които вече са изградени, не е ясно дали са работещи и имат ли разработени

Стратегии за местно развитие.

Г-н Иван Аспарухов  предложи да се приеме така представената последваща

оценка, и заяви, че от следващата точка от дневния ред,  ще се разбере, че в страната

като цяло се наблюдава негативна тенденция и освен Северозападен район, вече и

Северен централен район изостава. По определени показатели СЦР дори надминава в

негативен аспект Северозападен район. Това не се дължи на растеж в СЗР, а на

изоставането на СЦР. Засилване на негативните тенденции се наблюдава и в Южен

централен район.

В Правителствената програма основен приоритет в регионалната политика е

намаляването на междурегионалните различия. Това ще стане чрез оперативните

програми, както и чрез възложената задача на Министерство на регионалното развитие

и благоустройството да изготви Стратегия за целенасочена подкрепа за изоставащите

райони, планинските райони, пограничните райони, Родопите и Странджа.



11

Г-н Аспарухов отбеляза, че новото в дейността на министерството е

учредяването на Съвет по регионална политика (СРП). Главна дирекция

„Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно -

териториално устройство” ще изпълнява ролята на Секретариат на този съвет. На

заседанията на СРП ще се търсят решения за решаване на проблемите, поставени на

Областните и Регионални съвети за развитие.

Г-н Иван Аспарухов се обърна с молба към областните управители,  да се

прегледа дейността на Областните съвети за развитие. В тях членуват кметовете на

общините, председателите на Общинските съвети, държавни органи чрез

представителства по места и други, поради което в дневния ред на този орган трябва да

се обсъждат важни за територията проблеми и въпроси. Важно е да се активизира

дейността на членовете на Областните съвети за развитие.

След проведената дискусия се гласува предложението за решение, което се прие

с мнозинство и един въздържал се.

По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение:

Решение №2

На основание чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното

развитие Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява

Последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на

Северозападен район за периода 2007-2013 г.

По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на актуализиран социално-

икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-

2020 г.”

Председателят на РСР на СЗР поясни, че проекта „Разработване на социално-

икономически анализ за нуждите на ОПРР за периода 2014-2020 г.” се изпълнява от

Обединение „Регионални анализи 2014” през периода септември 2011 – януари 2015 г.

и предостави думата на г-жа Дочка Велкова за представяне.

Г-жа Дочка Велкова представи обща информация за проекта - изпълнява се от

Обединение „Регионални анализи 2014+” в рамките на проект на МРРБ „Програмиране

на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”. Периода на изпълнение е

19.09.2011 - 19.01.2015 г. Изпълнените дейности са: Сравнителен анализ на българските
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райони: междурегионални и вътрешнорегионални различия, в т. ч. и сравнение с

регионите на ЕС; Изследване на специфичните териториални характеристики;

Изследване на градското развитие; Анализ на националните секторни политики от

регионално значение, които остават извън политиката на устойчиво градско развитие,

включително здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм,

транспортна политика; Анализ на капацитета и възможностите за управление и

изпълнение на проекти; Анализ на източниците на финансиране на регионалното

развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 г.; Подкрепа на

работната група за разработване на оперативната програма и съответните под-групи и

заинтересованите страни.

Г-жа Велкова посочи направленията на сравнителния анализ на българските

райони - Демографско развитие; Пазар на труда; Доходи и разходи на населението;

Развитие на икономиката; Транспорт; Околна среда; Туризъм; Развитие на социалната

сфера; Образование; Здравеопазване; Социални услуги; Култура и направи обобщаваща

оценка на развитостта и на междурегионалните различия в България.

(Презентацията е приложена към настоящия протокол)

Г-н Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите

приветства членовете на РСР на Северозападен район и сподели, че от години е член на

РСР на Югозападен район. Този район е на първо място, защото областите София град

и София област имат високи стойности на показателите над средните за страната.

Г-н  Живков обърна внимание на това, че Северозападен район, въпреки ниските

стойности на показателите, не трябва да се говори за него като за най-изостанал район в

България и в Европейския съюз. Проблемите са много, като основният е демографският

проблем. Целта на всички трябва да е една, обединение на усилията във всички сфери,

за да се подобри социално- икономическото развитие на района. Той призова членовете

на Съвета, всеки да изпълни своите ангажименти и задължения, за да може като

членове на РСР да бъдат полезни за развитието на Северозападен район и пожела

успешна работа на всички.

Г-жа Донка Михайлова взе думата във връзка с казаното от презентацията, че в

оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. има 67 града за подкрепа от

четирите нива. Г-жа Михайлова заяви, че 28 броя градове от четвърто ниво са там

просто формално.  Изказа огорчението си от това,  което се случи с оперативната

програма и сподели, че това може да задълбочи регионалните диспропорции в
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България,  ще увеличи демографските проблеми за градовете от 4  ниво и ще изиграе

изключително неблагоприятна роля в нашите градове. За 28-те града се полагат 106

млн.евро за периода 2014-2020 г. и след конкурентен подбор по 3,5 млн. евро за целия

програмен период.  Държавата трябва да създаде специална политика по отношение на

тези 28 града, да се намерят алтернативни финансови източници, защото в края на

програмния период отново ще се обсъждат колко са тежки демографските последствия,

случващи се в страната ни в последните трийсет и няколко години.

Г-н Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и

благоустройството заяви, че проектите трябва да са приоритизирани, трябва да се

преценява тяхната социална и икономическа значимост и ако е необходимо да се

предприемат действия. Има изискване за ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. от

Европа - да се предложи нещо, което не е на конкурентен принцип, както е първата ос

на програмата, да се изготвят варианти и правила за изразходването на този ресурс в

тези 28 града. До края на месец юни се предвижда промяна на Закона за регионалното

развитие, чрез която ще се промени дейността и ролята на Областните съвети за

развитие. Трябва да се намерят органите, които да направят пресяването на проектите в

тези 28 града от гледна точка на социален и икономически ефект и всичко останало.

Това, което до сега не се е правило. В регионите има добра почва за развитие на

социална дейност, реално има социални предприятия като отделни структури и звена -

трапезарии, патронажи, грижа за възрастни хора, за инвалиди и т.н. В социалната сфера

се създава трайна заетост. Съхраняването на човешкия потенциал също е икономическа

категория. В тези изоставащи райони, ако се задържи продължителността на живота,

това също е потенциал.  Чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“  може да се търси

решение за тези предприятия. Това в Европа се прави вече от няколко години с

абсолютен приоритет в изостаналите райони.

Другият кръг от въпроси е свързан с реформите във водния сектор. Тези огромни

ресурси, които са вложени, ако се разположат в активите на дружествата, цената на

водата ще се повиши. Трябва да се намали тежестта на инвестициите във водния сектор

и да не се пренася върху населението. След закриването на Министерство на

инвестиционното проектиране задача на МРРБ е до края на 2015 г. поне 100 общи

устройствени плана на общините да бъдат финансирани и да бъдат приети.

Наслагването на интегрираните планове на тези 28 града и общите устройствени

планове на общините ще даде възможност да се търси баланс в територията. Важно е в
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новия планов период, с новото управление, новия състав на Регионалните съвети да

успее добре да се планира развитието на районите.

Г-н Иван Аспарухов заяви, че възможности ще има и трябва да се разбере, че

усилията няма да са малки и успеха ще е общ. Да се разбере правилно ролята на

регионалните съвети за развитие, да станат  работещи органи и да се решават нещата

едно по едно по общи политики за развитие на регионите.

Г-н Аспарухов приветства представителите на висшите университетски среди и

отправи въпрос към проф. д-р Маргарита Богданова от Стопанска академия „Димитър

Ценов“ – Свищов, защо в академията не се учи регионалистика, защо не започнат да се

произвеждат кадри за регионално развитие, а не само за публичната администрация.

Проф. Д-р Маргарита Богданова информира, че в Стопанска академия

„Димитър Ценов” - Свищов се провежда обучение в магистърска програма

„Мениджмънт на териториалното развитие” и от март месец магистърска програма за

управление на проекти.

Д-р Мадлена Бояджиева внесе предложения относно ролята на Регионалните

съвети за развитие и посочи, че ще бъде внесено и в писмен вид в МРРБ като

предложение:

1. Засилване ролята на регионалните и областните съвети за развитие за

подобряване координацията на програми и проекти включително съфинансирани от

ЕС. Необходимо е съответните РСР и ОСР да разполагат с конкретни правомощия  и да

координират и целевия финансов ресурс за решаване на ключови проблеми на региона

и на съответната област.

2. Определяне на ясни правомощия на областните управители по отношение

насърчаване на между областното и между общинското сътрудничество за реализация

на стратегии и проекти с регионално значение.

3. Ясно дефиниране на правомощията на областните съвети и областните

управители по отношение координация на секторните политики, като се реформира

механизъм за финансиране на областните администрации и се осигури ресурс за

прилагане на политики, стратегии, реализация на проекти за развитие на областите.

Г-н Иван Аспарухов заяви,  че е необходимо да се намери органа,  който ще

преценява проектите от гледна точка на тяхното социално отражение върху

територията и да не се смята, че Регионалният съвет за развитие ще разпределя ресурс.

Той е регламентиран по съответните програми. Регионалният съвет за развитие ще
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подкрепи предложения в определени посоки, зони за развитие, като демография,

заетост и други.

Д-р Мадлена Бояджиева уточни, че акцента е върху засилване ролята на

Регионалните съвети за развитие.

По точка 4 от Дневния ред: „Актуализиране на представителите на

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение

на оперативните програми 2007-2013 г. и 2014-2020 г.”

Д-р Мадлена Бояджиева отбеляза,  че с оглед настъпилите промени в

структурата на изпълнителната власт след проведените през м. октомври 2014 г.

парламентарни избори, е необходимо Регионалният съвет за развитие на Северозападен

район да актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на

Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода

2007-2013 г. и в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на

Република България и оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Председателят информира членовете на Съвета за досегашните представители

в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и

оперативните програми и внесе предложения за актуализиране на състава. Внесените

предложения бяха подложени на поетапно гласуване.

След проведеното гласуване за всяко предложение, Съветът взе следните

решения:

Решение №3

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР):

Представител: Ралица Добрева – областен управител на област Плевен

Заместник: Николинка Кътовска  – Вр.и.д. кмет на община Мездра

Решение №4

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

Представител: д-р Мадлена Бояджиева – областен управител на област Ловеч

Заместник: Иван Лазаров – кмет на община Вършец
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Решение №5

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на

българската икономика” 2007-2013 г.:

Представител: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана

Заместник: Ваньо Костин – кмет на община Чупрене

Решение №6

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-

2013г.:

Представител: Румен Маноев - кмет на община Козлодуй

Заместник: Поля Цоновска - кмет на община Долна Митрополия

Решение №7

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.:

Представител: Момчил Станков - областен управител на област Видин

Заместник: Димитър Стойков - кмет на община Плевен

Решение №8

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.:

Представител: Малина Николова - областен управител на област Враца

Заместник: Иван Грънчаров - кмет на община Луковит

Решение №9

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.:

Представител: Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново

Заместник: Момчил Спасов - кмет на община Белене
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Решение №10

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 г.:

Представител: Владимир Владимиров - кмет на община Кула

Заместник: Донка Михайлова - кмет на община Троян

След като изборът на представители и заместници в Комитетите за наблюдение

на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми е

направен, д-р Бояджиева направи допълнително предложение за решение по точка 4

от Дневния ред.

След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение №11

Председателят на Регионалния съвет за развитие да информира писмено

председателите на Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа

референтна рамка и Оперативните програми за периода 2007-2013 г. за избраните

представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и за

техните заместници.

Председателят на РСР на СЗР информира, че съгласно Постановление №79 от

10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за

партньорство на Република България и на програмите съфинансирани от Европейските

структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. се изисква

Регионалния съвет за развитие да определи по един представител и трима резервни

членове в комитетите за наблюдение.

В тази връзка г-жа Бояджиева направи предложение за представители и

резервни членове в комитетите за наблюдение и след проведеното гласуване за всяко

предложение, Съветът взе следните решения:

Решение №12

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България:
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Представител: д-р Мадлена Бояджиева. – областен управител на област

Ловеч и резервни членове:

1. Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана

2. Емил Бебенов – Кмет на община Никопол

3. Донка Михайлова - Кмет на община Троян

Решение №13

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.:

Представител: д-р Мадлена Бояджиева. – Областен управител на област

Ловеч и резервни членове:

1. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец

2. Емил Бебенов – Кмет на община Никопол

3. Момчил Станков - Областен управител на област Видин

Решение №14

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г.:

Представител: Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана и

резервни членове:

1. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене

2. Иван Грънчаров – Кмет на община Луковит

3. Румен Маноев  - Кмет на община Козлодуй

Решение №15

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

г.:

Представител: Румен Маноев – Кмет на община Козлодуй и

резервни членове:
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1. Поля Цоновска - Кмет на община Долна Митрополия

2. Донка Михайлова - Кмет на община Троян

3. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене

Решение №16

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” 2014 -2020 г.:

Представител: Момчил Станков - Областен управител на област Видин и

резервни членове:

1. Димитър Стойков - Кмет на община Плевен

2. Румен Маноев – Кмет на община Козлодуй

3. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец

Решение №17

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна

инфраструктура” 2014-2020 г.:

Представител: Малина Николова - Областен управител на област Враца и

резервни членове:

1. Иван Грънчаров - Кмет на община Луковит

2. Дилян Димитров – Кмет на община Георги Дамяново

3. Димитър Стойков - Кмет на община Плевен

Решение №18

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж” 2014-2020 г.:

Представител: д-р Мадлена Бояджиева – Областен управител на област

Ловеч и резервни членове:
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1. Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Търговско-промишлена

палата Враца

2. Ралица Добрева - Областен управител на област Плевен

3. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене

Решение №19

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020г.:

Представител: Владимир Владимиров – Кмет на община Кула и

резервни членове:

1. Донка Михайлова - Кмет на община Троян

2. Румен Маноев – Кмет на община Козлодуй

3. Дилян Димитров – Кмет на община Георги Дамяново

Решение №20

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.:

Представител: Ралица Добрева - Областен управител на област Плевен и

резервни членове:

1. д-р Мадлена Бояджиева – Областен управител на област Ловеч

2. Дилян Димитров – Кмет на община Георги Дамяново

3. Румен Маноев – Кмет на община Козлодуй

Решение №21

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за

наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.:

Представител: Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и

резервни членове:

1. Владимир Владимиров – Кмет на община Кула
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2. Емил Бебенов – Кмет на община Никопол

3. Румен Маноев – Кмет на община Козлодуй

 След като изборът на представители и заместници в Комитетите за

наблюдение на Споразумението за партньорство  на Република България и

Оперативните програми за периода 2014-2020 г. е направен, Председателят на РСР

направи допълнително предложение за решение по точка 4 от Дневния ред.

След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение №22

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район да

информира писмено председателите на съответните комитети 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 за техните заместници.

По точка 5 от Дневния ред: „Предложение за внедряване на резултат от

международен проект PLUSTEX-„Усвояване на политики за отключване на умения в

сектор Текстил” в Северозападен район”

По точка от 5 от Дневния ред д-р Бояджиева даде думата на г-жа Илиана

Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена палата –

Враца.

Г-жа Илиана Филипова приветства заместник - министрите, областните

управители и всички присъстващи на заседанието и  сподели, че като представител на

бизнеса, на най-старата работодателска организация са отворени за работа с

администрацията на всички нива, и че ще бъдат винаги на разположение за всичко,

което трябва да се консултира, преди то да се внесе и заработи. Г-жа Филипова

отправи молба към членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен

район да подкрепят идеята, да не се говори за Северозапада като за нещо лошо, и че

няма хора,  защото няма да дойде инвеститор и предприемач,  било то наш или чужд,

който да си остави парите в този регион.  Нека всички да променят отношението си,
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защото това е в интерес на всички нас, на всички хора живеещи в този регион, в

интерес на нашите деца.

Г-жа Филипова информира присъстващите, че идеята на проект PLUSTEX е

продукт на познанията и опита, които компаниите, заети в текстилната индустрия в

Европа обменят. Иновативни познания от регионите-партньори обхващащ шест ясно

очертани теми: млади предприемачи и иновативни бизнес модели; висококачествени и

високотехнологични текстилни изделия; дизайн и креативност; интернационализация

на малките и средни предприятия; еко-иновации и социална отговорност; инкубиране и

стартиращи фирми. Повече от 50 добри практики, 19 от които са утвърдени за трансфер

между  регионите, участвали в проекта.

Г-жа Илиана Филипова посочи ползите от проекта - 19 отличаващи се добри

практики в текстилната промишленост и производството на облекло от Италия,

Франция, Португалия, Полша, Великобритания и България  са основа на плановете за

изпълнение на трансфер и формиране на регионални политики. Процесът на

капитализация, познат като пренасяне и прилагане на добри практики,  е предназначен

да стимулира политиците и бизнеса да работят заедно и да си сътрудничат.

Постиженията от изпълнението на проекта са следните: 221 проекта за

иновативни фирми в сферата на текстила; 30 успешни компании, 74%  бизнес

успеваемост на фирмите; Мултидисциплинарен екип от експерти, съветници,

професионалисти се грижат за успеха; Селекция и мониторинг на проекти, като

фокусът е на иновативните  аспекти и устойчивостта; Интегриране на избраните фирми

в мрежа на професионалисти в текстила; Добавена стойност-План за оживяване на

икономическите сектори в Лил Метропол, като инкубирането е важен елемент на

плана.

Г-жа Филипова запозна присъстващите с плана за работа за осъществяване на

трансфера на добрата практика за първите две години и за останалите години от пет

годишния период, с начина на финансиране - Структурни фондове на ЕС, национални

фондове, международни и двустранни програми, публично-частни партньорства,

Общински фондове и програми. Планът за действие трябва  да бъде официално приет

чрез подписване на писмо за намерение, което да дава рамката на обединяване на

усилията на всички заинтересовани страни за изпълнение на трансфера на добрата

практика, както и Агенцията за регионално и икономическо развитие – Враца да

координира този процес.
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Г-жа Илиана Филипова подчерта, че осъществяването на плана за изпълнение

на трансфер на ДП INNOTEX по проект PLUSTEX отговаря на целите и приоритетите

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и на Иновационна

стратегия за интелигентна специализация за България 2020. Бяха изтъкнати и

перспективите за развитие:  Сътрудничество между заинтересованите страни за общи

проектни предложения; Укрепване на иновационната екосистема в сектор Текстил и

Облекло; Създаване на условия за подкрепа на иновациите в текстила и облеклото в

Северозападен район; Създаване на иновативни клъстери в сектор Текстил и Облекло.

(Презентацията е приложена към протокола).

Председателят на РСР даде възможност на членовете на Съвета за изказване на

мнения и въпроси във връзка с изложената информация. Такива не бяха изказани.

По точка 5 от Дневния ред Съветът взе следното решение:

Решение №23

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя предложението

за внедряване на резултат от международен проект PLUSTEX -„Усвояване на

политики за отключване на умения в сектор Текстил” в Северозападен район.

По точка 6 от Дневния ред: „Представяне на информация за напредъка по

оперативните програми за периода 2007-2013 г., съфинансирани от фондовете на

Европейския съюз, на територията на Северозападен район за 2014 г.”

Д-р Мадлена Бояджиева предостави думата на представителите на

Управляващите органи на оперативните програми да представят кратка информация за

напредъка по оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на

Северозападен район за 2014 г.

Презентациите бяха направени в следната последователност:

1. Боряна Войчева – представител на Управляващия орган на Оперативна програма

„Регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и

благоустройството
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2. Анелия Йорданова – представител на Управляващия орган на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика

3. Марияна Димитрова – представител на Управляващия орган на Оперативна

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”,

Министерство на икономиката

Във връзка с представената информация от представителя на Управляващия

орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската

икономика”, г-н Иван Аспарухов постави въпроса,  има ли анализ на базата на брой

регистрирани малки и средни предприятия и дали има някакво отношение този брой

към броя на проектите, или става въпрос за чиста активност на бизнеса.

Г-жа Марияна Димитрова заяви, че с такъв анализ в момента не разполага.

Информацията е изготвена на база информационната система, както и на представени

данни на комитета за наблюдение, проведен през месец ноември.

Председателят на РСР уточни, че представените презентации ще бъдат

изпратени по електронните пощи на членовете на РСР на СЗР заедно с протокола от

заседанието. Представителите на Управляващите органи на оперативните програми,

които са възпрепятствани да присъстват на заседанието, са подготвили материали,

които също ще бъдат изпратени на членовете на РСР.

По точка 7 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 Регионалния съвет за развитие на

Северозападен район и Регионалният координационен комитет към РСР на СЗР д-р

Мадлена Бояджиева предложи за обсъждане и одобряване на Проект на съобщение до

средствата за масово осведомяване относно съвместното заседание на РСР и РКК на

Северозападен район, приложен в папките с материалите.

Не бяха изразени мнения и предложения по тази точка.

След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
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Решение №24

1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до средствата за

масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на РСР и

Регионалния координационен комитет 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 8 от Дневния ред: „Други”

Г-жа Илиана Филипова внесе предложение като допълнение към направеното

от г-жа Донка Михайлова предложение за създаване на работна група. В работата на

тази работна група да се разгледа възможността за внасяне на допълнителна тежест на

проектите, които идват от петте области при класирането, тъй като още методиките и

ръководствата за кандидатстване на нито една оперативна програма не са гледани от

съответните комитети за наблюдение и това би могло да бъде работещият механизъм.

Единствено от всички оперативни програми, ОП „Иновации и конкурентоспособност”

има заделен целеви ресурс за Северозападен район от 5%, който ще бъде разпределян

като бъдат допълнително давани точки на бизнеса, който кандидатства от

Северозападна България. По същата логика би могло да се постъпи и по ръководствата

и методики по другите оперативни програми за периода 2014-202 г.

Г-н Иван Аспарухов заяви,  че трябва да се търсят възможности за

експериментиране на всички политики, да се търсят положителни практики. Той

апелира към областните управители да се активизира дейността на Областните съвети

за развитие, на всички органи на територията на областите, които са консултативни към

областните управители, институциите да работят съвместно, за да се решават

проблемите в този регион. Г-н Аспарухов благодари на членовете на РСР на

Северозападен район и информира, че предстои първото заседание на Съвета по

регионална политика, чрез който обществен механизъм ще могат да се формират нови

политики, които да са резултатни за решаването на проблемите в регионите.
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Председателят на РСР на СЗР  д-р Мадлена Бояджиева благодари на всички

присъстващи за тяхното участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за

развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета.

Заседанието бе закрито в 15:30 часа, поради изчерпване на дневния ред.

Протоколист на РСР на Северозападен район:

   ……………………………………….........

                    (Наталия Николова)  /п/

Секретар на РСР на Северозападен район:

     ……………………………………….........

                     (Ирина Михайлова)              /п/

Председател на РСР и РКК на Северозападен район

……………………………………..........................

(д-р Мадлена Бояджиева)         /п/

(Областен управител на област Ловеч)


