ПРОТОКОЛ №31
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И РЕГИОНАЛНИЯ
КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ (РКК) КЪМ СЪВЕТА
проведено на 12 декември 2016 г., в гр. Видин

На 12 декември 2016 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета.
Заседанието се откри от областния управител на област Видин - г-н Момчил
Станков в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
На заседанието присъстваха членове на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район по чл.44, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР):
№

Име и длъжност

Организация

1.

Деница Николова
Заместник-министър
представлявана от
Ирина Захариева - Шопова,
Главен директор на ГД СПРРАТУ
Красимир Живков
Заместник-министър
представляван от
Емилия Попова
Директор на дирекция КОС,
Регионална инспекция по околната
среда и водите – гр. Монтана
Георги Костов
Заместник-министър,
представляван от
Цветко Цветков
Директор на Северозападно
държавно предприятие - Враца
Цвятко Георгиев
Заместник-министър,
представляван от
Янко Янколов
Директор на

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2.

3.

4.

Министерство на околната среда и
водите

Министерство на земеделието и
храните

Министерство на вътрешните
работи
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Областна дирекция на МВР –
Видин
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Ирена Георгиева
Заместник-министър
представляван от
Антоанета Чолакова
Главна дирекция „Туристическа
политика”
Момчил Станков
Областен управител
Председател на РСР и РКК на СЗР
Ирина Митева
Областен управител
Малина Николова
Областен управител
Ралица Добрева
Областен управител
Ивайло Петров
Областен управител
Огнян Ценков
Кмет
Борис Николов
Кмет
Калин Каменов
Кмет
представляван от
Таня Видова
Главен експерт,
Отдел „Вътрешен одит”
Донка Михайлова
Кмет
представлявана от
Снежина Табакова
Главен експерт,
Дирекция „Планиране и проекти“
Георг Спартански
Кмет
представляван от
Стефан Милев
Заместник-кмет
Илиана Филипова
Изпълнителен директор
Даниела Симидчиева
Директор „Професионално
обучение и ЦПО”
представлявана от
Олег Антов
Изпълнителен директор
ИСА-Видин

Министерство на туризма

Областна администрация – Видин
Областна администрация – Ловеч
Областна администрация – Враца
Областна администрация – Плевен
Областна администрация –
Монтана
Община Видин,
Област Видин
Община Белоградчик,
Област Видин
Община Враца,
Област Враца

Община Троян,
Област Ловеч

Община Плевен,
Област Плевен

Търговско-промишлена палата –
Враца
Българска стопанска камара
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18.

Стефан Кръстев
Председател
представляван от
Мария Димова
Заместник - председател

Конфедерация на труда
„Подкрепа“- Видин

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.

Данаил Иванов
Началник на регионален сектор Враца,
Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”
Боряна Войчева
Началник отдел „Северозападен
район”, Главна дирекция „Градско и
регионално развитие“
Анелия Йорданова
Главен експерт в отдел
„Регионален мониторинг и
контрол„
Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и
проекти“
Илиян Томов
Старши експерт
Главна дирекция „Структурни
фондове и международни
образователни програми“
Мариела Савкова
Управител
представляван от
Цветомир Ценков
експерт

Министерство на икономиката

2.

3.

4.

5.

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на труда и
социалната политика

Министерство на образованието и
науката

Областен информационен център Видин

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:
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Ирина Михайлова
Началник отдел СПКРР в СЗР –
Видин, ГД СПРРАТУ
Секретар на РСР на СЗР
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
Росен Младенов
Заместник-кмет
Радосвета Димитрова
Главен експерт
Главна дирекция „Структурни
фондове и международни
образователни програми“
Славея Христова
експерт
Демир Деянов
експерт
Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП
Албена Начева
Началник
отдел
„Планиране,
програмиране и инвестиции“

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Община Белоградчик,
Област Видин
Министерство на образованието и
науката

Фондация за реформа в местното
самоуправление
Фондация за реформа в местното
самоуправление
Областна администрация – Видин
Община Видин

Председателят на Съвета и областен управител на Област Видин - г-н
Момчил Станков откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета. Той посочи
основанието за свикване на заседанието - чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие.
Г-н Момчил Станков благодари на присъстващите членове на Регионалния
съвет за развитие и Регионалния координационен комитет, както и на гостите на
заседанието и пожела ползотворна работа.
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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.
Г-жа Ирина Захариева – Шопова, Главен директор на Главна дирекция
„Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално
устройство“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството направи
предложение за включване на нова точка в дневния ред – „Популяризиране на добри
практики в местното самоуправление в България 2016-2017 г.“
Други предложения не постъпиха и всички членове на Съвета приеха следния
Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на съвместното заседание и приемане на дневен ред;
2. Избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.;
3. Представяне на резултатите от Последващата оценка на изпълнението на
Националната стратегия за регионално развитие 2005 – 2015 г.;
4. Представяне на актуална информация относно етапа на развитие на
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна

България,

Родопите,

Странджа-Сакар,

пограничните,

планинските и полупланинските слабо развити райони;
5. Мерки, които могат да бъдат предприети за иницииране учредяването на
Организация за управление на туристически район „Дунав“ с цел изпълнение
на дейностите регламентирани в закона за туризма;
6. Предоставяне на информация за индикативните параметри на Финансовия
инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“, финансиран със средства
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“;

7. Представяне на актуална информация за напредъка по оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията
на Северозападен район към месец декември 2016 г.;

8. 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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9. Популяризиране на добри практики в местното самоуправление в България
2016-2017 г.;

10. Други. Закриване на заседанието.

По точка 2 от Дневния ред „Избор на заместник-председател на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район за периода от 01.01.2017 г. до
30.06.2017г.“:
Г-н Момчил Станков 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 посочи, че на ротационен принцип, за периода от
1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г., председателството на Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район се поема от областния управител на област Ловеч.
Г-н Станков отправи покана към членовете на Съвета за предложения.
Г-жа Ирина Митева, областен управител на област Ловеч предложи за
заместник-председател на РСР на СЗР г-н Иван Грънчаров – кмет на община Луковит.
Така направеното предложение беше подложено на гласуване и прието с пълно
мнозинство.
По точка 2 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 за периода 1 януари 2017 г. – 30 юни 2017 г. е определен г-н
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит.
По точка 3 от Дневния ред „Представяне на резултатите от Последващата
оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005 –
2015 г.;
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Г-н Момчил Станков информира присъстващите, че в съответствие с чл.34 от
Закона за регионалното развитие за изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие (НСРР) се извършва последваща оценка не по-късно от една
година след изтичането на периода на нейното действие. Министерството на
регионалното развитие и благоустройството е възложило изготвянето на последващата
оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005 – 2015
г.
Председателят на РСР на СЗР предостави думата на г-жа Ирина ЗахариеваШопова – Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на
регионалното развитие и административно-териториално устройство“, Министерство
на регионалното развитие и благоустройството да представи резултатите от
Последващата оценка.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова информира, че последващата оценка за
изпълнението на НСРР 2005-2015 г. е изготвена съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 1 и
чл. 36 на Закона за регионалното развитие и включва: оценка на степента на постигане
целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно
провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Включени са и оценка
на: постигане на глобалните екологични цели; организацията и координацията на
компетентните органи и ефективността на работа на административните структури в
процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на НСРР 2005-2015 г.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова представи оценката на степента на постигане
на целите и приоритетите за регионално развитие през периода 2005-2015 г. Акцентира
на основните количествени индикатори, проследяващи изпълнението на главната цел и
стратегическите цели на НСРР, като достигане на дял % БВП на глава от населението
от средното ниво за регионите в ЕС 27; Достигане на

равнище на заетост на

населението в трудоспособна възраст; Брой население, което е бенефициент по
рехабилитирани и реконструирани пътища ІІ и ІІІ клас; Дължина на рехабилитирани и
реконструирани пътища ІІ и ІІІ клас в км; До 20% от населението с подобрено
транспортно обслужване с достъп до изградени автомагистрали и пътища І клас.
Г-жа Захариева заяви, че цялостната оценка за изпълнение на Приоритет 1:
Повишаване на регионалната конкурентоспособност и интегрирано градско развитие е
средна степен на изпълнение. Въздействието от реализацията на специфичните цели на
територията на районите е в посока повишаване изследователската дейност,
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технологично развитие и иновации в подкрепа на регионалните икономики,
подобряване на достъпа и развитието на информационните и комуникационни
технологии в областта на публичните услуги и услугите за малки средни предприятия,
интегрираното развитие на градовете и укрепване на взаимовръзката град-регион и
изграждане на привлекателна градска среда, възстановяване на градски райони,
насърчаване на екологично чист обществен транспорт. Основните финансови ресурси
за

реализация

на

приоритета

са

от

оперативните

програми

„Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика“ и „Регионално развитие“.
Цялостната оценка за изпълнение на Приоритет 2: Развитие и модернизация на
инфраструктурата,

създаваща

условия

за

растеж

и

заетост

е от средна до висока, като оценката се базира на резултатите по отделните
специфични цели. Въздействието от реализацията на специфичните цели на
територията на районите е в посока на развитие на инфраструктурата, която създава
условия за растеж и заетост: подобряване на транспортната свързаност между
населените места, намаляване времето за придвижване и повишаване качеството на
транспортното обслужване, подобряване на жизнената среда в районите и повишаване
качеството

на

околната

среда

чрез

реконструкция

на

водоснабдителната и

канализационната мрежа, подобряване на системите за управление на отпадъците,
повишаване на конкурентоспособността на малки средни предприятия чрез инвестиции
в подобряване на бизнес инфраструктурата. Основните финансови ресурси за
реализация

на

приоритета

са

от

оперативните

програми

„Развитие

на

конкурентоспособността на българската икономика“, „Регионално развитие“, „Околна
среда“ и Програмата за развитие на селските райони.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова посочи, че цялостната оценка за степента на
изпълнение на Приоритет 3: Подобряване на привлекателността и качеството на живот
в регионите и развитие на устойчив туризъм е висока. Въздействието от реализацията
на специфичните цели на територията на районите е в посока на подобряване на
образователните, социалните, здравните, културните и спортните услуги и съответната
инфраструктура, подобряване и благоустрояване на физическата среда, подобряване
качеството на човешките ресурси чрез повишаване на квалификацията и образованието
им, интеграция на лицата в неравностойно положение към образование и пазара на
труда, постигане на устойчиво развитие на туризма в районите, опазване и
валоризиране на природното и културно наследство. Основните финансови ресурси за
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реализация на приоритета са от оперативни програмите „Развитие на човешките
ресурси“ и „Регионално развитие“.
Цялостната оценка за степента на изпълнение на Приоритет 4: Развитие на
сътрудничеството

за

европейско

териториално

сближаване,

задълбочаване

на

партньорството и добросъседството за постигане на развитие е висока. Въздействието
върху развитието е в посока на подобряване на развитието на трансгранични
партньорства със Сърбия, Румъния, Македония, Турция и Гърция, междурегионално и
транснационално сътрудничество. Основните финансови ресурси за реализация на
приоритета са програмите за териториално сътрудничество.
Цялостната оценка за степента на изпълнение на Приоритет 5: Укрепване на
капацитета на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление на
регионалното развитие е средна до висока. Оценката се базира на резултатите по
отделните специфични цели. Въздействието върху развитието на района е в посока на
подобряване на административния капацитет на публичните власти, развитието на
партньорства между администрацията и бизнеса. Основните финансови ресурси за
реализация на приоритета са от оперативните програми „Административен капацитет“,
„Регионално развитие“ и „Техническа помощ“.
Г-жа Захариева продължи с оценката на ефективността и ефикастността на
използваните финансови инструменти, включително ЕС, и на усвоените ресурси за
изпълнение на целите и приоритетите на НСРР 2005-2015 г. За изпълнение на НСРР
2005-2015 г. са използвани различни финансови източници - предприсъединителни
програми, структурни и кохезионен фонд, национално финансиране, частни
инвестиции и др. Водеща позиция заема Югозападният район (ЮЗР), който се откроява
със сериозна преднина пред останалите райони на страната по оползотворяване на
средства от оперативните програми. На следващо място, но с около 3 млрд. по-малко
инвестиции е Южен централен район (ЮЦР), следван от Югоизточния район (ЮИР),
Северния централен район (СЦР), Североизточния район (СИР) и Северозападния
район (СЗР). Оползотворените средства надвишават индикативните бюджети за
постигане на целите на отделните Регионални планове за развитие (РПР) 2007 – 2013 г.
и респективно на НСРР 2005 – 2015 г., което е знак, че планирането е било затруднено,
но все пак са положени усилия да се изпълнят повече интервенции и да се инвестират
повече средства в районите, което повишава общата ефективност на проектите.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова представи изводите относно провеждането на
политиката за регионално и местно развитие. Крайната оценка за степента на постигане
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на Стратегическа цел 1 „Постигане на ускорено развитие на българските райони и
доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС” на НСРР се
определя като средна, предвид оценките за изпълнение на Приоритет 1 и Приоритет 2.
Стратегическа цел 1, може да бъде определена като изпълнена по отношение
заложените макроикономически показатели.
Степента

на

постигане

на

Стратегическа

цел

2

„Намаляване

на

междурегионалните и вътрешнорегионалните различия чрез развитие на вътрешния
потенциал на районите и градовете” се определя като средна, базирайки се на оценката
за изпълнение на Приоритет 3 и 5. Констатираният в Междинната оценка на НСРР
относително висок потенциал, се оправдава. Въпреки това към момента на извършване
на оценката се констатира, че междурегионалните различия продължават да нарастват
по отношение на дела на БВП на всеки от районите на ниво 2 в общия БВП на страната.
Югозападният район продължава да увеличава дела си в националния БВП, докато
всички останали райони намаляват участието си в него.
Стратегическа

цел

3

„Развитие

на

териториалното

сътрудничество,

добросъседство и партньорство за постигане на европейска териториална кохезия“
постига висока степен на изпълнение, базирайки се на изпълнението на Приоритет 4 на
НСРР.
Обобщената оценка за степен на изпълнение на целите и приоритетите на НСРР
е висока, като се базира на степента на изпълнение на отделните приоритети. Тази
оценка потвърждава удачното формулиране и добро приоритизиране на целите и
приоритетите.
В заключение, г-жа Захариева представи препоръките относно провеждането на
политиката за регионално и местно развитие. Основна препоръка е да се акцентира
върху развитието на Интегрираните териториални инвестиции; Осигуряване на
финансиране на инвестиционни програми в подкрепа на развитието на районите за
целенасочена подкрепа за преодоляване на икономическата изостаналост, привличане
на инвестиции и повишаване на заетостта; Активно прилагане на модел за реализиране
на интегриран териториален подход чрез инструмента Водено от общностите местно
развитие в селските райони; Регионалните и областните схеми са основните документи
за пространствено планиране и ГИС базата данни/система разработена към тях следва
да бъдат използвани като основен инструмент за изследване на пространствените
елементи и тяхното развитие и за оценка/мониторинг по изпълнение на заложените
цели в Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) и НСРР, и
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провеждане на националните политика; Местните стратегии за привличане на
инвестиции следва да поставят по-силен акцент върху обучението и образованието на
работната ръка; Борбата с демографската криза е необходимо да минава през
подобряване на средата за бизнес и инвестиции, тъй като те са основният фактор, който
създава нови работни места и доходи. По този начин се задържат и привличат млади
хора в районите; Доразвиване и поддържане на образователните, здравните и
социалните услуги и инфраструктура. Подобряване на културната инфраструктура обновяване на сградния фонд и подобряване на енергийната ефективност на театри,
кина, опери, музеи, галерии, концертни зали, библиотеки, читалища; Развитие и
поддържане на транспортната инфраструктура; Развитие на иновациите и НИРД чрез
обвързване на науката и висшето образование с бизнеса; модернизация и технологично
обновяване на предприятията.
В процеса на планиране и програмиране е необходимо да се изпълняват
дейности по отношение изменението на климата, в посока: подкрепа за преминаването
към нисковъглеродна икономика във всички сектори; насърчаване на адаптацията към
изменението на климата и превенцията и управлението на риска и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Устойчивото развитие на сектор
туризъм следва да бъде запазено и подобрено. Националната и регионална политика за
развитие е необходимо да продължи да предвижда мерки в посока подобряване и
разнообразие на туристическото предлагане, като се фокусира върху завършени
туристически продукти; Запазване и развиване на трансграничните, транснационалните
и междурегионалните контакти за развитие на съвместни инициативи и проекти;
Разработване на междуведомствен механизъм за събиране на информация, необходима
за наблюдението и оценката на стратегическите документи; Ефективността на
системата за наблюдение на изпълнението на НСРР и РПР ще бъде осигурена като се
интегрират процесите по наблюдение и оценка с тези, определени за оперативните
програми, съфинансирани от ЕС; По отношение програмите за ТГС е препоръчително
да се прави общ мониторинг на всички програми и данните за тяхното изпълнение да се
събират на едно място в една платформа/база данни, което ще подобри наблюдението и
оценката в бъдеще; Укрепване на аналитичния и административния капацитет на
областните и общинските администрации и на регионалните структури на централната
администрация в районите от ниво 2, за идентифициране на проблемите на района,
относно развитието му и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
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Председателят на РСР г-н Момчил Станков благодари на г-жа Ирина
Захариева-Шопова за представената информация и даде думата на членовете за
въпроси и коментари. Поради липса на такива се премина към следваща точка от
дневния ред.
По точка 4 от Дневния ред „Представяне на актуална информация относно
етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на
развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните,
планинските и полупланинските слабо развити райони“: Председателят на РСР на
СЗР заяви, че е получен отговор от Министерството на финансите, в което е посочено,
че към настоящия момент продължава дебатът и обсъждането на Програмата с
Министерството

на

регионалното

развитие

и

благоустройството

(МРРБ),

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и други ангажирани в този
процес министерства и ведомства. Едва на следващ етап, след очертаване на
възможните сфери за финансиране с европейски средства, може да се очертаят
проектни предложения за национално съфинансиране и финансиране, съобразени с
целите на Програмата. Средствата ще се разчитат в рамките на бюджетната процедура
за съответната година, съобразно възможностите на държавния бюджет и в
съответствие с изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма.
Г-н Момчил Станков предостави думата на г-жа Ирина Захариева-Шопова –
Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното
развитие

и

административно-териториално

устройство“,

Министерство

на

регионалното развитие и благоустройството да представи актуална информация
относно етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) в
подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар,
пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони“.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова започна своето представяне с информация за
Подпрограма „Северозападна България“. Териториалният обхват на Северозападен
район обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч (51 общини и 646
населени места). Целите на подпрограмата са Съживена икономика; Укрепен човешки
ресурс и Инфраструктура и екология. Тя представи инвестиционните приоритети и
мерки на подпрограмата. Приложени са два критерия за селекция на проектите,
включени в част „Инвестиционна“ на програмата: Проектна готовност- наличие на
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работен проект; Пряко икономическо въздействие на проекта, водещ до директен
икономически ефект и стимулираш икономическите дейности в района. Проектите,
отговарящи на двата критерия или на 1 от тях са включени в част „Инвестиционна“приоритетни индикативни проекти за финансиране от държавния бюджет. Проектите,
които не отговарят на посочените критерии са включени в част „Инвестиционна“резервни приоритетни индикативни проекти за финансиране от държавния бюджет.
Г-жа Захариева представи пред членовете на Регионалния съвет за развитие
целите на подпрограмата. При цел 1 „Съживена икономика“ се предвиждат мерки и
дейности насочени към планово осигуряване за растеж и развитие на района - изготвяне
на предпроектни проучвания и актуализация на инвестиционни проекти, като целта е да
се осигури необходимата проектна готовност на инвестиционни проекти на общините
от СЗР, както и разработване на регионална схема за пространствено развитие на
Северозападен район, която ще определи дългосрочна визия за развитието на
територията му и ще насочва инвестиционните инициативи на конкретни места на
територията на района. Мярката се очаква да стартира през 2017 г.
Друга мярка предвидена за цел 1 е „Нови инвестиции – в индустриални паркове,
в бизнес инфраструктура, в предприятия“. Тя е насочена към развитие на
предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността на МСП и привличане
на нови инвестиции в района чрез изграждане на индустриални зони, технопаркове,
бизнес инфраструктура; изграждане на общински пазари на производители; инвестиции
и в туризма – създаване на регионален туристически продукт- експониране, устройване
и маркетиране на туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“. Очаква се мярката
по изграждане на инфраструктура на общински пазари на производители да стартира
през 2017 г., а от 2020 г. да стартира изпълнението на другите мерки (изграждане на
индустриални зони, технопаркове и др.).
Г-жа Ирина Захариева-Шопова продължи с информация за мерките насочени
към цел 2 „Укрепен човешки ресурс“. При мярка „Насърчаване на заетостта и
повишаване качеството на човешките ресурси чрез обучения по търсени професии на
местните трудови пазари“ се предвижда наемане на безработни лица от най-уязвимите
групи регистрирани в „Бюрото по труда“ не по-малко от 10% от работните места,
открити при реализацията на проектите; предвижда се и инвестиране в обучение на
лица с ниска степен на образование (основно и по-ниско) и без придобита
професионална квалификация, като се очаква за периода 2017-2019 г. /около 22 700
лица да преминат различни обучения за придобиване на професионална квалификация/.
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Обученията ще са предимно в областта на: строителството, хотелиерство и
ресторантьорство, туризма и горското стопанство. Мярката се очаква да стартира през
2017 г. Останалите мерки от цел 2 са насочени към подкрепа за млади квалифицирани
кадри - изграждане и предоставяне на 1000 жилища; опрощаване на студентски кредити
и стипендии срещу оставане или завръщане в района; финансиране на таксите за
посещение на предучилищна детска градина на деца от уязвимите групи от областите
Видин, Монтана и Враца; осигуряване на безплатно обедно хранене в училищата
намиращи се в района; допълнително възнаграждение на учителите в областите Видин,
Монтана и Враца; модернизиране на общежитията към професионалните гимназии.
Очаква се мерките да започнат да се изпълняват през 2017 г.
При цел 3 „Инфраструктура и екология“ г-жа Захариева информира, че се
предвижда доизграждане и обновяване на водоснабдителни системи; възстановяване на
напоителни и отводнителни системи; превенция на рискове от наводнения, свлачища и
горски пожари; почистване, корекции и укрепване на речни корита; укрепване на
предпазни диги, изграждане и обновяване на отводнителни системи. Очаква се
изпълнението на мерките да стартира през 2020 г.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова запозна присъстващите с бюджета на
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските
слабо развити райони“, който е 1 295 576,3 хил. лв. Тя информира, че общият размер на
ресурсите за реализация на подпрограма „Северозападна България“ e 962 962,4 хил.
лв.; общият размер на ресурсите за изпълнените на подпрограмата до 2019 г. e 446
921,4 хил. лв.; за периода 2020-2025 г. - 516 041 хил. лв. Най-голям дял се предвижда за
инвестиции в развитието на човешките ресурси - общо 813 350,4 хил. лв.; за съживена
икономика - 136 162 хил. лв.; за инфраструктура и екология - 11 100 хил. лв.; за
проектно осигуряване са предвидени 2 350 хил. лв. (Презентацията е приложена към
настоящия протокол).
Председателят на РСР г-н Момчил Станков благодари на г-жа Ирина
Захариева-Шопова за представената информация и даде думата на членовете за
въпроси и коментари.
Г-жа Малина Николова – Областен управител на област Враца поиска подетайлно разяснение за ресурса от 800 млн. лв. за развитие на човешките ресурси.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова разясни, че тези средства са на база на
включване на национална програма „Работа” на Министерство на труда и социалната
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политика, която е насочена към Северозападния район и която ще покрива петте
области от района. Тя ще бъде свързана с осигуряване на заетост за безработни лица,
които са с ниска квалификация или дълго време са отпаднали от пазара на труда, като
тази заетост, която е заложена при разчетите е за 12 месеца. След това за тези лица,
които са с ниска квалификация или са безработни за дългосрочен период от време ще
бъде осигурено обучение, след което ще бъдат включени отново в програмата за
заетост. Разчетите са около 600 лв. заплата на лицата, включени в програмата. Затова
тези ресурси са толкова значими. Освен национална програма „Работа”, която ще бъде
изпълнявана от Министерството на труда и социалната политика, тук се включват и
дейностите, предложени от Министерството на образованието и науката, които
обхващат заплащане на такси за предучилищна възраст на деца от маргинализираните
групи в региона, опрощаване на студентски кредити при завръщане на работа в района,
ремонт на общежития, също така подкрепа за учителите, които ще работят в областите
Видин, Монтана и Враца. Разчетите са дадени от съответните министерства и покриват
изброените дейности.
Г-н Момчил Станков поиска да се внесе яснота относно допълнителните
щатни бройки за учители за трите области на територията на района и сподели, че на
територията на област Видин се сливат училища, поради липса на ученици.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова отговори, че от Министерството на
образованието и науката в своя анализ са посочили, че в Северозападния район работят
10 554 души педагогически персонал или общо 11,7% от общия педагогически
персонал в страната. От тях 5 346 са в областите Видин, Монтана и Враца. При
допълнително възнаграждение или стимулиране със 100 лв. месечно, ще са необходими
15 700 млн. лв., за да се осигурят плащанията. В случай, че се приеме допълнително
възнаграждение от 150 лв., разходът ще бъде 23 500 млн. лв., като те считат че по този
начин ще се създаде по-нормална среда в училищата, тъй като учителите ще бъдат
мотивирани да работят в тези училища.
Г-н Стефан Милев – заместник-кмет на община Плевен попита управляващият
орган на програмата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ли ще остане.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова отбеляза, че идеята е да не се създава нов
управляващ орган, защото това е свързано със структури и нови разходи в самата
администрация. Предвижда се всяка една от мерките, включени в Целенасочената
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България,
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Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо
развити райони да се управлява от съответното компетентно министерство. МРРБ ще
осъществява обща координация при изпълнението. То ще отговаря за мерките, които са
свързани с осигуряване на проектната готовност. Това са с осигуряване на работни
проекти за инвестиционни мерки, за тези проекти, които към настоящия момент нямат
проектна готовност и ще организира разработването на регионална схема за
пространствено развитие на СЗР, която в дългосрочен план ще даде една по-добра база
за инвестиции в региона. Инвестиционната дейност в района ще бъде по-прозрачна.
Дългосрочният характер на тази регионална схема ще дава устойчивост на
инвеститорите. Освен това МРРБ ще изпълнява дейности свързани с мониторинга на
програмата, като всяко едно от компетентните министерства ще предоставя
информация на шест месеца и всяка календарна година за дейностите, които са в
неговите компетенции. В МРРБ ще се изготвя един обобщен доклад, който ще бъде
публикуван така, че да има достатъчно прозрачност.
Г-н Олег Антов попита какви са шансовете програмата да получи финансиране.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова отговори, че такъв тип програма е необходима
за Северозападния район, за да даде една допълнителна възможност той да догонва
останалите региони, защото изпълнението на оперативните програми е свързано с
европейските регламенти, с множество изисквания, докато в случая на тази програма
могат да се определят директни бенефициенти, да се изберат такива проекти, които да
не са много на брой, да са малки, но да имат значим ефект и въздействие върху региона,
с оглед той да започне да излиза от тази икономическа изостаналост. Тя посочи, че
такива суми минават през бюджетите на министерствата, които изпълняват бюджетни
програми, свързани с техните компетентности и такива ресурси се предоставят
включително и на МТСП. Тук проблемът е не само, че има хора в трудоспособна
възраст, които са нискообразовани, които трудно могат да се реализират на пазара на
труда, а отделно има отлив на младите кадри към други райони. Затова е обърнато
такова внимание на човешките ресурси в региона и мерките, които са свързани с
хората.
Г-жа Малина Николова изрази мнение, че от посоченото става ясно, че ЦИП
ще се превърне в социална програма за хората, които се нуждаят от временна заетост.
Така се предлага в тази национална програма „Работа“ и с повишаване на учителските
заплати в трите области, и с плащането на таксите в детските градини – мерките са
крайно социални, а идеята и разговорите и дебатите, които се водеха на всички срещи в
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МРРБ са тази програма наистина да развива района и то в инвестиционно и
инфраструктурно отношение. Г-жа Николова сподели, че всичко е важно – и
човешкият ресурс, и в образованието да има достатъчно средства за СЗР, но с временна
заетост, с плащане на такси не се вижда развитие на района. Тук са необходими
средства за подобряване на лошата инфраструктура, за да се осигури достъпа на
бизнеса до целия район.
Г-жа Ирина Захариева-Шопова отбеляза, че по принцип Целенасочената
инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България,
Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо
развити райони не замества всички останали програми, които са също валидни, тоест
районът ще получава ресурси и по линия на всички оперативни програми. ЦИП поскоро трябва да изравнява, като дава допълнително възможност на този район да се
възползва от някакви ресурси, за да решава специфични за него проблеми. Изрази
съгласие, че радикалното решение е развитието на икономиката, но развитието на
икономиката с хора, които не са подходящи за пазара на труда, е съществен проблем.
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също ще стимулира и ще
развива конкурентоспособността на предприятията в регионите в България. ЦИП е
фокусирана върху изоставащите региони. На този етап акценът е върху човешките
ресурси.
След изчерпване на дискусията по темата се премина към следваща точка от
дневния ред.
По точка 5 от Дневния ред „Мерки, които могат да бъдат предприети за
иницииране учредяването на Организация за управление на туристически район
„Дунав“ с цел изпълнение на дейностите регламентирани в закона за туризма“:
Г-н Момчил Станков даде думата на г-жа Антоанета Чолакова – представител
на Министерството на туризма за представяне на информацията.
Г-жа Антоанета Чолакова заяви, че туристическото райониране е предпоставка
за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана
туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на
различните части от страната и осъществяване на ефективен регионален маркетинг,
който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и
успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.
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Туристически райони са обособени територии, управлението на които е свързано с
извършването на дейности в три основни направления: Създаване на регионални
туристически продукти; Осъществяване на регионален маркетинг и реклама;
Координация и управление на туризма на регионално ниво.
Г-жа Чолакова представи ползите от туристическото райониране: Създаване на
регионално ниво на управление на дестинациите (между местното ниво (община),
което е твърде фрагментирано и националното ниво, което е твърде високо);
Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на комплексен,
разнообразен и конкурентоспособен туристически продукт; Рационализация на
националния маркетинг - България да се рекламира чрез туристическите райони, всеки
с характерни ресурси и възможности за предлагане на различни видове туризъм. Така
може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите на
различните

пазарни

сегменти;

По-ефективно

достигане

до

потенциалните

туристически пазари, особено далечните - чрез представяне на достатъчно големи по
обхват райони, които са видими на картата и са разпознаваеми, както от българите,
така и от чужденците.
Г-жа Антоанета Чолакова представи разпределението на общините от
Северозападен район в туристическите райони и поясни, че районът попада в два
туристически района - Дунавски туристически район и Старопланински туристически
район. Посочи и центровете на туристическите райони. Относно управлението на
туристическите райони тя разясни, че съгласно чл. 17, ал.1 от Закона за туризма,
туристическият район се управлява от организация за управление на туристическия
район (ОУТР). Те са доброволни организации, в които могат да членуват туристически
сдружения, вписани в Националния туристически регистър, общински и областни
администрации, научни организации, институти и училища в областта на туризма,
сдружения на потребителите и други институции и организации. ОУТР са юридически
лица, които се учредяват и регистрират по реда на Закона за туризма. Учредяват се без
определен срок.
Организация за управление на туристическия район се учредява от:
туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието
седалище е на територията на туристическия район; и поне четири общини от
територията на района. На територията на един туристически район може да
съществува само една организация за управлението му. Министърът на туризма със
заповед открива процедура за учредяване на ОУТР: въз основа на заявление от
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учредителен комитет; чрез публично обявяване по реда на чл. 25, ал. 1. Органи на
ОУТР са: Oбщото събрание; Управителният съвет; Контролният съвет.
Г-жа Чолакова посочи, че учредителният комитет изготвя проекта на устав на
ОУТР и други документи за учредителното събрание, както и организира
провеждането на учредителното събрание. Учредителният комитет обнародва в
„Държавен вестник“ и публикува в един централен всекидневник и в един местен
вестник покана за учредяване на ОУТР, като в нея се посочват и датата, и мястото на
провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на
управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени проектите на
учредителните документи, и времето, през което

те са на разположение.

Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след
публикуването на поканата.
Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след
публикуването на поканата. В учредителното събрание участва представител на
министерството на туризма. Учредителното събрание е редовно, ако на него са
представени учредителите, съгласно представения пред министъра на туризма списък.
Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава й. В
устава на ОУТР се уреждат дейността и начинът на управление, условията за
възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете,
както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията. Уставът на
всяка ОУТР се публикува на интернет страницата на организацията.
Г-жа Антоанета Чолакова обърна внимание и на органите на организациите за
управление на туристически райони. Общото събрание е върховен орган и включва
всички членове на ОУТР. Туристическо сдружение участва в общото събрание чрез
лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.
Общините се представляват в общото събрание чрез кмета на общината или
оправомощено от него длъжностно лице. Управителният съвет се състои най-малко от
петима членове, включително председател и изпълнителен директор, и се избира за
срок три години. Контролният съвет е орган за контрол на финансовата дейност на
ОУТР, който се състои от трима членове и неговите членове не могат да бъдат членове
на управителния съвет или служители на организацията.
В заключение, г-жа Чолакова представи основните дейности и бюджета на
Организациите за управление на туристически райони. Основните дейности са:
разработване и прилагане на маркетингова стратегия; изработване на лого и слоган на
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туристическия район; организиране провеждането на маркетингови изследвания и
проучвания и на анализи и прогнози за туристическото развитие; осъществяване на
дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама на
туристическия район; организиране и подпомагане дейността на туристическите
информационни центрове в района; разработване и прилагане на стратегия за развитие
на туризма, продуктови стратегии за туристическия район; подпомагане дейността на
областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и
програми; подпомагане кметовете на общини при изпълнението на задълженията им
по Закона за туризма; реализиране на проекти по програми на Европейския съюз;
създаване и поддържане на база данни за туризма в района; осъществяване обмен на
информация, стандарти и добри практики; провеждане на дейности по обучение и
повишаване качеството на туристическите услуги. Организациите за управление на
туристически райони могат да извършват и друга стопанска дейност, която подпомага,
допълва или съпътства основния им предмет на дейност.
Приходите по бюджета на Организациите за управление на туристически райони
се формират от членски внос, приходи от стопанска дейност и предоставяне на
платени услуги, средства от участие в европейски, международни и други донорски
програми, дарения от физически и юридически лица и други източници.
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Председателят на РСР г-н Момчил Станков благодари на г-жа Антоанета
Чолакова за представената информация и даде думата на членовете за въпроси и
коментари.
Г-н Борис Николов постави въпроса за финансирането.
Г-жа Антоанета Чолакова отговори, че това са източниците на приходи, които
са заложени. В момента се търсят механизмите за финансиране и изрази мнение, че ако
вече има действащи организации или поне учредени такива, биха могли да се искат
средства от Министерство на финансите.
Г-жа Славея Христова попита на база на какви критерии са обособени тези
райони и изследван ли е международен опит в областта.
Г-жа Антоанета Чолакова заяви, че е изследван международния опит в тази
област и че цялата концепция заедно с анализите е качена на страницата на
Министерството на туризма. Критериите са различни, информацията е абсолютно
достъпна.
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След изчерпване на дискусията по темата се премина към следваща точка от
дневния ред.
По точка 6 от Дневния ред „Представяне на информация за индикативните
параметри на Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“,
финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г.“: Г-н Момчил Станков даде думата на г-жа Анелия Йорданова –
представител на Министерството на труда и социалната политика за представяне на
информацията.
Г-жа Анелия Йорданова започна своето представяне с уточнение, че към
момента не може да се представи конкретна информация за параметрите на
Финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“, тъй като в процес на
разработване е документацията за обявяване на избор на финансови посредници за
изпълнение на финансовите инструменти. Очаква се на предстоящото заседание на
Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014-2020 г. да се докладва напредъка в разработването на въпросната документация.
Г-жа Йорданова продължи с обща информация за Финансовите инструменти по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя посочи целта
на подкрепата с финансовите инструменти - предоставяне на подкрепа за стартиране
на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез предоставяне на достъп
до финансов ресурс под формата на финансови инструменти. Предоставянето на
достъп до финансов ресурс за желаещите да стартират собствена стопанска дейност, в
т.ч. безработни лица, ще насърчи предприемачеството и като краен резултат ще
осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане. Финансовите
инструменти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са насочени
към нуждите от подкрепа за: стартирането на микропредприятия от уязвими лица на
пазара на труда с цел самонаемане – безработни, младежи до 29 г. извън пазара на
труда, хора с увреждания; самонаемане на лица (вкл. работещи), които искат да
осъществяват самостоятелна стопанска дейност; развитие на социалната икономика финансов ресурс за широк кръг стартиращи и развиващи се социални предприятия.
Г-жа

Анелия

Йорданова

отбеляза,

че

инвестиционната

стратегия

за

Финансовите инструменти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. предвижда два инструмента: Микрокредитиране за споделяне на риска,
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както и Гаранции за микрокредитиране - Гарантиране на кредити, отпускани със
средства на други финансиращи институции.
Финансовите инструменти финансирани със средства от Европейски структурни
инвестиционни фондове, се изпълняват чрез Фонд на фондовете, който се създава като
обособен финансов ресурс от оперативните програми; „Фонд мениджър на финансови
инструменти в България“ ЕАД – с надзорен съвет с участието на всички оперативни
програми с финансовите инструменти за периода 2014 – 2020; Избор на финансови
посредници чрез прозрачна процедура по ЗОП; Прилагане на финансовите
инструменти чрез работата на финансовите посредници с крайните получатели на
средства от финансовите инструменти.
В заключение, г-жа Йорданова представи основните дейности през 2016 г. до
момента: Сключено споразумение между Управляващия орган на оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД; Подготвя се окончателна документация за обявяване на избор на
финансови посредници за изпълнение на финансовите инструменти на оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. (Презентацията е приложена към
настоящия протокол)
Председателят на РСР благодари на г-жа Анелия Йорданова за представената
информация и даде думата на членовете за въпроси и коментари. Поради липса на
такива се премина към следваща точка от дневния ред.
По точка 7 от Дневния ред „Представяне на актуална информация за напредъка
по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на
територията на Северозападен район към месец декември 2016 г.“:
Г-н

Момчил

Станков

предостави

думата

на

представителите

на

Управляващите органи на оперативните програми за представяне на информацията.
Презентациите бяха направени в следната последователност:
1. Данаил Иванов - представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност”, Министерство на икономиката;
2. Боряна Войчева - представител на Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството;
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3. Анелия Йорданова - представител на Управляващия орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерство на труда и
социалната политика;
4. Илиян Томов - представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Наука

и

образование

за

интелигентен

растеж”,

Министерство

на

образованието и науката
(Презентациите са приложени към настоящия протокол)
Г-н Момчил Станков благодари на представителите на Управляващите органи
на оперативните програми за представената информация и даде думата на членовете на
Съвета за въпроси и коментари.
Думата взе г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на Търговскопромишлена палата – Враца. Тя направи предложение свързано с оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Предвид предстоящата процедура по избирането по
Закона за обществените поръчки на операторите за финансовия инструмент, тя
предложи представителят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в
комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, да
внесе предложение, съобразено с правилата за работа на комитета, за приоритизиране
на проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район, при
класирането на фирми, които кандидатстват от района. Тя посочи Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и отбеляза, че резултатът от едно
такова приоритизиране и от една такава, макар и недиректна помощ за Северозападния
регион, както е видно от направената презентация на представителя на Управляващия
орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”,

дава своя

резултат и ще го има в края на програмния период, когато всички фирми, които са
използвали тези средства и съответните мерки, с които са участвали, започнат да имат
по-голяма производителност и да подобрят своята конкурентоспособност.
Г-жа Анелия Йорданова заяви, че ще отправи писмено предложение, тъй като
сега се разработва въпросната документация и сега е моментът за отправяне на
предложения.
Председателят

на

РСР

на

СЗР

информира,

че

поради

оперативна

ангажираност, на заседанието не присъстват представители на Управляващите органи
на

Оперативните

програми:

„Околна

среда”,

„Транспорт

и

транспортна

инфраструктура”, „Добро управление”, Програма за развитие на селските райони,
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Програма за морско дело и рибарство и на Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“ на МРРБ. Предоставени са справки за изпълнението
на операциите, които ще бъдат изпратени на членовете от Секретариата на Регионалния
съвет с протокола от заседанието.
По точка 8 от Дневния ред „Предложение за решение на РСР за осигуряване
публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на
ЗРР“:
Г-н Момчил Станков 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 съвместно заседание,
приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №2:
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 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: Популяризиране на добри практики в местното
самоуправление в България 2016-2017 г.:
Г-н Момчил Станков даде думата на г-жа Славея Христова – представител на
Фондация за реформа в местното самоуправление за представяне на информацията.
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Г-жа Славея Христова започна своето представяне с информация за
програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016-2017 г.
Програмата е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното
самоуправление към Съвета на Европа и в България се реализира с подкрепата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното
сдружение на общините в Република България. До този момент е изпълнявана
успешно в редица европейски страни: Армения, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия,
Украйна, Унгария, Швейцария. В България Програмата се реализира в периода
октомври 2016 г. - май 2017 г. и е насочена към идентифициране, постигане на
публично признание и разпространение на най-добри практики между общините в
България.
Програмата за най-добри практики в местното самоуправление в България
прилага подход, съгласно който се избират най-добрите практики, реализирани от
общини в България през последните 18 месеца, по предварително идентифицирани
теми. В конкурса приоритетно участват практики, реализирани по модел и инициатива
на самите общини участнички. Не се насърчава кандидатстването и няма да бъдат
оценявани високо практики, реализирани по модели/схеми, финансирани по
национални и европейски програми в групи общини. Участващите в конкурса добри
практики се оценяват, отличават и разпространяват сред останалите общини в
страната.
Г-жа Христова представи тематичните области на конкурса 2016/2017 г.:
1. „Общинска подкрепа за граждански инициативи“. В тази тематична област ще се
състезават практики, довели до въвеждане на нови решения на местно ниво в резултат
на предложения на граждани и НПО, както и практики на подпомагане на инициативи
на социално-икономическите партньори чрез институционална и друга подкрепа за
проекти на граждани, училища, читалища, НПО, обществени и консултативни съвети и
други форми за участие на гражданите в процеса на вземане на решения и др. Ще се
приветства участието на практики със и за младите хора.
2.„Нови технологии и решения в управлението“. Очаква се в тази тематична област да
бъдат представени практики на въвеждане на нови технологии и решения в
общинското управление, административното обслужване, инфраструктурното и
пространствено развитие, транспорта, публичните услуги, паркирането, туризма и др.,
вкл. мобилни приложения, отворени данни, интернет базирани платформи, модерни
или зелени технологии и решения и др.
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3. „Социални иновации и партньорства“. В тази тематична област интересът се очаква
да бъде съсредоточен върху примери за социални иновации като: решаване на
демографския проблем, грижи за възрастни хора, социални услуги, социални
предприятия, осигуряване на равен достъп до образование и здравеопазване и
социална подкрепа, активно включване на потребителите и др., като високо ще бъдат
оценявани

комплексният

и

интегриран

подход,

синергията

от

участие

и

взаимодействие на различни институции, организации и граждани в реализацията на
практиката.
Г-жа Христова посочи етапите на реализация на програмата. Информационната
кампания е от ноември до декември 2016 г. Набирането на практики за участие в
конкурса е януари - февруари 2017 г. Оценката и награждаване на най-добрите
практики е март - май 2017 г.
Структурите за прилагане на програмата са направляващ комитет и панел за
избор. Направляващият комитет се състои от представители на Съвета на Европа,
Правителството, Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
Националното сдружение на общините в Република България, Фондацията за реформа
в местното самоуправление и независими експерти. Панелът за избор се състои от 4
независими експерти в областта на местното самоуправление и оценява практиките и
представя практиките-финалисти за одобрение от Направляващия комитет.
Г-жа Славея Христова представи критериите при оценка на практиките, които
са релевантност и въздействие, публичност и прозрачност, иновативност

и

устойчивост. Тя информира, че програмата завършва с церемония по награждаването
на най-добрите практики и публикация на наградените практики и разпространението
им сред българските общини. Всички български общини имат право и са поканени да
участват в конкурса за най-добри практики 2016/2017 г.
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Председателят на РСР г-н Момчил Станков благодари на г-жа Славея
Христова за представената информация и даде думата на членовете за въпроси и
коментари. Поради липса на такива се премина към следваща точка от дневния ред.
По точка 10 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”: Г-н Момчил
Станков предостави възможност за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха. Той
благодари на всички членове и гости на Съвета за участието в заседанието и
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информира, че от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. председателството на РСР на СЗР
преминава при област Ловеч.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към него г-н Момчил Станков, закри заседанието.

Протоколисти:
Албена Нешева ………/П/……………….……
Наталия Николова………/П/……………….……

Секретар на РСР на Северозападен район:
………/П/……………….……
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР и РКК на Северозападен район

………………………/П/……………..........................
(Момчил Станков)
(Областен управител на област Видин)
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