ПРОТОКОЛ №36
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
проведено на 09.03. 2018 г., в гр. Враца

На 09 март 2018 г. в Конферентната зала на Търговско- промишлената палатагр.Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район.
Заседанието се откри от областния управител на област Враца - г-жа Малина
Николова в качеството й на председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
На заседанието присъстваха членове на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район по чл.44, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР):

№

Име и длъжност

Организация

1.

Деница Николова
Заместник - министър на
регионалното развитие и
благоустройството
Султанка Петрова
Заместник-министър на труда и
социалната политика,

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

Росица Желева
Заместник- министър на
финансите
Представлявана от Юлия ЦоловаМинистерство на финансите
Красимир Живков
Заместник-министър,
Представляван от Цветинка
Нейкова- Директор на
Регионална инспекция на околната
среда и водите – гр.Враца
Лъчезар Борисов
Заместник-министър,
представляван от
Стефан Узунов – Министерство на
икономиката

Министерство на финансите

2.

3.

4.

5.

Министерство на труда и
социалната политика

Министерство на околната среда и
водите

Министерство на икономиката
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Ирена Георгиева
Заместник-министър,
представлявана от
Мария Офицерова –
Министерство на туризма
Амелия Гешева
Заместник- министър,
Представлявана от
Теодор Генев – Министерство на
културата
Красимир Първанов
Заместник- министър,
Представляван от
Божидар Симеонов –
Министерство на енергетиката
Ангел Попов
Заместник- министър,
Представляван от Милен МинчевМинистерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
Росен Белчев
Областен управител
Председател на РСР на СЗР
Албена Георгиева
Областен управител,

Министерство на туризма

12.

Малина Николова
Областен управител,

Областна администрация – Враца

13.

Георги Терзийски
Областен управител
Мирослав Петров
Областен управител
представляван от
Красимир Трифонов – зам.областен
управител
Областна администрация - Плевен
Калин Каменов
Кмет
представляван от
Чавдар Спасов – Главен Архитект

Областна администрация – Ловеч

Пенка Пенкова
Кмет
представлявана от
Гинка Иванова
Заместник кмет
Донка Михайлова
Кмет, Община Троян

Община Лом,
Област Монтана

6.

7.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

16.

17.

Министерство на културата

Министерство на енергетиката

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Видин

Областна администрация – Плевен

Община Враца,
Област Враца

Община Троян,
Област Ловеч
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18.

19.

20.

21.

22.

Валерий Желязков
Кмет,
Представляван от Анелия Петкова
– заместник кмет
Иван Грънчаров – Кмет,
Представляван
от
Надя
Рабаджиева- началник отдел
Илиана Филипова
Изпълнителен директор

Община Никопол,
Област Плевен
Община Луковит,
Област Ловеч
Търговско-промишлена палата –
Враца

Димитър Манолов
Конфедерация на труда „Подкрепа“
Президент на конфедерацията на
труда „Подкрепа“, представляван
от Десислава Димитрова
Председател на КТ „Подкрепа“ Враца
Даниела Симидчиева
Българска Стопанска Камара
Българска Стопанска Камара,
Представлявана от Лиляна Нелова
– Стопанска Камара - Враца
Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Боряна Войчева
Началник отдел „СЗР“ – Видин, ГД
СППРР
Секретар на РСР на СЗР
Теменужка Златанова – МТСП,
началник отдел
Борислав Борисов – Стопанска
Академия - Свищов
Данаил Иванов
Началник РС - Враца
Атанас Петков
ОД МВР – Враца, началник отдел
Явор Иванов – РС КНСБ - експерт

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на труда и
социалната политика
Стопанска Академия- Свищов
Министерство на икономиката
ОД МВР - Враца
КНСБ- Враца

Анелия Влаховска – ОА Видин
ОА - Видин
Началник отдел
Нина Петкова – ОА Монтана – ОА- Монтана
Заместник- Областен Управител
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Александър Костов – ОА Плевен
Главен експерт
Евгения Илиева – ОА –Враца,
главен експерт
Върбинка Борисова – ОА Враца,
главен експерт
Добромир Тодоров – ОА Монтанаглавен експерт
Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев
Директор ТК Ловеч
Мая Димитрова – Управител ОИЦ Монтана
Петър Славчев- експерт- Див Ловеч
Север
Веселин Николов – ОПУ- ВрацаДиректор
Мария Попова – Община Враца,
Заместник- кмет
Николай Николов – Община Враца

ОА - Плевен

Цветомир Кръстев – Община
Хайредин
Проф.Веселина
Троева
–
изпълнителен директор
Д-р Даринка Костадинова – ВТУВ.Търново, филиал Враца,
Заместник- директор
Георги Марков – главен експерт

Община Хайредин

ОА- Враца
ОА- Враца

Технически колеж - Ловеч
ОИЦ - Монтана

ОПУ- Враца
Община Враца
Община Враца

НЦТР
ВТУ – Велико Търново
ПУДООС

Виктория
Белоконскаглавен ПУДООС
експерт
Венислава Бояджиева – главен МЗХГ
експерт
Ива Спасова – БТА- кореспондент
БТА
Мирослава Георгиева – РИМЕКС
ТВ - репортер
Мария Станкова – РИМЕКС ТВ оператор
Елица Вълкова – РИМЕКС ТВ,
репортер
Мая Ценова – Дарик Северозападглавен редактор
Владимир Николов- ТВ Враца репортер

РИМЕКС ТВ
РИМЕКС ТВ
РИМЕКС ТВ
ДАРИК СЕВЕРОЗАПАД
ТВ Враца

Председателят на Съвета и областен управител на Област Враца – г-жа
Малина Николова откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на
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Северозападен район. Тя посочи основанието за свикване на заседанието - чл.52, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Г-жа Малина Николова благодари на присъстващите членове на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район, както и на гостите на заседанието и пожела
ползотворна работа.
Председателят на РСР на СЗР представи проекта на Дневния ред за
настоящото заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за
включване на нови точки. Такива не постъпиха и всички членове на Съвета приеха
следния Дневен ред:
Дневен ред:

1. Откриване на заседанието, приемане на дневен ред и приветствие на зам.министър Деница Николова;
2. Избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.;
3. Представяне и обсъждане на определените 3 варианта за нов териториален
обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България;
4. Представяне и обсъждане на разработка по обществена поръчка на ГД
СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за
регионално развитие и предложение за нови подходи в националната
политика за регионално развитие“;
5. Представяне на актуална информация за състоянието на републиканската
пътна мрежа на територията на Северозападния район и предвидените от
АПИ приоритети, мерки и дейности за реализация през 2018 г.
6. Актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 2 "Околна среда
и инфраструктура" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
и проектите за екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди и
опасни отпадъци от бита на територията на цялата страна;
7. Представяне на информация относно процедурите и мерките, които ще
стартират през 2018 г. по Програма за развитие на селските райони,
основни насоки за кандидатстване, както и за одобрени проекти на
общините, за настоящия програмен период на територията на СЗР;
8. Планираните през 2018 г. дейности, насочени към въвеждането на ел.
управление и комплексно административно обслужване в структурите на
държавната администрация;
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9. Представителство на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на
Оперативните програми 2014-2020 г. и информиране на членовете на
Съвета при разглеждане на въпроси, пряко свързани с региона;
10. Обсъждане и гласуване на проект на прессъобщение за взетите в рамките
на заседанието решения на РСР;
11. Други. Закриване на заседанието.

Г-жа Малина Николова откри редовното заседание на РСР на СЗР; тя съобщи, че в
залата присъстват 25 души, които са членове на РСР, заседанието има необходимия
кворум и може да започне своята работа.
Дневният ред беше приет единодушно от членовете на РСР на СЗР.
Г-жа Малина Николова предостави думата на заместник- министър Деница Николова
за встъпителни думи.
Г-жа Деница Николова подчерта, че за нея е удоволствие да присъства на заседанието
на РСР на СЗР. Темите, които ще бъдат обсъдени на това заседание касаят бъдещето на
всички нас. Заместник-министърът отбеляза, че Северозападна България е във фокуса
на правителството за развитие с политики и инвестиции. Тя даде пример, че само преди
дни е взето решение за строителството на скоростния път с магистрални участъци
Ботевград - Видин с инвестиция от 1.6 млрд. лв., която ще се реализира в следващите
години. Финансиране се осигурява и по всички възможни европейски програми, които
се изпълняват в момента. Само по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ в
Северозападна България МРРБ подкрепя 13 града. „Това, към което се стремим е да
търсим по-добър начин и стратегия за развитие на региона, а една от тези посоки е
промяната на обхвата на районите от ниво NUTS 2, като възможност за бъдещо
определяне на посоката на инвестиции и финансиране. Трябва да постигнем
териториално разделяне, отчитащо всички специфики на региона, за да има по-голям
ефект от инвестициите, които правим“, обясни Николова.
Елемент на днешната дискусия е обществено обсъждане на вариантите за ново
райониране на страната, с цел да се търсят по- устойчиви модели, които ще доведат до
една по-добра основа за преговори с ЕС, както и да имаме вече новата посока за
развитие на регионите. На днешното заседание ще обсъдим стратегически цели; много
пъти сме говорили с областните управители, че сега заседанията на РСР има
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информационен характер; необходимо е да търсим изменения – да променим подхода
на регионалната политика; да вървим към промяна на законовата и нормативната
уредба на политиката за регионално развитие.
След встъпителните думи на заместник - министър Деница Николова, думата беше
дадена на заместник- министър д-р Султанка Петрова за встъпителни думи.
Г-жа Султанка Петрова – заместник министър на труда и социалната политика каза,
че за нея е удоволствие да присъства на това заседание на РСР; направен е анализ на
ситуацията в Северозападна България, като всички въпроси, имат изключителна
важност за развитието на района.
Тя каза, че се надява да бъдат обсъдени всички социални услуги, помощта, която се
предоставя от МТСП, от ОП РЧР; пожела на всички да бъдат активни и да се
възползват от всичко, което може да бъде направено, за да се помогне на този регион;
Г-жа Петрова подчерта, че е поела личен ангажимент да помага за развитието на
Северозападния район. Необходимо е да бъдат обсъдени проблемите на района, защото
това е необходимо, за да може те да бъдат решени.
По т.2 от Дневния ред -

Избор на заместник-председател на Регионалния съвет

за развитие на Северозападен район за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., г-жа
Малина Николова направи предложение за заместник- председател на РСР за периода
01.01- 30.06.2018г да бъде избран г-н Иво Цветков – кмет на Община Бяла Слатина.
Това предложение беше подложено на гласуване и г-н Иво Цветков беше избран с
пълно мнозинство от членовете на РСР на СЗР.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение :
РСР избира г-н Иво Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина за заместникпредседател на РСР на СЗР за периода 01.01 – 30.06.2018г.
По т.3 от Дневния ред -

Представяне и обсъждане на определените 3 варианта за

нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България
думата беше предоставена на заместник - министър Деница Николова, която
направи презентация.
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“Целта ни е вариантите за ново райониране на страната да получат широка подкрепа
като устойчиви модели, които ще дадат основа за по-добри политики на национално
ниво и нова посока за развитие на регионите. Търсим възможности за промяна на
подхода за регионална политика, така че тя да е водеща за развитие на регионите, а
европейските средства да се адаптират спрямо нея и конкретния регион“, каза зам.министър Николова.
Според нея, бъдещият подход на регионална политика трябва да дефинира по такъв
начин инвестициите, че да постига регионален ефект за развитие на икономиката и
страната като цяло.
Зам.-министър Николова напомни, че новото статистическо райониране на страната
се налага поради факта, че Северозападният регион за развитие вече не отговаря на
основното изискване за район от ниво NUTS 2, тъй като населението му е под 800 хил.
души. До 2 години под изискуемия минимум ще е и Северен централен район.
„С новото райониране ще дадем хоризонт за регионалната политика в следващите 20-30
години, като целим регионите да обхващат области с обща специфика и проблематика,
географски принцип и свързаност, без да се закриват или променят съществуващите
административни единици“, каза Николова.
Заместник-министърът коментира, че за Северозападна България с най-много
предимства

са

първият

и

вторият

от

трите

предложени

варианта

от

Междуведомствената работна група.
Вариант 1 предвижда към съществуващия Северозападен регион да се добавят
областите Велико Търново и Габрово. Предимство на този вариант е, че в същност
промените ще бъдат минимални; запазват се южните райони; преразпределят се
територии в Северозападния район и Северния централен район. С този вариант се
очаква до 2045 година да имаме един устойчив модел на райониране. Недостатък на
този вариант е обаче задълбочаването на различията между районите в страната;
Вторият вариант предлага включването на всички области от Северна България в
Дунавски регион.
Този вариант е с много добра устойчивост в дългосрочен план по отношение на
населението и възможност за хоризонтални връзки на общините и областите. Той
разглежда и потенциала на река Дунав като основен фактор за икономическо развитие
на Северна България.
Третият вариант разглежда обедняване на съществуващите Северозападен и
Югозападен район, като София се изключи и се обособи в отделен регион.
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Според

заместник-министър

Николова

излизането

на

София

ще

обособи

моноцентричен район за планиране.
„Ще остане като регион, който се развива сам за себе си, ще се прекъснат
хоризонталните връзки на столицата с останалите области. Ще се създаде дисбаланс,
дори ще се попречи на възможностите за бизнес“, коментира тя.
Заместник-регионалният министър обърна внимание, че решението за новото
райониране е ключово за европейските инвестиции след 2020 г. по отношение на
кохезионната политика. „То е ключово и навременно по отношение на нуждата от
защита на ресурс на национално ниво след 2020 г. и ще допринесе за финансиране на
подхода за регионална политика“, обясни зам.-министър Николова.
/Презентацията на г-жа Деница Николова е приложена към настоящия протокол./
Г-жа Малина Николова предостави думата на членовете на РСР за мнения.
Думата беше дадена на г-н Борислав Борисов – представител на СА „Д.Ценов“Свищов.
Той каза, че като представител на научните среди и партньор на РСР ще изрази
мнението на част от тези среди.
Според него много важен аспект са критериите, по които ще се направи това
териториално деление; не следва обаче целите на новото деление да преодоляват
причините за това деление; необходимо е да има социални, икономически и регионални
причини за новото деление; да се търсят също и инфраструктурните връзки;
В този смисъл Вариант 1 не отговаря на тези критерии; този вариант няма да разреши
проблемите; ще има само временно решение; ако искаме да решим проблемите в
районирането, то следва да търсим сходствата в териториалното деление;
Вариант 2 е значително по – добър - този вариант следва внимателно да бъде обсъден;
той в същност отговаря на декларираните критерии за териториално деление;
Вариант 3 ще реши проблема на София, но дали ще е добър за градове като Видин,
Монтана и Враца? Дали вместо това да е добър вариант за по-малките градове няма да
се получи едно изсмукване на тези градове от град като София?
Г-н Борисов посочи, че следва да се има пред вид и образователната инфраструктура,
нейната функция и роля като фактор за развитие на градовете, като потенциал за
разитието на тези градове.
Г-жа Малина Николова предостави думата за мнение на заместник- областният
управител на област Плевен, г-н Трифонов.
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Той подчерта ролята на критериите при избор на вариант на териториалното деление;
според него са посочени критерии като брой население, териториална свързаност, но
липсват икономически критерии – примерно БВП на човек от населението липсва. При
сегашния подход за избор на критериите за териториално деление се обслужва само
статистиката, а в същност е необходимо чрез териториалното деление да се постигне и
ефект за икономическото развитие на регионите. Това трябва да се вземе пред вид при
избора на критериите за това ново териториално деление на страната.
Думата беше предоставена на кмета на Община Белоградчик – г-н Борис Николов.
Според г-н Николов до момента няма ясно изразена регионална политика; делението
до момента години наред е само географско деление; няма значими критерии за
делението, за да се формира мнение по това; Г-н Николов каза, че според него Вариант
2 е най- добър. Необходимо е обаче, в бъдеще да се прилагат някакви регионални
политики, за да има реален ефект от районирането. Стара планина разделя естествено
България на Северна и Южна България; Видин, Враца и Монтана – нормално потоците
на хора и стоки вървят по поречието на река Дунав; каква би била ползата на Видин,
Враца и Монтана от 3-тия вариант на териториално деление;
Според г-н Николов добре е София да бъде отделена от районите при новото
териториално деление.
Той постави и въпроса за изравнителните субсидии за общините и разликата в това
отношение между общините и град София.
По т.4 Представяне и обсъждане на разработка по обществена поръчка на ГД
СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално
развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално
развитие“ думата беше предоставена на проф. Троева – директор на „Национален
център за теририално развитие“ ЕАД – София.
Проф.Троева направи общ преглед на ситуацията в момента, както и какво предстои
като задачи и цели в реформата, която ще бъде направена в регионалната политика и
регионалното развитие. Намаляването на населението, както на национално ниво, така
и на регионално ниво е едно от предизвикателствата в политиката за регионално
развитие. Целта е да се намалят диспропорциите на национално и на регионално ниво.
Новото в политиката на ЕС е да се подпомага развитието на изоставащите и
периферните райони. Проф.Троева посочи и ролята на интегрираните териториални
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инвестиции за регионалното развитие, както и важната роля на процеса на
оптимизиране на индикаторите за мониторинг и контрол. Важна роля има и
опростяването на документите, използвани в целия процес.
Нейното представяне включваше: Регионална политика на ЕС; Закон за регионалното
развитие; Регионалната политика 20120+ - основни предизивикателства – намаляване
на диспропорциите в развитието на общностно, национално и регионално равнище;
основна цел - Изготвяне на ясна концепция за повишаване ефективността на
регионалната политика за намаляване на регионалните различия и подобряване
управлението и планирането на регионалното развитие. Подготовка на основна част от
социално- икономическия анализ на Националната стратегия за регионално развитие и
анализа на Националната концепция за пространствено развитие; специфични цели Оптимизиране на броя, взаимообвързаността, взаимозависимостта и практическата
йерархичност

на

стратегическите

документи;

Подобряване

на

процесите

по

наблюдение и мониторинг на стратегическите документи за регионално развитие - в
смисъл на облекчаване на тези процедури по мониторинг и контрол на процесите;
Механизъм за ясна ангажираност на секторните политики с проблемите на
регионалното развитие и регламентиране на институциите, отговорни за изпълнението
на планираните дейности в стратегическите документи; Анализ на съществуващия
механизъм за отчитане на сравнителните предимства, спецификата и потенциала на
даден район при планирането на целите, приоритетите и дейностите в стратегическите
документи за регионално развитие; основни задачи- Оценка на йерархията, връзките и
взаимодействията м/у стратегическите документи за регионално развитие; Анализ на
процеса на разработване и действие на системата от документи за регионално и
пространствено развитие; Анализ на управлението на регионалното развитие;
Изследване на опита на други страни в реформирането на политиките за регионално
развитие и в прилагането на интегрирани териториални инвестиции; крайни продукти и
резултати; предложения за нови подходи в националната политика за регионално
развитие.
След представянето, думата беше дадена на членовете на РСР за мнения и коментари.
/Презентацията на проф.Троева е приложена към настоящия протокол./
Думата беше предоставена на г-жа Деница Николова – зам. Министър. Тя каза, че
следва да се търси синергията между стратегическото и териториалното развитие;
целта е да има и оптимизация на стратегическите документи, т.е да има по- малко
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документи, но те да са с по- голямо качество. НЦТР има нелеката задача да разгледа
целия мащаб на стратегическите документи, които съществуват и да намери начин тези
документи да бъдат оптимизирани.
Тя говори и за ролята на темата за морското пространствено планиране – то трябва
тясно да се обвърже с пространственото и стратегическото планиране на национално
ниво. Това е една тема, която тепърва ще се дискутира и ще се изпълнява.
Тенденцията в ЕС – вече ясно е видян ефекта от прилагането на секторните политики,
в следващия програмен период усилията следва да са насочени в териториалното и
интегрираното планиране.
След допълненията, направени от г-жа Деница Николова, думата взе г-жа Малина
Николова,

която

сподели,

че

предварителната

работа

по

интегрирането

в

Северозападния район е започнала, като даде за пример подготвения интегриран проект
за възстановяване на пътища от републиканската пътна мрежа в района; областните
управители от СЗР са взели решение, при ремонт, извършван на територията на района,
ремонтът да се прави цялостно, а не всяка област да прави усилия за ремонт на пътя на
нейната територия. Тя каза, че в момента се прави приоритизиране и остойностяване на
пътищата в региона.
Думата беше дадена на г-н Георги Терзийски- Областен управител на Област Ловеч той каза, че в подкрепа на изказването на г-жа Малина Николова, предлага да се
направи предложение за развитието на целенасочени секторни политики в района.
След г-н Терзийски, изказване направи и г-жа Донка Михайлова- Кмет на Община
Троян. Тя каза, че е важно да се приеме стратегията за регионално развитие, но още поважно е да се направи акцент на това кои са лостовете, за да се случи тази стратегия;
диспропорциите в страната напоследък се задълбочават, а най- вече това се случва в
Северозападния район; в 25% от планинските общини в България в последните три
години няма родени деца под 14 години; регионите в този си вид не се приемат с
особено доверие – може би е необходимо да се промени подхода как да се управляват
те; важно е да се акцентува върху реалните финансови инструменти, които ще накарат
тази стратегия да работи;
Поради това, че нямаше повече изказвания, се премина към следващата точка от
Дневния ред.
По т.5. Представяне на актуална информация за състоянието на републиканската
пътна мрежа на територията на Северозападния район и предвидените от АПИ
12

приоритети, мерки и дейности за реализация през 2018 г. думата беше предоставена
на г-н Николов – Директор на Областно Пътно Управление – гр. Враца.
Г-н Николов започна с информация за изграждането на Автомагистрала Видин –
Ботевград:
Изграждането на модерна пътна инфраструктура по направлението Видин –
София, която да осигурява скоростно и комфортно придвижване на трафика от Дунав
мост 2 към вътрешността на страната и в посока Гърция, е приоритетна цел на
Правителството, респективно на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството. Тази цел е залегнала в Програмата за управление на
Правителството на Република България за периода 2017–2021 г., в приоритети по
Раздел „Транспорт“, мярка 693 е предвидена подготовка на 6 участъка за изграждане на
модерна пътна инфраструктура „Видин – Ботевград“:
 Етап 1 „Видин – Димово” – с дължина 35,7 км.
 Етап 2 „Димово – Бела – Ружинци” – с дължина 22,3 км.
 Етап 3 „Ружинци – Монтана” – с дължина 40,3 км.
 Етап 4 „Монтана – Враца” – с дължина 28,7 км.
 Етап 5 „Враца – Мездра” – с дължина 9 км – рехабилитация.
 Етап 6 „Мездра – Ботевград” – с дължина 33 км.
За реализацията на проекта е съставен график с конкретни и последователни стъпки,
които да се изпълнят във времеви диапазон до 2022 г.
ПРОЕКТ „ВИДИН – БОТЕВГРАД“ - График за изпълнение на дейностите:
По подготовката на проекта се работи изключително сериозно. Тежката и
невидимата част от работата на администрацията е свързана със спазването на редица
законови и подзаконови нормативни актове и изпълнение на законово регламентирани
процедури.
1.
І-1
І-1
І-1
І-1
І-1

Обща стойност на проекта Видин – Ботевград – 1,6 млрд. лв.
Видин – Ружинци – 560 560 000 лв. без ДДС;
Ружинци – Монтана – 431 200 000 лв. без ДДС;
Монтана – Враца – 294 000 000 лв. без ДДС;
Враца – Мездра – 19 600 000 лв. без ДДС;
Мездра – Ботевград – 301 800 000 лв. без ДДС.

Проектът „Видин – Монтана – Враца“ е разделен на участъци:
„Видин – Ружинци“
13

-

„Ружинци –начало обходен път на гр. Монтана“
„Край обходен път на гр. Монтана – Враца“

Проектното трасе на новия магистрален път е предвидено да бъде разположено
извън населените места и да изведе транспортното движение от моста над р. Дунав при
гр. Видин към гр. София. Освен това е предвидено всички пресичания на пътища да се
осъществяват на две нива. Там, където трасето е сравнително близко разположено до
населени места, ще бъдат изградени подходящи шумозащитни съоръжения, с които да
се гарантира на гражданите защита от наднормен шум.
Участък „Враца – Мездра“
За участъка през 2019 г. предстои да бъде възложено изработването на
технически проект за основен ремонт и за изпълнение. Не е необходимо решение на
Министерски съвет за извършване на отчуждителни процедури, тъй като е предвидена
рехабилитация. Индикативна стойност – 19 600 000 лв. без ДДС.
Участък „Мездра – Ботевград“
Целта на проектната разработка за модернизация на участъка от път I-1 (Е 79)
„Мездра – Ботевград“ е не само привеждане на трасето към четирилентов габарит с
разделителна ивица, но и извеждане на транзитния трафик извън населените места.
Обхождането на населените места е наложено с оглед намаляване на вредното
въздействие на шума и вредните емисии от тежкото транзитно движение върху
жителите на населените места.
Трасето е проектирано съобразно релефа на терена, техническите изисквания и
параметрите за такъв тип път. Проектното трасе е разработено за габарит Г20 (две
самостоятелни платна с по две ленти за движение) с проектна скорост 80 км/ч.
Реализирането на трасето ще бъде предпоставка за намаляване на пътнотранспортните произшествия в рамките на населените място, съществено ще намали
времето за пътуване, като на превозните средства ще се осигури оптимална скорост на
пътуване и ще допринесе за повишаване безопасността на движение.
Във връзка с Тунел под прохода „Петрохан“ г-н Николов запозна присъстващите със
следната информация:
Направлението на път ІІ-81 „София – Петрохан – Берковица – Монтана – Лом“ в
действителност е най-прекият маршрут между София и Монтана и би било
предпочитано направление, ако не преминаваше през един от най-високите
старопланински проходи.
Идеята за скъсяване на транспортното разстояние между Монтана и София с
тунелно преминаване датира отдавна. Назад в годините са правени проучвания.
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Към настоящия момент е налице коренна промяна в транспортната обстановка, а
автомобилният транспорт би могъл да се определи като основен и предпочитан
транспорт.
В края на май 2018 г. ще стартира обществена поръчка за прединвестиционно
проучване от Монтана до София.
Необходимостта от реализацията на всяко инвестиционно намерение трябва се
основава на задълбочени прединвестиционни проучвания, в които следва да бъдат
проучени, изследвани и обосновани:
Транспортният трафик, който би ползвал новото направление. Въз основа
на извършеното проучване трябва бъде определен пътния габарит на направлението;
Необходимите капиталовложения за реализацията на инвестиционното
намерение, както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните
съоръжения;
Задължително обследване и сравнение на новото направление със
съществуващите, включително вложените инвестиционни разходи за строителството и
поддържането им
Сериозността на проучването ще изисква продължителна и сериозна експертна
работа. В резултат от проучването от гледна точка на технически и икономически
показатели ще бъде определен възможен вариант за реализация.
По отношение на екологичните показатели – ще бъде изпълнена процедура по
реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Въз основа на резултатите и
заключенията от Доклада по ОВОС, компетентният орган МОСВ ще вземе решение за
одобряване на вариант.
Одобреният вариант ще бъде доразработен във фаза идеен проект и изработен
ПУП – Парцеларен план. След одобряване на ПУП–ПП ще се пристъпи към
отчуждаване на засегнатите собственици, с оглед теренното обезпечаване на проекта.
До 2022 г. ще бъдат проведени процедури по реда на ЗООС и след
постановяване и влизане в законна сила на Решение по ОВОС, ще бъде изработен и
идеен проект по одобреното от МОСВ трасе.
Г-н Николов предостави информация за Обекти, включени в програмата за
проектиране на АПИ през 2018 г.
За Област Враца:
Обособена позиция № 4 Мост при км 30+670 на път II-15 "Враца - Борован - Оряхово"
Обособена позиция № 5 Мост при км 22+941 на път III-103 "Мездра - Роман"
За Област Монтана:
Прединвестиционни проучвания за трасе "град Монтана - град София" с тунелно
преминаване под Петрохан (Монтана и София)
За Област Видин:
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Обособена позиция № 4 Път III-1403 Подгорие - Шишманово - Макреш - гара Макреш (о.п. Видин - Димово) от км 0+000 до км 22+098
За Област Плевен:
Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за
обект: АМ „Хемус“- Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч и път I-5 "Русе
ВеликоТърново", разделен на три обособени позции:
-

Обособена позиция No1 АМ Хемус, участък от км 137+800 от идеен проект на

НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идеен проект
на НКСИП (след пресичането с път III-301), с приблизителна дължина 28,344 км
За Област Ловеч:
Актуализиране и допълване на изработените по възлагане на НКСИП ПУП-ПП за
обект: АМ „Хемус“ - Етап 2 - между път II-35 "Плевен - Ловеч и път I-5 "Русе
ВеликоТърново", разделен на три обособени позции:
-

Обособена позиция No2 АМ Хемус, участък от км 166+144 от идеен проект на

НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път III-301) до км 189+344 от идеен
проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина 23,000 км
-

Обособена позиция No3 АМ Хемус, участък от км 189+344 от идеен проект на

НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП
(след пресичането с път I-5), с приблизителна дължина 33,000 км (Ловеч и Велико
Търново).
Г-н Николов предостави и Справка за изпълнените инфраструктурни обекти в
периода 2016-2017 година, както и предвидени за изпълнение през 2018 година за
област Видин, област Монтана, област Враца, област Плевен и област Ловеч.
/Информацията на г-н Николов е приложена към настоящия протокол./
По т. 6. Актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 2 "Околна
среда и инфраструктура" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
и проектите за екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди и опасни
отпадъци от бита на територията на цялата страна, думата беше предоставена на гн Георги Марков – представител на ПУДООС за представяне на информация.
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Г-н

Георги

Марков

запозна

присъстващите

с

Проект

„Екологосъобразно

обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна
защита с изтекъл срок на годност“. Общата стойност на проекта е 23 445 998
шв.франка; швейцарският принос е 19 929 шв.франка; националното съфинансиране е
3 516 900 шв.франка; крайната дата за изпълнението на този проект е 7.12.2019 год.;
старият краен срок е бил месец май 2019 година; забавянето на проекта е в резултат на
обжалване на процедура за избор на изпълнител по ЗОП; В СЗР са обхванати от
проекта РИОС на градовете Монтана, Плевен и Враца. Това е един специфичен проект
за третиране на много опасни отпадъци; г-н Марков каза, че ще бъде направена
информационна кампания, с цел информиране на населението за реализирането на този
проект; ще бъде изградена и Информационна система за управелние на отпадъците по
проекта. г-н Георги Марков предостави информация за напредъка по този проект,
както и какви са директните ползи за населението от реализацията на този проект.
Г-жа Виктория Белоконска- координатор проект- представител на ПУДООС, запозна
членовете на РСР с проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно
съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“. Бюджетът на този проект е
8 823 267 шв.франка; по този проект ще бъдат обособени пет общински пилотни
центъра, които ще обслужват 22 общини; планирано е да се направи първоначално
обучение за персонала, който ще оперира на изградените площадки; присъстващите
бяха запознати с дейностите по проекта; видовете опасни отпадъци; с очакваните
резултати от осъществяването на проекта; с напредъка на проекта, както и с
предстоящите дейности по този проект. Очакванията са, този проект да може да се
мултиплицира на национално ниво.
/Презентациите на г-н Георги Марков и на г-жа Виктория Белоконска са приложени
към настоящия протокол./
По т.7 Представяне на информация относно процедурите и мерките, които ще
стартират през 2018 г. по Програма за развитие на селските райони, основни
насоки за кандидатстване, както и за одобрени проекти на общините, за
настоящия програмен период на територията на СЗР, думата беше предоставена на
г-жа Венислава Бояджиева – представител на МЗХГ, Дирекция „Развитие на
селските райони“.
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Г-жа Венислава Бояджиева запозна членовете на РСР с уреждането на правилата за
прилагане на инвестиционните мерки от ПРСР 2014-2020 чрез Насоки за андидатстване
и изпълнение – електронно ще е подаването на проектни предложения чрез ИСУН с
електронен формуляр за кандидатстване; кореспонденцията с ДФЗ ще става от
електронния профил на кандидата; минималния срок за един прием ще е 60 дни;
разяснения ще бъдат давани до 3 седмици преди края на приема; ще има предварителна
оценка по ПРСР, въпреки че това не е включено в ЗУСЕСИФ;
Г-жа Бояджиева представи информация относно процедурите и мерките за 2018
година, които ще стартират по ПРСР:
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
Период на прием: от февруари до май 2018г.; Бюджет: 100 млн.евро;
Подмяркя 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за
развитие на малки стопанства: Период на прием: април – юли 2018г.; Бюджет – 12,5
млн.евро;
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“: Период на прием:
февруари- май 2018г.; Бюджет: 22 млн.евро;
Подмярка 9 „Създаване на групи и организации на производители и помощ за млади
земеделски стопани“: Период на прием: април- юли 2018г.; Бюджет: 7,8 млн.евро;
Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“: Период на прием: март-юни 2018г; целеви приемОбщина Симитли и Кресна – 4,5 млн.евро; Бюджет – 12,6 млн.евро;
Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия
и катастрофични събития“: Период на прием – март-юни 2018г.; Бюджет – 6.4
млн.евро;
Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“: Период на прием: март-юни 2018г.;
Бюджет – 18 млн.евро;
Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“: Период на приемюли- октомври 2018г.; Бюджет- 8 млн.евро;
Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в
рамките на ЕПИ“: Период на прием- май- юли 2018г. Бюджет – 150 хил.евро за първата
фаза и 9.85 млн.евро за втората фаза; това е нова мярка за България;
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: Период на прием
– април - юни 2018г; Бюджет – 100 млн.лв;
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Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“: Период на прием – февруари - юни 2018г.;
Бюджет - 100 млн.лв;
Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“: Период на прием- септември- декември 2018г.; Бюджет
– 10 млн.евро;
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“: Период на прием –
юни – август 2018г.; Бюджет – 15 млн.лв;
Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни
инициативни групи“: Период на прием – февруари 2018г.; Бюджет – до 6 млн.евро;
Г-жа Бояджиева запозна присъстващите и с Мерките, свързани с плащания на площтова са компенсаторни мерки:
Мярка 10 – „Агроекология и климат“;
Мярка 11- „Биологично земеделие“;
Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ за земеделски площи“;
Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“;
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;
Беше представена и презентация, която включваше за осъществения прием на проекти
по ПРСР 2014-2020, както и информация за напредъка по ПРСР 2014-2020 година за
Северозападния район. Най- много проекти са подадени от област Плевен, следвани
от област Видин - съобщи г-жа Бояджиева.
/Презентациите на г-жа Венислава Бояджиева са приложени към настоящия
протокол./
По т.8 Планираните през 2018 г. дейности, насочени към въвеждането на ел.
управление и комплексно административно обслужване в структурите на
държавната администрация, думата беше предоставена на г-н Мартин Попов –
представител на ДА „Електронно управление“ за представяне на информация.
Г-н Мартин Попов запозна членовете на РСР със стъпките за присъединяване към
Системата за електронен обмен на съобщения /CEOC/. Условията са подробно описани
на сайта на ДА „ЕУ“.
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Г-н Попов предостави информация за Системата за електронно връчване / е- Delivery/.
Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни
документи за/от публични органи, физически и юридически лица.
Към момента общият брой на регистрираните потребители в системата за електронно
връчване е близо 4300, като само за последния месец той е нараснал с близо 1300. Чрез
модула за е- връчване са изпратени вече близо 9000 електронни съобщения.
Г-н Попов запозна всички присъстващи и със Средата за междурегистров обмен на
данни

/RegiX/,

както

и

с

Облачната

платформа

за

общински

електронни

административни услуги – платформата следва да се доразвие като прототип, чрез
който да се предоставят не само електронни административни услуги, но и да се
реализират функционалности, свързани с цялостното изпълнение на дейностите в една
община. До момента за средата за междурегистров обмен /RegiX/

са подадени 87

заявления;
Г-н Попов предостави и информация за новия проект „Инвентаризация на
информационно- комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното
управление“. Целта е да се предоставят данни за ИКТ ресурсите на организациите. Ще
бъде направена и оценка на ресурсите за осъществяването на дейностите. Ще бъде
изграден Регистър на информационните ресурси. Резултатите ще са важни за
основополагащите дейности за реализирането на електронното управление в България.
За успешното и безпроблемно изпълнение на проекта, местните власти следва да
окажат необходимото съдействие, като предварително подготвят информация за
състоянието на ресурсите си и осигурят възможност за срещи с компетентни
длъжностни лица.
Г-н Попов каза, че сега в страната има 192 администрации, които могат да обменят
електронно документи помежду си. Очаква се до 1.11.2018 година всички
администрации да могат да обменят елекронно документи помежду си. В системата
могат да участват и физически лица, както и юридически лица.
/Презентацията на г-н Мартин Попов е приложена към настоящия протокол./
По т. 9 Представителство на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на
Оперативните програми 2014-2020 г. и информиране на членовете на Съвета при
разглеждане на въпроси, пряко свързани с региона, думата беше предоставена на гн Георги Терзийски – Областен Управител на

Област Ловеч за представяне на

информация;
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Г-н Георги Терзийски предложи членовете на РСР на СЗР, чрез Секретариата на РСР,
или чрез председателстващия Областен управител на РСР да бъдат информирани и
запознати с Дневния ред и с материалите за заседанията на Комитетите за наблюдение
на Оперативните програми, в които има представителство на РСР, с цел формиране на
общи мнения и становища по темите на Комитетите за наблюдения, които се отнасят
пряко към региона.
След приключване на презентацията на г-н Георги Терзийски, Председателят на РСР
даде думата на членовете на Регионалния Съвет на Северозападен район за коментари
и въпроси.
Такива нямаше и се пристъпи към т. 10 от Дневния ред - „Предложение за решение
на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на
Правилника за прилагане на ЗРР“:
Председателят на РСР информира, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район се довеждат до знанието на гражданите, чрез
средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на Съвета.
В тази връзка, Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
предложи за обсъждане и одобряване проект на съобщение до средствата за масово
осведомяване относно проведеното заседание, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение :
1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР на
Северозападен район;
2. Информацията да се сведе до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
председателя на Регионалния съвет за развитие, областните управители,
представителите на общините и Секретариата на РСР на Северозападен район,
като се вземат предвид и предложенията направени на заседанието.
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По точка 11 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”:
Председателят на РСР предостави възможност за изказвания и въпроси.
Такива не постъпиха и поради изчерпване на дневния ред, председателят на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район закри заседанието.

Протоколист:
Боряна Войчева …/П/…………………….……
Секретар на РСР на Северозападен район:
............/П/............…………………………..............
(Боряна Войчева)

Председател на РСР на Северозападен район
……/П/……………………..........................
(Малина Николова)
(Областен Управител на област Враца)
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