ПРОТОКОЛ №21
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
14 октомври 2014 г., гр. Ловеч
Днес 14.10.2014 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч се проведе
двадесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район. Заседанието беше открито от областния управител на Област Ловеч г-н Милко
Недялков 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.

Йорданка Чобанова
Заместник-министър,
представлявана от
Илка Гълъбова
ГД „Стратегическо планиране на
регионалното развитие
и административно-териториално
устройство”
Кирил Ананиев
Заместник-министър,
представляван от
Юлия Цолова
Дирекция „Финанси на общините”
Георги Костов
Заместник-министър,
представляван от
Димитър Шишков
Северозападно държавно
предприятие - Враца
Бранимир Ботев
Заместник-министър,
представляван от
Стефан Узунов
Дирекция „Малки и средни
предприятия и иновации”
Румяна Георгиева
Заместник-министър

Министерство на регионалното
развитие

2.

3.

4.

5.

Министерство на финансите

Министерство на земеделието и
храните

Министерство на икономиката и
енергетиката

Министерство на труда и
социалната политика
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13
14.
15.

16.

17.
18.

представлявана от
Михаил Бъчваров
Дирекция „Политика на пазара на
труда и трудовата мобилност”
Камен Спасов
Заместник-министър
представляван от
Милен Минчев
Дирекция „Национална
транспортна политика”
Кирил Хаджихристев
Заместник-министър
представляван от
Георги Иванов
Директор ОДМВР Ловеч
Йордан Дундаков
ОДМВР Плевен
Милко Недялков
Областен управител
Председател на РСР на СЗР
Нина Петкова
Областен управител
Кръстьо Спасов
Областен управител
Бойко Балтаков
Областен управител
Венцислав Василев
Областен управител
представляван от
Елена Стойлова
Дирекция АКРРДС
Владимир Владимиров
Кмет
Иван Аспарухов
Кмет
Димитър Стойков
Кмет
Представлявана от
Трифон Иванов
Заместник – кмет
Поля Цоновска
Кмет
Представлявана от
Петър Петров
Председател на Общински съвет
Долна Митрополия
Емил Бебенов
Кмет
Илиана Филипова
Изпълнителен директор

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Министерство на вътрешните
работи

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

Община Кула,
Област Видин
Община Мездра,
Област Враца
Община Плевен,
Област Плевен

Община Долна Митрополия,
Област Плевен

Община Никопол,
Област Плевен
Българска търговско-промишлена
палата – Враца
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19.

20.

Пламен Нанков
Вицепрезидент
представляван от
Диана Найденова
Иво Иванов
Председател на ОС на КРИБ Ловеч
представляван от
Иван Цанков

Конфедерация на независимите
синдикати в България
Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България

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.
9.
10.
11.

Ирина Михайлова
Секретар на РСР,
Началник 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
Теодора Вълкова
Секретар на РСР,
Началник отдел СПКРР в ЮЗР –
София, ГД СПРРАТУ
Елица Цолова
Главен експерт, ГД СПРРАТУ
Екатерина Димитрова
Главен експерт, АСП
Албена Иванова
Управител на „Консепта БП”
ЕООД
Доц. Тодор Тодоров
Експерт
Десислава Обретенова
Директор на Д АКРРДС
Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП
Константин Карловски
Главен експерт РР и АК

Министерство на регионалното
развитие
Министерство на регионалното
развитие
Министерство на регионалното
развитие
Министерство на регионалното
развитие
Министерство на регионалното
развитие
Агенция за социално подпомагане
„Консепта БП” ЕООД
„Консепта БП” ЕООД
Областна администрация –
Област Видин
Областна администрация –
Област Видин
Областна администрация –
област Ловеч
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12.
13.

Румен Райков
Старши експерт
Дикран Ованесян
Директор Дирекция „Европроекти”

Областна администрация –
област Ловеч
Община Плевен

Председателят на Съвета и областен управител на Област Ловеч г-н Милко
Недялков откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район. Той посочи основанието за свикване на заседанието - чл. 52, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Г-н Недялков благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.
На заседанието беше отчетен необходимият кворум, изискуем съгласно
разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Председателят на РСР на СЗР представи Проекта на Дневен ред за настоящото
заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на
нови точки. Не постъпиха предложения за допълнения и изменения.
Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред:
Дневен ред:
1. Процес по изготвяне на последваща оценка на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за периода 2007-2013 г.;
2. Обсъждане и приемане на Годишна индикативна програма за дейността на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за 2015 г.;
3. Дискусия по прилагане Правилник за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация;
4. Представяне на информация относно изпълнението на одобрените за
финансиране проекти с регионално и местно значение от Северозападен район по
Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”;
5. Информация за идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап
1) в участъците:
- Участък 1: от АМ "Хемус" (А2) Ябланица до път III-07, от км 78+500 до км
101+800;
- Участък 2: от път III-307 до път II-35, от км 101+800 до км 139+500;
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6. Представяне на оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г.;
7. Определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район в Национален експертен съвет по изменение на климата;
8. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
9. Други.
По точка 1 от Дневния ред: „Процес по изготвяне на последваща оценка на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г.”
Г-н Милко Недялков поясни, че според разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона
за регионалното развитие (ЗРР) за изпълнението на документите за стратегическо
планиране по чл. 9, т. 4 - 7 се извършва последваща оценка не по-късно от една година
след изтичането на периода на тяхното действие. Министерство на регионалното
развитие е възложило на „Консепта БП” ЕООД изготвянето на последващата оценка за
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода
2007-2013 г.
Председателят на РСР на СЗР предостави думата на г-жа Албена Иванова –
представител на „Консепта БП” ЕООД да представи

процеса по изготвяне на

последваща оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за
периода 2007-2013 г.
Г-жа Албена Иванова представи кратка информация за сферата на дейност и
досегашния опит на „Консепта БП” ЕООД, която е консултантска компания
специализирана в предлагането на комплексни консултантски услуги за клиенти от
публичния и частния сектор. Тя обясни, че компанията е създадена през 1999 г. и има
сериозен опит като доставчик на услуги, чрез които подпомага национални институции
и общински звена в реализирането на политики и изпълнението на проекти в рамките
на целия проектен цикъл (разработване, управление, изпълнение, мониторинг и
контрол на проекти), финансирани по линия на Предприсъединителните, Структурните
и Кохезионния фондове на ЕС. Компанията има сериозен опит в разработването на
анализи, стратегии и оценки, както и подготовка и управление на проекти. Дружеството
разполага със специализирана експертиза за осъществяване на социално-икономически
и финансови анализи в областта на регионалното развитие и развитие на селските
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райони, МСП, безработица и пазар на труда, професионално обучение и учене през
целия живот.
Г-жа Иванова представи и някои от по-важните реализирани проекти на
„Консепта БП” ЕООД към момента:
• „Разработване на проект на Регионален план за развитие на Югоизточен район
от ниво 2 за периода 2014-2020”, с възложител Министерство на регионалното
развитие;
• „Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет
на екипите в Центровете за професионално обучение и идентифициране на
потребностите от развитие на квалификацията на различните категории персонал, с цел
подобряване на качеството на предоставяното обучение от гледна точка на изискването
на пазара на труда и съвременните тенденции в областта на професионалното обучение
за възрастни”, с възложител Национална агенция за професионално образование и
обучение;
• „Предоставяне на консултантски услуги и изготвяне на нов Единен
класификатор

на

длъжностите

в

държавната

администрация”,

с

възложител

Министерство на финансите;
• „Провеждане на обучения за екипна ефективност и провеждане на изследване
на компетенциите на служителите от мениджърския екип на Главна дирекция
Европейски фондове, международни програми и проекти” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, с възложител Министерство на труда и социалната
политика;
•

„Развитие

на

системата за

планиране

и

мобилност

в

държавната

администрация”, реализиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, с възложител Администрация на Министерския съвет.
След представената информация г-жа Иванова даде думата на доц. Тодор
Тодоров експерт от „Консепта БП” ЕООД да продължи с презентацията.
Г-н Тодоров акцентира на документите, обект на изследване при изготвяне на
настоящата последваща оценка - Регионалният план за развитие на Северозападен
район 2007-2013 г. и Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за
развитие на Северозападен район 2011-2013 г. Той представи очакваните ползи от
последващата оценка, които са: Преосмисляне и прецизиране (при необходимост) на
политиката за устойчиво интегрирано местно развитие през следващия планов период;
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Подпомагане на процесите на мониторинг и контрол върху изпълнението на РПР 20142020 г.; Улесняване на достъпа до достоверна и синтезирана информация за
постигнатите резултати и гарантиране на необходимата публичност на РПР;
,,Диагностициране” на слабостите в процеса на изпълнение на РПР и набелязване на
подходи за тяхното преодоляване; Набелязване на препоръчителни инициативи за
постигане на по-висока ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР за периода
2014-2020 г.; Подпомагане на процеса на прилагане на принципите на партньорството и
сътрудничеството между всички заинтересовани страни, имащи отношение към РПР.
Доц. Тодоров обърна внимание на основните дейности за изготвяне на
последващата оценка за изпълнението на РПР на СЗР (2007-2013 г.): Определяне на
методика за извършване; Анализ и оценка на степента на постигане на целите и
приоритетите за регионално развитие на Северозападен район през периода 2007-2013
г.,

на

основата

на

настъпилите

промени

в

икономическото,

социалното,

инфраструктурното развитие и околната среда; Оценка на степента на постигане на
глобалните екологични цели и особено по проблемите, свързани с адаптирането на СЗР
към изменението на климата в процеса на изпълнение на РПР на СЗР 2007-2013 г.;
Оценка на устойчивостта на постигнатите резултати от гледна точка на избрани
икономически, социални и екологични показатели; Оценка на общото въздействие от
изпълнението на РПР на СЗР 2007-2013 г. към края на периода на действие; Оценка на
ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, вкл. на ЕС, и
на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на СЗР 20072013 г.; Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и
ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване,
изпълнение, наблюдение и оценка на РПР на СЗР 2007-2013 г., включително по
отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност за изпълнението на РПР; Формулиране на изводи и препоръки относно:
въздействието върху социално-икономическото развитие на района; промените в
междурегионалните различия в развитието между СЗР и останалите райони от ниво 2 в
страната; промените във вътрешнорегионалните различия в развитието на областите в
СЗР; подобряването на организацията и дейността на компетентните органи и
административните структури; провеждане на политиката за регионално развитие в
периода 2014-2020 г.
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Г-н Милко Недялков призова представителят на „Консепта БП” да представи
накратко основните характеристики на методиката за изготвяне на последващата
оценка за изпълнението на РПР на СЗР (2007-2013 г.).
Г-н Тодоров запозна присъстващите с методиката за извършване на
последващата оценка включваща - Водещ метод – експертният метод; Документален
метод – преглед на всички документи свързани с прилагането на процеса на оценката;
Аналитичен и синтезен метод – качествен анализ, метод на статистическата
групировка, графичен метод, анализ на системата от индикатори; Теренен и експертен
метод – експертни обсъждания, индивидуални и групови срещи и консултации, анкетно
проучване.
Бяха изтъкнати и критериите за оценка - Стратегическо съответствие и
хармонизация на РПР на СЗР с целите и приоритетите на политиката за регионално и
местно развитие за текущия планов и програмен период; Нормативно съответствие с
принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие,
залегнали в националното законодателство за регионалното развитие; Отразяване и
влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на СЗР за
наблюдавания период 2007-2013 г.; Постигнати резултати, въздействие и цялостна
ефективност на изпълнението на РПР; Ефективно и ефикасно използване на ресурсите
за развитие на територията на района; Политическа и социална ангажираност,
административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; Устойчивост на постигнатите
желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на
РПР.
Доц. Тодоров уточни, че изработването на последващата оценка има за цел да
установи доколко е ефективно изпълнението на Регионалния план за развитие и ако се
установят проблемни области, те да бъдат преодолени през следващия програмен
период, хоризонт 2020 г.
Г-н Иван Аспарухов – Кмет на община Мездра заяви, че най-големите проекти
се реализират към настоящия момент и постави въпроса как това ще бъде отразено в
анализа на оценката.
Г-н Милко Недялков заяви, че трябва да се спази Закона за регионално
развитие, който предвижда до една година след приключване на периода на действие
на Регионалния план за развитие, да се направи последваща оценка и съобщи, че има
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още проекти, които са в процес на изпълнение и които няма да приключат до края на
тази година.
Доц. Тодоров уточни, че анализа, който се изготвя е към края на 2013 г. и
отбеляза, че програмният период завършва 2015 г. Тогава вече може да се говори за
изпълнение, за отчитане на проектните дейности и подчерта, че нормативната база
принуждава да се подходи по този начин. Той заяви, че в последващата оценка ще
бъдат отчетени стартиралите проекти и постигнатите резултати.
Г-н Недялков благодари на г-н Тодоров и заяви, че се надява последващата
оценка за изпълнението на РПР на СЗР 2007-2013 г. да покаже областите, в които
трябва да бъде насочено вниманието през следващия програмен период, особено след
като се има предвид, че досега Регионалният съвет за развитие е работил активно и по
Стратегията

за

прилагане

на

интегрираните

териториални

инвестиции

в

Северозападния район.
Г-жа Албена Иванова припомни на членовете на Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район, че в папките с материалите по заседанието има приложена
анкета във връзка с проучване на мнението на заинтересованите страни относно
изпълнението на РПР на СЗР 2007-2013 г. Тя уточни, че анкетата следва да бъде
попълнена до края на заседанието, като се отразят препоръките относно провеждането
на политиката за регионално развитие в Северозападен район в периода 2014-2020 г.
По точка 2 от Дневния ред: „Обсъждане и приемане на Годишна индикативна
програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за
2015 г.”
Председателят на РСР поясни, че проекта на Годишна индикативна програма
за дейността на РСР на Северозападен район през 2015 г. е изготвен от Областните
управители на областите Монтана и Враца, председателстващи Регионалния съвет за
развитие през 2015 г.
Г-н Недялков отправи покана към членовете за мнения, идеи и предложения за
приоритети и мерки, които да бъдат включени в Годишната индикативна програма за
2015 г., която е приложена в папките с материалите по заседанието.
Г-н Михаил Бъчваров - представител на Министерство на труда и социалната
политика заяви, че подкрепя проекта на Годишната индикативна програма за дейността
на РСР на Северозападен район през 2015 г. без забележки.
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Други мнения не постъпиха и Председателят на РСР предложи да се приеме
така предложената Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през
2015 г.
По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №1
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район приема предложената
Годишна индикативна програма за дейността на РСР на Северозападeн район
през 2015 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Дискусия по прилагане Правилник за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация”
Председателят на РСР на СЗР - г-н Милко Недялков заяви, че по тази точка е
било предвидено участие на представител на Министерство на регионалното развитие
и че ден преди заседанието е уведомен, че няма да има присъствие. Г-н Недялков
заяви, че е направено всичко възможно въпросите, които петте областни управители от
района

поставят,

да

стигнат

до

Министерство

на

регионалното

развитие.

Председателят уточни, че въпросите са обобщени и се намират в папките с
материалите. Г-н Недялков призова членовете на Съвета да прегледат въпросите и да
дадат своите бележки и предложения, ако имат такива. Това обобщение на въпросите е
изпратено в МРР, за да може да продължи работата, защото се изпускат законови
срокове, натрупват се много проблеми. Има вече решения на общинските съвети на
територията на Северозападен район, които не ускоряват работата по формирането на
ВИК асоциациите, които поставят и други проблеми, относно имуществото и
функциите на тези вик асоциации. Г-н Недялков благодари на областните управители
от Северозападен район за отговорното отношение по този въпрос.
По точка 4 от Дневния ред: „Представяне на информация относно
изпълнението на одобрените за финансиране проекти с регионално и местно значение
от Северозападен район по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво
развитие на регионите”
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Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
даде думата на г-жа Наталия Николова от Секретариата на РСР на СЗР, да представи
кратка информация относно изпълнението на одобрените за финансиране проекти с
регионално и местно значение от Северозападен район по Публична инвестиционна
програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Г-жа Наталия Николова представи на вниманието на членовете на Съвета
кратка информация, предоставена от Областните администрации от района. Тя
информира, че с Публичната инвестиционна програма, правителството осигурява
финансиране на 14 проекта в 9 от 11-те общини в област Видин на обща стойност
8 048 243 лева, които са за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура, за
обновяване на социални домове, училища и читалища.
Общините от област Видин са провели процедури за избор на изпълнители по
Закона за обществените поръчки и са сключили договори за изпълнение на проектите,
като последните са на обща стойност от 7 818 887 лева.
В началото на октомври 2014 г. строително – монтажните работи са приключили
за 11 проекта. В част от общините се оформят документи за окончателно разплащане с
изпълнителите.
В процес на изпълнение са 3 проекта:
1. „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония"- гр. Видин“ на
община Видин;
2. „Реконструкция на път VID 2162 /І-1, Ружинци- Белотинци/ - Гюргич, общ.
Ружинци (1-ва фаза)“ на община Ружинци;
3. „Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип, с.
Върбово“ на община Чупрене.
До края на октомври ще приключат два от горепосочените проекти /на общините
Ружинци и Чупрене/.
Договорът за основен ремонт на надлеза по бул. „Панония“ в град Видин е със
срок на изпълнение 112 дни. Строителната площадка е открита на 28.08.2014 г.,
респективно ремонтните дейности следва да приключат до края на годината.
Стартирането на проекта е със закъснение от близо 2 месеца, поради обжалване на
процедурата за избор на изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията.
Г-жа Наталия Николова уведоми присъстващите, че в област Видин няма
прекратени проекти или прекратено финансиране на проекти. Разплащанията се
извършват съгласно ПМС №19 от 7 февруари 2014 г. Изключение прави община
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Видин, която е заложила, в договорите си, банкова гаранция за авансовото плащане от
30% и специално за основния ремонт на надлез „Панония” това създава затруднения на
изпълнителя да усвои нормативно регламентирания аванс.
Предприети са действия от страна на Областна администрация - Видин за
изясняване на случая. Сезирана е и Районна прокуратура Видин.
Област Монтана е получила финансиране по реда на Постановление на
Министерски съвет №4 от 16.01.2014 г. за три обекта - по един в общините Вълчедръм,
Георги Дамяново и Медковец на стойност 1 941 000 лв. Проектите са за:
„Благоустрояване на улична мрежа на две улици в гр. Вълчедръм”, Реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа, с. Гаврил Геново и „Рехабилитация и ремонт, без да се
променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа
на населените места в община Медковец”.

Към 10.10.2014 г. два от обектите са

завършени в общините Вълчедръм и Медковец, а обекта на територията на община
Георги Дамяново е пред приключване. За изпълнение е останало възстановяването на
разрушената по време на строителството асфалтова настилка.
Общо за Област Враца са одобрени 14 проекта в 7 общини: Враца, Мездра
Роман, Мизия, Криводол, Хайредин и Борован на стойност 17 033 412 лева. Към
настоящия момент са завършени 5 проекта. По останалите проекти са подписани
договори с изпълнители и работата се изпълнява съгласно заложените графици.
Проектите са за ремонт на православни храмове, реконструкция на транспортна
инфраструктура, изграждане на спортни площадки и внедряване на енергоспестяващи
мерки и рехабилитация на административните сгради.
В област Плевен са одобрени 15 проекта в 7 общини: Белене, Гулянци, Искър,
Левски, Никопол, Плевен и Пордим на обща стойност 10 465 173 лв. Проектите са за
реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства,
цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа, укрепителни
подпорни стени и отводняване и изграждане на многофункционална спортна зала в
град Плевен. Общата сума по сключените договори за проекта „Изграждане на
многофункционална спортна зала, град Плевен е 2 012 318 лв. с ДДС, като 12 318 лв. са
за сметка на община Плевен. Към настоящия момент се изпълняват дейностите по
проекта. Към началото на октомври са реализирани 6 проекта, а 9 са в процес на
изпълнение, като на един от проектите в община Пордим към настоящия момент
предстои въвеждане на обекта в експлоатация.
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По Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите” за област Ловеч са одобрени 11 проекта в шест общини: Летница, Ловеч,
Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица. Общата стойност на проектите е 5 364 000 лева.
Стойността на сключените договори за СМР е в размер на 5 185 259 лева. Постигната
икономия от 178 741 лева.
Към 10.10.2014 г. напълно завършени са 5 проекта в гр. Ябланица, гр. Летница и
три проекта за ремонт на спортни площадки в община Тетевен, а 6 са в процес на
изпълнение. СМР се изпълняват по график и предстои да приключат в договорирания
срок.
Г-н Милко Недялков благодари за представената информация и отбеляза, че
няма нито един проект, който да бъде спрян и оставен без финансиране на територията
на Северозападен район.
Г-жа Юлия Цолова - представител на Министерство на финансите потвърди
казаното от г-н Недялков, че няма спрени проекти на територията на Северозападен
район.
Г-н Недялков допълни, че област Ловеч има още един изпълнен своевременно
проект по Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите” от Агенция пътна инфраструктура за обновяване и реконструкция на Път II
- 35 Плевен-Ловеч от км. 29+450 до км. 37+382.
По точка 5 от Дневния ред: „Информация за идеен проект за доизграждане
на автомагистрала "Хемус" (етап 1) в участъците:
- Участък 1: от АМ "Хемус" (А2) Ябланица до път III-07, от км 78+500 до км
101+800;
- Участък 2: от път III-307 до път II-35, от км 101+800 до км 139+500”
Г-н Милко Недялков даде думата на г-н Румен Райков - експерт от Областна
администрация - Ловеч да представи информация за идеен проект за доизграждане на
автомагистрала "Хемус" (етап 1) в участъците:
- Участък 1: от АМ "Хемус" (А2) Ябланица до път III-07, от км 78+500 до км 101+800;
- Участък 2: от път III-307 до път II-35, от км 101+800 до км 139+500.
Г-н Райков информира присъстващите, че трасето на Автомагистрала „Хемус” част от Европейската пътна мрежа ще осигурява връзка с коридор IV на запад до
коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западни
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части на България с Трансевропейската мрежа, и че изграждането й има стратегическа
цел за ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално
ниво. Това сближаване ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на
нови работни места в регионалните икономики на Северозападен, Северен централен и
Североизточен район на България. Общият брой на населението, което ще се възползва
от подобрената пътна инфраструктура е приблизително 2,9 млн. души върху площ от
почти 44% от територията на страната.

Автомагистрала „Хемус” е с дължина от около

430 км, като до момента завършени и в процес на изграждане са около 180 км. Остават
за доизграждане около 250 км и подготовката за доизграждането й се финансира по ОП
„Транспорт” 2007-2013 г.
Г-н Румен Райков отбеляза, че оставащата за доизграждане част от
Автомагистрала „Хемус” условно е разделена на 3 етапа – като етап 1 включва
участъци 1 и 2 (от гр. Ябланица до връзката Ловеч-Плевен с дължина около 60 км,
необходими около 185 млн. евро. Етап 2 включва участъци 3, 4 и 5, началото е от
пресечката на път II-35 до пресичане с път Е-85, (Русе-Кърджали), с дължина около 85
км и необходими 260 млн. евро). Етап 3 включва участъци 6, 7 и 8 и това е
разстоянието до с. Белокопитово от 110 км и необходими около 350 млн. евро.
Реализацията на целия проект е включен в списъка с проекти посочен в последния
вариант на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
Г-н Райков обърна внимание, че ще бъдат изградени 4 броя пътни възли, като
разстоянията между тях са средно 14-17 км. Това са Пътен възел „Боаза” при км
89+380; Пътен възел „Дерманци” при км 101+332; Пътен възел с път III-3005 при км
120+000; Пътен възел с път II-35 при км 137+103. Ще са възможни всички посоки на
завиване. Предвиждат се следния брой големи съоръжения: мостове – 2 броя (над р.
Вит и р. Калник); тунели – 3 броя и виадукти – 15 броя.
Г-н Румен Райков отбеляза, че на 08.04.2014 г. е сключен договор с изпълнител
за изготвяне на доклад по ОВОС за доизграждане на Автомагистрала „Хемус”, като
срокът за изпълнение е 14 месеца. Уведомления за инвестиционно намерение са
изпратени до МОСВ и всички засегнати общини. В началото на месец август са
стартирани консултации по обхват и съдържание на ОВОС съгласно чл.95 ал.3 от
Закона за опазване на околната среда. Решението по ОВОС се очаква в I-во-II-ро
тримесечие на 2015 г.
Г-н

Райков

информира

относно

финансирането

и

доизграждане

на

Автомагистрала „Хемус”, че има реален шанс да се строи през новия програмен период
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на програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. Проблемът с
финансирането ще бъде решен, като страната предложи на Брюксел да увеличи
националното съфинансиране за пътища на 50%. Сега общият бюджет на програмата е
1.9 млрд. евро, а след увеличението ще стане 2.5 млрд. евро. Набавянето на средствата
ще дойде от заем от Европейската инвестиционна банка. По този начин ще се гарантира
завършването на проекта в цялост в хоризонт 2020 – 2022 г. (Презентацията е
приложена към протокола).
Г-н Милко Недялков благодари за представената информация и отправи
покана към членовете на Съвета за мнения, въпроси и предложения. След като такива
не постъпиха се премина към следваща точка от дневния ред.
По точка 6 от Дневния ред: „Представяне на оперативна програма по
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г.”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
даде думата на г-жа Екатерина Димитрова - представител на Агенцията за социално
подпомагане да представи оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г. (ОП ФЕПНЛ).
Г-жа Димитрова запозна присъстващите, че с Решение 632 от 08.09.2014 г. за
изменение на Решение №792 от 17 декември 2013 г. на Министерски съвет, Агенцията
за социално подпомагане е определена за Управляващ орган на Оперативната програма,
финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. На
10.09.2014 г. на Заседание на Министерски съвет е одобрен проекта на ОП ФЕПНЛ.
Оперативната програма се финансира по Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, в периметъра на който попадат хранителният недоимък,
бездомността и материалните лишения, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на
Европейския парламент и на съвета, от 11 март 2014 г. На 11.09.2014 г. проектът на
програмата е предоставен на Европейската комисия, с което официално стартира
преговорния процес за нейното одобрение. Очаква се актът за изпълнение, с който
Европейската комисия одобрява програмата, да бъде получен в рамките на няколко
месеца.
Представителят на Агенцията за социално подпомагане подчерта, че рискът
от бедност или социално изключване поставя България на челните места сред
държавите членки на ЕС, като акцентира върху данни показващи тези резултати.
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Г-жа Димитрова отбеляза, че един от видовете отпускани целеви социални
помощи, с най-широк обхват, са целевите помощи за отопление, чието предоставяне е
регламентирано в Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление. Целевата помощ се отпуска след преценка на
доходното, имущественото, здравословното състояние, възрастта и семейното
положение за всеки индивидуален случай.
Предоставянето на преработена храна (топъл обяд) чрез обществени трапезарии
се осигурява със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила”.
Подпомагането на доставчиците на услугата „Обществени трапезарии” се реализира на
конкурсен принцип чрез одобрението на проекти, като дейностите обхващат
територията на цялата страна.
Същевременно по програмата ще се даде възможност и за създаване на нови
трапезарии за целогодишно обслужване на нуждаещите се лица. Лицата от целевата
група могат да получат подкрепа от програмата само на едно от посочените основания.
Пакетите хранителни продукти се предоставят за нуждите на семейството или
домакинството.
Г-жа Екатерина Димитрова отбеляза, че определянето на конкретните
представители на целевите групи за двата вида подпомагане ще се извършва на база
данните, осигурявани от дирекциите „Социално подпомагане”, които са отговорни за
отпускането и раздаването на социални помощи на нуждаещите се лица.
Съдържанието на индивидуалните пакети от хранителни продукти ще се
определи от Управляващия орган, като може да се използва досегашната практика по
програма „Благотворителност”. Предвижда се да бъдат отразени предпочитанията на
целевата група. Обратната връзка от крайните потребители ще се извърши със
съдействието на партньорските организации и ще служи за включване, добавяне или
отпадане на дадени хранителни продукти, съгласно предпочитанията на хората.
За определяне на вида хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд от
обществените трапезарии ще се използва наличния опит от реализиране на дейностите,
финансирани от Фонд „Социална закрила”, като ще бъдат спазени всички изисквания за
безопасност на храните, осигуряване на балансирано хранене на нуждаещите се и
пълно съответствие с утвърдените национални стандарти и норми за хранене. Бяха
изтъкнати общите и допълнителни критерии за избор на партньорска организация за
предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти.
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Финансовият ресурс на оперативна програма по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. е 241 177 455 лв., като
европейското финансиране е 85%, а националното е 15%.
Г-н Аспарухов сподели, че проекта с обществените трапезарии е успешен, но
обоснова необходимостта от осигуряване на допълнителни мерки, които да осигурят
растеж. Увеличаването на пакети, даването на храни няма да изведе населението от
бедност, а само ще увеличи консуматорите. Това не води до принос на брутния
вътрешен продукт, а ще бъде консумация на чужд продукт. Г-н Аспарухов постави
въпроса, защо да няма предприятия за грижи на възрастните хора по домовете, вместо
да се правят старчески домове и защо като до момента има перфектна и работеща
програма. Необходими са ефективни мерки, които подпомагат лицата с потребности.
Г-жа Екатерина Димитрова отбеляза, че такива мерки са заложени в
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) за новия програмен
период, така че от тази гледна точка да не се финансират по две различни оперативни
програми. Агенция за социално подпомагане през изминалия програмен период е била
договарящ орган по ОПРЧР, а през новия програмен период няма такива ангажименти.
Г-жа Димитрова информира, че от Управляващия орган искат съдействие и
предложения по отношение на мерки в социалната сфера, които сега да стартират в
най-кратки срокове. Предложенията на Агенция за социално подпомагане са за
подкрепа на услугите в домашна среда, които приключват до края на тази година,
мерки като социален асистент, личен асистент, домашен помощник, защото те са с
много голям обществен отзвук.
Г-жа Диана Найденова – представител на Конфедерация на независимите
синдикати в България сподели, че е присъствала на съвещание на икономическия и
социален съвет, който се е провел в гр. Бургас, във връзка със социалните предприятия
и че подкрепя напълно изказаното от г-н Аспарухов мнение. Г-жа Найденова
информира, че ще се промени системата за социално подпомагане, тъй като
справедливостта на тази система не е съвсем точна. Тя предложи на следващото
заседание на Регионалния съвет да се разгледа въпроса за състоянието на бедността в
региона, колко процента са доходите по общини, защото 110 млн. ще бъдат отпуснати
допълнително за програми, които ще стимулират заетостта. Социалното подпомагане
ще е процес на този процес и там, където няма взети мерки по никакъв начин за
стимулиране на заетостта, няма да се отпускат и социални помощи, защото сме станали
консуматори, а не производители. Нуждаещите се са възрастните, болни хора и деца, а
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не всички, които не работят и политиката трябва основно да се промени.

Г-жа

Найденова сподели, че присъства на това заседание, за да чуе проблемите на този
район, защото за да се решат, трябва да се каже истината, за да може да се работи по
проблемите на бедността, преодоляване на бедността и увеличаване на доходите на
населението. КНСБ има цяла проектна база безплатно за общините, именно
разработване на програмни средства за преодоляване на бедността в региона. Нещата са
сериозни и предложи следващият път да се разгледат конкретни неща, със сериозен
анализ за Северозападен район, който е най-бедния регион. Няма да се излезе от това
положение, ако местните хора не се обединят и го решат чрез анализ и обществена
подкрепа. Регионалният план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020
г. е одобрен вече и е с най-малко забележки.
Г-н Милко Недялков заяви, че в анализа на Регионалния план за развитие за
периода 2014-202 г. се съдържа такава информация.
Г-жа Илка Гълъбова – представител на Министерство на регионалното
развитие отбеляза, че в Регионалния план за развитие има подробен социалноикономически анализ на района. Планът е публикуван на сайта на Министерство на
регионалното развитие. Подобен е анализа и в Стратегията за прилагане на
интегрираните териториални инвестиции в Северозападен район.
Г-жа Гълъбова се върна към темата за изготвянето на последващата оценка на
Регионалния план за развитие на Северозападен район

2007-2013 г. и заяви, че

консултанският екип разработващ оценката, работи спазвайки разпоредбите на
законодателството за регионално развитие и изискванията на Министерство на
регионалното развитие. Участието на консултантите по изготвянето на последващата
оценка в днешното заседание е по-скоро, за да информира членовете на РСР на СЗР за
основните дейности и методиката по изготвянето на оценката. На следващ етап от
процеса, напредъкът и основните резултати ще бъдат представени и обсъдени на
заседание на РСР на СЗР и членовете ще имат възможност да дадат коментари и
предложения.
Г-н Иван Аспарухов внесе предложение на следващото заседание да вземат
участие представителите на министерствата, които са заместник-министри - членове на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Това предложение се подкрепи
от всички присъстващи членове на Съвета.
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По точка 7 от Дневния ред: „Определяне на представители на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район в Национален експертен съвет по
изменение на климата”
Г-н Милко Недялков информира присъстващите, че Министерство на околната
среда и водите стартира процедура по сформиране състава на Националния експертен
съвет по изменение на климата, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване
изменението на климата. Съветът ще бъде независим експертно-консултативен орган,
който ще подпомага министъра на околната среда и водите при изготвянето на
становища, формирането на позиции, поемането на инициативи за развитие и
провеждане на държавната политика в областта на изменението на климата.
Председателят на Съвета информира членовете на РСР на СЗР, че от
Министерство на околната среда и водите е изпратено писмо до председателите на
Регионалните съвети за развитие за определяне на свои представители, които да
участват в дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата, като в
тази връзка следва да бъдат излъчени титуляр и заместник на РСР на Северозападен
район.
Г-н Недялков, като председател на РСР на СЗР внесе предложение за титуляр:
г-жа Нина Петкова – Областен управител на област Монтана
и заместник: г-н Иван Аспарухов – кмет на община Мездра.
Председателят на Съвета предостави думата на членовете за други
предложения, такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното
предложение.
След проведеното гласуване Съветът взе следното решение:
Решение №2
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи свой
представител и негов заместник, които да участват в дейността на
Националния експертен съвет по изменение на климата:
Титуляр: г-жа Нина Петкова – Областен управител на област Монтана
Заместник: г-н Иван Аспарухов – Кмет на община Мездра
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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”
Съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, приетите решения от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
се свеждат до знанието на гражданите, чрез средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин по решение на РСР.
Във връзка с това, Председателят на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район г-н Милко Недялков предложи за обсъждане и одобряване
Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване относно заседанието на
РСР на Северозападен район, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение №3
1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до
средствата

за

масово

осведомяване,

относно

проведено

заседание

на

Регионалния съвет за развитие 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 Регионалният съвет за развитие, областните управители,
представителите на общините и секретаря на РСР в Северозападен район, като
се вземе предвид и предложението направено на заседанието.
По точка 9 от Дневния ред: „Други”
Председателят на РСР на СЗР - г-н Милко Недялков благодари на всички
присъстващи за тяхното участие и на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район, който подпомогна неговото осъществяване.
Заседанието бе закрито в 14:30 часа, поради изчерпване на дневния ред.
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Опис на материалите, предоставени на заседанието:
1. Предварителен дневен ред;
2. Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2015 г.;
3. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване за проведено двадесет и
първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протоколисти на РСР на Северозападен район:
(Наталия Николова) /п/

Секретар на РСР на Северозападен район:
(Ирина Михайлова)

/п/

Председател на РСР на Северозападен район

(Милко Недялков) /п/
(Областен управител на област Ловеч)
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