ПРОТОКОЛ
№2
от заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе
10.00 часа, 27.11.2012г., зала 1 на Областна администрация Русе

На 27.11.2012г. (вторник) от 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе, при
необходимия кворум (присъстват 16 от общо 23 членове с право на решаващ глас) се проведе
редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Русе (ОСР).
Отсъстваха представители на Общинските съвети на общините Борово, Бяла и Иваново,
СРС на КТ „Подкрепа” - Бяла, Русенска стопанска камара, Русенска търговско-индустриална
камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Участие в заседанието, с право на съвещателен глас, взеха представители на
териториалните звена на изпълнителната власт, на секретариата на Регионалния съвет за
развитие на Северен централен район и на други юридически лица.
Заседанието беше открито от г-н Андриан Райков – заместник областен управител и
заместник председател на Областния съвет за развитие (заповед №6-95-00-1069/19.11.2012г.
на областния управител). Г-н Райков съобщи, че на всички членове на Съвета е изпратен
предварително обявения проект на дневен ред и че предложения от членовете на ОСР за
включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят непосредствено преди
неговото гласуване (чл.69, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие). Г-н Райков обяви проекта, след което с пълно мнозинство „ЗА” от гласовете на
присъстващите беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Оценка на напредъка през 2012 година по изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Русе 2010-2015г.
2. Информация за етапа на разработване на Областната стратегия за развитие на област
Русе до 2020г.
3. Анализ на въздействието на Оперативните програми върху развитието на област Русе.
4. Новите моменти в Закона за регионалното развитие.
5. Обобщена справка за дейността на постоянните областни комисии и съвети към
Областния съвет за развитие на област Русе.
6. Избор на представител на общините от област Русе в Регионалния съвет за развитие на
Северен Централен район.
7. Актуални въпроси.
По първа точка от дневния ред: Оценка на напредъка през 2012 г. по изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2010 – 2015 г., г-н
Райков даде думата на г-жа Татяна Дончева – директор на Регионална дирекция за социално
подпомагане - Русе.
Г-жа Дончева изнесе доклад по темата, като представи целите на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в област Русе 2010-2015г., заложените мерки и дейности по
изпълнението, както и оценка за напредъка й през 2012г. Подчерта, че с цел осигуряване на
постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в област Русе е
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създадено звено за мониторинг и оценка. Като цяло мрежата от предоставяни социални услуги
се разширява и задоволява потребностите от социални услуги в общността. (Приложение 1)
Г-н Райков благодари на г-жа Дончева за изнесената информация и даде думата на
членовете на Съвета за въпроси и изказвания.
Поради липсата на такива, с гласовете на всички членове „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, по първа точка от дневния ред, бяха приети следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният съвет за развитие приема като положителен напредъка през 2012
година по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в област Русе 2010-2015г.
2. Докладът за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в област Русе 2010-2015г. (за 3-годишен период) да се представи за
обсъждане и приемане от Областния съвет за развитие на първото заседание през
2013г.
Срок: І-во полугодие на 2013г.
Отг. Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Русе
По втора точка от дневния ред: Информация за етапа на разработване на
Областната стратегия за развитие на област Русе до 2020г., г-жа Диляна Кирова,
главен експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие” (АКРР), Областна
администрация – Русе, информира, че междуведомствена работна група, сформирана със
заповед на областния управител, разработва документа. Представи формулираните в
предварителната стратегическа рамка визия, основна стратегическа цел и приоритети за
развитие на областта до 2020г. Съобщи, че в процес на разработка са социалноикономическите анализи по сектори и до края на 2012г. ще бъде изготвен обобщения анализ
на областта и SWOT анализа. (Приложение 2)
По трета точка от дневния ред: Анализ на въздействието на Оперативните програми
върху развитието на област Русе, г-жа Камелия Златанова – управител на Областния
информационен център, представи актуална към момента информация за статуса на проектите
по оперативните програми на територията на област Русе, вкл. и спрямо областите в Северен
централен район. (Приложение 3)
Г-н Кольо Келерджиев – кмет на община Бяла, обяви, че проектът за изграждане на
Регионално депо за битови отпадъци в гр.Бяла (за общините Борово, Бяла, Две могили,
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака) е приет от експертен съвет. На 7 декември т.г. ще се
подпише договор с Министерството на околната среда и водите за финансиране изграждането
на депото със средства от Оперативна програма „Околна среда”.
Г-н Драгомир Николов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”,
предостави информация за реализираните в област Русе схеми по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
Схеми, насочени към безработните лица:
- „Развитие” – включени в заетост 2226 лица;
- „Отново на работа” - включени в заетост 115 лица;
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-

„Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж” –
включени в стажуване – 256 лица;
- „Подкрепа за предприемчивите българи” - завършили обучение – 212 лица;
- „Подкрепа за заетост” - включени в заетост 360 лица.
Схеми, насочени към заети лица:
- „Аз мога” - завършили обучение – 2227 лица;
- „Аз мога повече” - завършили обучение – 1383 лица и др.
Г-н Димитър Денев – зам.-кмет на община Ветово, добави че по мярка 321 на Програмата
за развитие на селските райони ще се подпишат договори за финансиране рехабилитацията на
общинската пътна мрежа и изграждане на централната градска част на гр.Ветово.
Г-н Сали Салиев – председател на Общински съвет Сливо поле, информира, че по същата
мярка Община Сливо поле също има договор за финансиране рехабилитацията на общинските
пътища.
Г-жа Златанова уточни, че представената от нея справка не съдържа проектите,
финансирани по Програмата за развитие на селските райони.
По четвърта точка от дневния ред: Новите моменти в Закона за регионалното
развитие, г-жа Диляна Кирова засегна основните изменения и допълнения в Закона за
регионалното развитие. Акцентира върху включването на нова глава „Стратегическо
планиране на пространственото развитие” и изискванията за разработване на концепции за
пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.
(Приложение 4)
По пета точка от дневния ред: Обобщена справка за дейността на постоянните
областни комисии и съвети към Областния съвет за развитие на област Русе, г-ца
Елица Петкова - главен експерт в отдел АКРР, представи информация за проведените през
2012г. заседания и взети решения за всяка комисия/съвет поотделно. (Приложение 5)
Г-жа Пенка Попова – вр.и.д. началник на отдел АКРР допълни, че със заповед на
областния управител са създадени и други тематични работни групи, които развиват активна
дейност. Благодари на всички ръководители на ведомства за тяхното съдействие и експертно
подпомагане за решаване на голяма част от възникналите проблеми.
По шеста точка от дневния ред: Избор на представители на общините от област
Русе в Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район, г-н Райков припомни,
че с решение на Областния съвет за развитие от 05.12.2011г. г-н Пламен Стоилов – кмет на
Община Русе, г-н Георги Георгиев – кмет на Община Ветово и г-н Добрин Данев –
председател на Общински съвет Иваново са определени представители на общините от област
Русе за членове на Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район. С Решение
№1865-НС от 31 май 2012г. на Централната избирателна комисия, г-н Добрин Данев е избран
за народен представител в 41-вото Народно събрание. Съгласно чл.18 ал. 5 от Закона за
регионалното развитие, област Русе има право на трима представители и в тази връзка на
мястото на г-н Данев трябва да се избере представител на общините. Отбелязано беше, че в
номинациите могат да участват само представители на общините, които са членове на
Областния съвет за развитие на област Русе (кметове или представители на Общински съвети)
и даде думата на присъстващите за предложения.
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Номинирани бяха:
1. г-н Петър Петров – кмет на Община Ценово и
2. г-н Георги Големански – кмет на Община Сливо поле.
Поради липса на други предложения се проведе явно гласуване, като с 10 /десет/ гласа
„ЗА” г-н Петров срещу 4 /четири/ гласа „ЗА” г-н Големански, беше прието следното
РЕШЕНИЕ:
1. Областният съвет за развитие избира г-н Петър Петров – кмет на община Ценово
за представител на общините от област Русе в Регионалния съвет за развитие на Северен
Централен район.
По седма точка от дневния ред: Актуални въпроси, г-н Райков даде думата на
членовете на Съвета за предложения, свързани с дейността на Областния съвет за развитие
или други теми.
Поради липса на изказвания и изчерпване на дневния ред заседанието на Областния
съвет за развитие на област Русе беше закрито в 11,20 часа.

АНДРИАН РАЙКОВ /П/
Заместник областен управител на област Русе и
Зам. Председател на Областния съвет за развитие на област Русе
/Заповед №6-95-00-1069/19.11.2012г. на областния управител/
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