П Р О Т О К О Л № 2/2015
от заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе
10,00 часа, 12 юни 2015 г., зала 1 на Областна администрация Русе

На 12 юни 2015 г. (петък) от 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе при
необходимия кворум се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на област
Русе (ОСР).
Отсъстваха: кметовете или техни представители на общините Ветово и Иваново,
представители на Общинските съвети Борово, Ветово, Две могили и Иваново и регионалните
представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
С право на съвещателен глас по разглежданите въпроси, на заседанието присъстваха
представители на териториалните звена на изпълнителната власт.
Г-н Явор Янчев – заместник областен управител на област Русе и председател на
Областния съвет за развитие (заповед №6-95-00-526/25.05.2015 г.) приветства присъстващите
и откри заседанието. Припомни, че на основание чл.69, ал.4 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие, предложения за включване на допълнителни точки в
предварително обявения проект на дневен ред могат да се правят от членовете на ОСР
непосредствено преди неговото гласуване. Г-н Янчев обяви проекта, след което с пълно
мнозинство „ЗА” от гласовете на присъстващите беше приет следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на областните комисии към Областния съвет за развитие
област Русе през 2014 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
2. Обобщена информация за Годишните доклади за наблюдение на изпълнението
Общинските планове за развитие през 2014 г. и за извършените последващи оценки
изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
3. Индикативна годишна програма за дейността на Областния съвет за развитие
област Русе през 2016 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
4. Представяне на резултатите по проект „Партньорства 2020”
Докладва: Представител на Клуб Отворено общество
5. Актуални въпроси.
Докладват: Членовете на Областния съвет за развитие
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По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на областните комисии към
Областния съвет за развитие на област Русе през 2014 г., думата беше дадена на г-жа
Пенка Попова – началник на отдел Административен контрол и регионално развитие
(АКРР).
В своята презентация г-жа Попова отчете, че през 2014 г. областните комисии и съвети
са провели 71 заседания по актуални теми. Приети са 170 бр. решения, които в по-голямата си
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част са изпълнени. Работата на комисиите е съобразена с приетите стратегически и планови
документи. Заседанията са открити, осигурена е публичност чрез публикуване на протоколите
от заседанията на електронната страница на Областна администрация – Русе.
Нямаше коментари по информацията, която се съдържа в Приложение 1.
Г-н Янчев предложи, а присъстващите единодушно гласуваха следните
РЕШЕНИЯ:
1.1. Областният съвет за развитие оценява положително дейността на
областните комисии и съвети и приема, че тя обхваща всички сфери на социалноикономическото развитие.
1.2. Областният съвет за развитие препоръчва на членовете на Съвета и на
партньорите заинтересовани лица, да повишат активността си при планиране
работата на областните комисии и съвети с цел обсъждане на актуални теми с поголямо обществено значение.

По втора точка от дневния ред: Обобщена информация за Годишните доклади за
наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие през 2014 г. и за
извършените последващи оценки за изпълнението на Общинските планове за развитие
за периода 2007-2013 г., г-жа Диляна Кирова – главен експерт в отдел АКРР в Областна
администрация, представи обобщените изводи, отразени в годишните доклади за
наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие през 2014 г. Всички
годишни доклади съдържат информация за проектите и размера на усвоените през годината
средства по Оперативните и др. донорски програми, както и финансиране от държавния
и/или общинските бюджети, за реализиране на мерките по приоритети на общинските
планове за развитие. Отчетено е, че това са предимно проекти, започнати в предходния
период на действие на общинските планове. Като обобщение е направен извод, че
благодарение на постоянството в провежданата политика на местната власт е постигнат
известен напредък по изпълнението на общинските планове за развитие през 2014 г. Въпреки
неблагоприятната и динамична обстановка в страната през 2014 г. реализираните проекти
допринасят за подобряване качеството на живот на гражданите на конкретната община,
както и за развитие на бизнеса и създаване на условия за устойчиво развитие, за постигане
стратегическите цели на Общинските планове за развитие за периода до 2020 г.
По отношение на последващите оценки за изпълнението на Общинските планове за
развитие за периода 2007-2013 г. беше отчетено, че четири от осемте общини в област Русе
(Бяла, Иваново, Русе и Сливо поле) имат разработените и приети от общинските съвети
документи. Материалите по т.2 от дневния ред се съдържат в Приложение 2.
Проф. Васил Пенчев – председател на Общински съвет Русе, отбеляза, че представената
информация е подробна и изчерпателна, обективно е отразена работата по изпълнението на
общинските планове за развитие на общините. Препоръча в заключителната част да се
направи качествена оценка доколко отчетите на Общинските планове за развитие са в синхрон
с изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе, т.к. едно от изискванията
на Закона за регионалното развитие е да има субординация на различните нива – общинско,
областно, регионално, национално.
Г-жа Кирова уточни, че това ще бъде направено на следващото заседание на Областния
съвет за развитие, на което ще бъде представена оценка за напредъка по изпълнението на
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Областната стратегия за развитие на област Русе през 2014 г. и ще бъде отразено влиянието на
резултатите от годишните доклади на общините.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро (ТСБ) Русе,
посочи, че общините полагат усилия да реализират задачите, които са си поставили. Счита, че
нещата не опират до липса на механизъм за набиране на статистическа информация.
Законодателната рамка налага някои ограничения особено по отношение на сроковете по
набиране и обработка на данните и това е причината към определен момент да няма актуална
конкретна информация.
Г-жа Попова допълни, че при изготвяне на годишните отчети се явява този проблем и
това е мнение, изразено в годишните доклади. Предложи да се проведе работна среща между
служители на общините, Областна администрация и Териториално статистическо бюро –
Русе, на която да се обсъди какви са възможните начини за достъп до актуална информация.
Г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център – Русе,
изрази несъгласие с направения извод за липса на механизъм за набиране на информация за
реализираните проекти на стопанските субекти. Информацията за финансиране на проекти с
европейски средства е публична и може да се намери в Информационната система за
управление и наблюдение (ИСУН). Информацията за финансиране на проекти по Програмата
за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство не е включена в
ИСУН, но и за тези проекти може да се намери такава, т.к. европейското финансиране изисква
публичност на разходваните средства.
Г-жа Попова допълни, че и по този въпрос може да се помисли, като се разшири и
обогати информацията в публикувания на електронната страница на областта бюлетин за
проектите, изпълнявани на територията на областта.
Информацията за Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските
планове за развитие през 2014 г. беше приета за сведение, а в обобщение на направените
коментари и предложения по т.2 от дневния ред, бяха гласувани следните
РЕШЕНИЯ:
2.1. Да се организира и осъществи работна среща между експерти от Областна
администрация - Русе, общините и Териториално статистическо бюро - Русе, на
която да се обсъдят и набележат начини за по-добър достъп до статистическа
информация.
2.2. Областна администрация – Русе, съвместно с Областния информационен
център – Русе и общините, да разшири обхвата на бюлетина с проекти, изпълнявани
на територията на област Русе.

По трета точка от дневния ред: Индикативна годишна програма за дейността на
Областния съвет за развитие на област Русе през 2016 г., г-жа Кирова направи
представяне на проекта (Приложение 3).
Други коментари и предложения нямаше и с гласовете на всички членове „ЗА”, без
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, по трета точка от дневния ред, се приеха следните
РЕШЕНИЯ:
3.1. Областният съвет за развитие приема рамката на Индикативната годишна
програма за дейността на Областния съвет за развитие на област Русе през 2016 г.
Срок: по график
Отговорник: съгласно Индикативната програма
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3.2. Членовете и партньорите на Областния съвет за развитие да представят в
срок до 30.09.2015 г. актуални обществено значими теми, които да бъдат включени в
индикативния дневен ред за 2016 г. след одобрението им на следващото заседание през
2015 г.
Срок: 30.09.2015
Отговорник: членове и партньори на ОСР

По четвърта точка от дневния ред: Представяне на резултатите по проект
„Партньорства 2020”, г-жа Микаела Здравкова – изпълнителен директор на Клуб
Отворено общество - Русе запозна присъстващите с целите на проекта, резултатите и
изводите при изпълнение на дейностите. Представи формулираните по време на работните
срещи в общините идеи за съвместни проекти между местните власти и институции и НПО
(Приложение 4).
Коментари и предложения нямаше и по четвърта точка от дневния ред се прие
следното
РЕШЕНИЕ:
Областният съвет за развитие предлага на Клуб Отворено общество Русе да
презентира резултатите и изводите от проекта пред Областния съвет за социално
включване на хората с увреждания, Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси и Звеното за мониторинг и оценка на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе.
Срок: 31.12.2015
Отговорник: Областна администрация и Клуб Отворено общество
По пета точка от дневния ред: Актуални въпроси, членовете на Съвета не взеха
отношение.
Поради липса на изказвания и изчерпване на дневния ред г-н Янчев благодари на
участниците и закри заседанието на Областния съвет за развитие на област Русе в 12,00 часа.

ЯВОР ЯНЧЕВ /П/
Заместник областен управител на област Русе и
председател на Областния съвет за развитие
съгласно заповед №6-95-00-526/25.05.2015 г.
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