П Р О Т О К О Л № 2/2016
от заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе
10,00 часа, 21 октомври 2016 г., зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе
На 21 октомври 2016 г. (петък), от 10.00 часа в зала „Свети Георги“ на Областна
администрация Русе, при необходимия кворум се проведе редовно заседание на Областния съвет
за развитие на област Русе (ОСР). Присъстваха 19 от общо 24 членове на Областния съвет за
развитие с право на глас.
С право на съвещателен глас по разглежданите въпроси, на заседанието присъстваха
представители на териториалните звена на изпълнителната власт.
Г-н Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и председател на Областния съвет
за развитие, 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. В тази връзка, г-н Бурджиев
предложи, поради големия медиен интерес точката относно етапа на подготовка и изграждане на
Автомагистралите „Хемус“ и „Русе – Велико Търново“ от пета да бъде преместена в дневния ред
първа. Председателя на съвета обяви новия проект, след което с пълно мнозинство „ЗА” от
гласовете на присъстващите беше приет следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Етап на подготовка и изграждане на Автомагистралите „Хемус“ и „Русе – Велико
Търново“. Състояние на републиканските пътища на територията на област Русе.
Докладва: инж. Йосиф Йосифов, Областно пътно управление Русе
2. Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на област Русе 2007-2013 г.
Докладва: доц. Даниел Павлов, директор на Център по предприемачество, доцент
във факултет „Бизнес и мениджмънт” по планиране и прогнозиране в Русенски
университет „Ангел Кънчев”
3. Оценка на напредъка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе
2014-2020 г.
Докладва: г-жа Надежда Шанова , експерт в Областна администрация Русе
4. Информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за
многофамилни жилищни сгради на територията на област Русе.
Докладва: Елица Петкова, експерт в Областна администрация Русе
5. Отчет за дейността на областните комисии към Областния съвет за развитие на област Русе
през 2015 г.
Докладва: г-жа Пенка Попова, началник на отдел Административен контрол и
регионално развитие
6. Индикативна годишна програма за дейността на Областния съвет за развитие на област
Русе през 2017 г.
Докладва: г-жа Пенка Попова, началник на отдел Административен контрол и
регионално развитие
7. Актуални въпроси.
Докладват: Членовете на Областния съвет за развитие
По първа точка от дневният ред: Етап на подготовка и изграждане на
Автомагистралите „Хемус“ и „Русе – Велико Търново“. Състояние на републиканските
пътища на територията на област Русе, г-н Бурджиев даде думата на инж. Йосиф Йосифов Областно пътно управление Русе. Г-н Йосифов информира, че в момента се провежда процедура
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за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на 9,3 км от
автомагистрала „Хемус“ – участъкът между Ябланица и Боаза. Автомагистралната отсечка ще
бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна
ивица – 2 м, водещи ивици и банкети. Участъкът е проектиран за експлоатационна скорост 140
км/ч.
Г-н Йосифов посочи, че изграждането на модерната пътна инфраструктура по
направлението Русе – Велико Търново е една от приоритетните цели на Автомобилна пътна
инфраструктура. С реализацията на автомагистралата „Русе – Велико Търново“ ще се постигне
извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места и заобикаляне на опасния участък
край гр. Бяла, както и облекчаване на интензивността на движението по път I-5 „Русе – Бяла –
Велико Търново“, което ще доведе до рязко намаляване на пътно-транспортните произшествия по
съществуващия първокласен път. Той допълни, че след проведена процедура за възлагане на
обществена поръчка, през октомври 2015 г. е сключен договор с избрания изпълнител за
изработване на проект в идейна фаза. През август тази година е сключен договор за изработка на
парцеларен план за АМ „Русе – Велико Търново“ в участъка Русе – Бяла и обходен път на гр. Бяла.
В момента парцеларният план е в процес на изработка. Прогнозната стойност на строителномонтажните работи на обекта е около 600 млн. евро.
Г-н Йосифов отбеляза, че състоянието на пътните настилки по републиканската пътна
мрежа в областта е: Добро: - 129,3 км, Средно – 144,3 км, Лошо – 223,0 км (Приложение 1).
Г-жа Камелия Златанова, управител на Областен информационен център – Русе зададе
въпрос до какъв етап е достигнало обновяването на път II-23 Русе – Кубрат, който е включен
заедно с още две отсечки за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Г-н Йосифов отговори, че проектирането на отсечката не е завършило поради непредвидени
обстоятелства и повече информация може да бъде получена от Агенция „Пътна инфраструктура“.
По втора точка от дневният ред: Последваща оценка на Областната стратегия за
развитие на област Русе 2007-2013 г. г-н Даниел Павлов – директор на център по
предприемачество, доцент във факултет „Бизнес и мениджмънт” по планиране и прогнозиран в
Русенски университет „Ангел Кънчев” посочи, че цел на оценката не е само да се констатира
нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в стратегическия документ, но и да
послужи като коректив на цялостния процес на развитие и управление на област Русе. Г-н Павлов
обърна внимание на основните фази за изготвяне на Последващата оценка - идентифициране на
проблемната ситуация; анализ на заинтересованите страни; подготовка на оценката; събиране на
данни; анализ и интерпретацията на информация; вграждане на резултатите в политиката за
местно и регионално развитие. Той подробно разгледа оценката на степента на постигане на
целите и устойчивостта на резултатите.
Г-н Павлов се спря на изводите и препоръките относно провеждането на политика за
регионално и местно развитие. Като пример даде изготвянето на Областната стратегия за развитие
на област Русе 2005-2015 г. и нейната актуализация от 2008 г., където липсват поставени
конкретно измерими целеви индикатори по цели и приоритети, което от своя страна води до
трудности при оценяване изпълнението на стратегията и това в каква степен заложените
цели/-приоритети са постигнати, поради което за обективност на оценката са използвани
финансовите индикатори по приоритети.
В заключение презентиращият категорично посочи, че Оценяващият екип дава положителна
прогноза относно развитието на област Русе и предвижда високо ниво на изпълнение на ОСР на
област Русе за периода 2014-2020 г. (Приложение 2).
Г-н Бурджиев благодари за изключително задълбочената, пространствена и професионално
изготвена оценка на екипа.
Г-жа Галина Ханджиева, директор на Териториално статистическо бюро – Север обърна
внимание, че в оценката не е заложен критерия прозрачност, както и че са използвани дискретни
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скали. Г-жа Ханджиева добави, че по отношение оценката която са дали гражданите на област
Русе, не става ясно коя е наблюдаваната целева група. Г-жа Ханджиева посочи, че е свършена
много работа, но се забелязва разминаване в положитената прогноза относно развитие на област
Русе и оценката за напредъка, която е определена като ограничена.
Г-жа Диана Антонова, зам.-ректор по научноизследователската дейност благодари за
обективните бележки и допълни, че са използвани част от проучванията на института за пазарни
проучвания по отношение на потребителските оценки. Това дава възможност да се сравни мястото
на нашата област с останалите. Тя допълни, че по отношение на положителната оценка на
тенденцията за изпълнение на ОСР на област Русе за 14-20 година е на базата на направените
оценки за предходния период по критериите, които са били заложени.
Г-н Бурджиев благодари и на екипа на Областна администрация Русе за положените усилия
по подготовка Областната стратегия за развитие 2014-2020 г.
След като нямаше други конкретни предложения и коментари, се пристъпи към гласуване и
единодушно беше прието следното
РЕШЕНИЕ:
Областният съвет за развитие на област Русе одобрява на основание чл. 29, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Окончателен доклад и
последваща оценка на Областната стратегия за развитие на област Русе 2007-2013 г.
По точка три от дневния ред г-жа Надежда Шанова – експерт в Областна администрация
Русе, представи Оценка на напредъка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Русе 2014-2020 г. Г-жа Шанова припомни, че стратегическото планиране на областно
равнище се осъществява чрез Областна стратегия за развитие (ОСР), която определя визията,
целите и приоритетите за развитие на областта, както и действията, необходими за тяхното
постигане. Тя допълни, че ОСР е инструмент за анализ на взаимодействащи си природни и
социално-икономически системи, който дават възможност за отчитане на тяхното състояние и
динамика, както и за формулиране на адекватни политики за планиране и управление на
територията на областта. Важни елементи в процеса на разработване на ОСР са критичните анализ
и оценка на напредъка в изпълнението на първоначално формулираните стратегически цели и
приоритети в развитието на областта, както и тяхното адаптиране към настоящите социалноикономически условия. Г-жа Шанова представи индикаторите, подложени на анализ през
годините, БВП на човек от населението, коефициента на безработица, икономическа активност на
населението, общия доход средно на лице от домакинство, свързани със стратегия „Европа 2020”,
процентът на хората под прага на бедност и др. (Приложение 3).
Г-жа Ханджиева предложи да се включат като индикатори чуждестранните преки
инвестиции, коефициента на демографско заместване, образованието и околната среда. Тя посочи,
че има някои несъответствия в изнесените данни, които е необходимо да бъдат коректно отразени.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Ханджиева за направените уточнения и предложи да се
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Областния съвет за развитие приема, че има напредък по изпълнение на Областната
стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г. с изключение на индикатора „Брой на
населението в трудоспособна възраст“, по който имаме изоставане.
По четвърта точка от дневния ред: Информация за изпълнението на Националната
програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради на територията на
област Русе докладва г-жа Елица Петкова, експерт в Областна администрация Русе.
Г-жа Петкова обясни, че Националната програма за енергийна ефективност за
многофамилни жилищни сгради е стартирала на 2 февруари 2015 г. с постановление на
Министерски съвет на Република България, като цялостното техническо и финансово
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администриране на националната програма се осъществява от общините. Г-жа Петкова в своята
презентация обърна внимание на допустимите сгради, очакваните резултати, ползите при
обновяне на жилищния сграден фонд, напредъка по програмата на северен централен район и
област Русе.
В заключение г-жа Петкова посочи, че Министерството на регионалното развитие и
благоустройството координира процеса и издава необходимите методически указания.
Министерството чрез дирекция „Жилищна политика” оказва подкрепа на общините при
реализиране на програмата. Тя завърши с информация за областните управители и участието им
в строителния процес. (Приложение 4)
По същата тема, г-н Бурджиев даде думата на г-н Никола Кибритев, директор на Дирекция
„Европейски проекти” в Община Русе. Г-н Кибритев представи следните данни за община Русе:
брой регистрирани сдружения на собствениците – 110 бр.; брой подадени заявления за интерес и
финансова помощ – 92 бр.; брой одобрени заявления за интерес и финансова помощ – 87 бр.; брой
сключени договори между Община Русе и сдружения на собствениците – 82 бр.; брой искания за
сключване на договори за целево финансиране към ББР – 81 бр.; брой сключени договори за
целево финансиране – 30 бр.; брой сгради със стартирали дейности (от момента на стартиране
изготвянето на ТО) – 24 бр.; брой сгради със стартирали СМР – 1 бр.; брой сгради въведени в
експлоатация – 3 бр. Г-н Кибритев обясни, че една от пречките за подаване на заявление за
интерес е обезлюдяването на големите сгради, защото собствениците им са извън България. Той
уточни, че при следващо издание на програмата около 100 блока в Община Русе имат реална
възможност да бъдат обновени (Приложение 5).
Г-н Бурджиев призова присъстващите да работят в посока за по-голяма активност и
информираност на населението по Националната програма за енергийна ефективност.
Председателя на съвета благодари за поднесената информация и в тази връзка предложи да
се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. Предвид изоставането на област Русе за участие в Националната програма за
енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, Областният съвет за развитие
на област Русе препоръчва на кметовете на общините Русе, Бяла и Две могили да проведат
информационна кампания за условията и ефектите, които се постигат с нейното
приложение.
Срок: 30.12.2016 г.
Отг.: Кметовете на Общини Русе, Бяла и Две могили
2. Да се изготви подходяща справка за постигнатите резултати от прилагането на
Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради като
се разяснят положителните ефекти за гражданите, която да се публикува на електронната
страница на Областна администрация Русе и да се изпрати на всички медии за
популяризиране.
Срок: 30.11.2016 г.
Отг.: Областна администрация Русе
По пета точка от дневния ред: Отчет за дейността на областните комисии към
Областния съвет за развитие на област Русе през 2015 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 2015 г. областните комисии и съвети са
провели 87 заседания и 43 работни срещи по актуални теми. Приети са 194 бр. решения, които в
по-голямата си 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. Г-жа
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Попова допълни, че има потенциал за по-активно участие на всички заинтересовани страни при
планиране работата на комисиите, така че темите, които се поставят за обсъждане да са актуални и
приемането на решения по тях да доведе до по-осезаеми положителни промени. В заключение гжа Попова предложи да се направи преглед на комисиите и съветите с цел оптимизиране на
техния брой и състав за по-ефективна работа (Приложение 6).
Г-н Бурджиев предложи, а присъстващите единодушно гласуваха следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният съвет за развитие дава добра оценка за планирането и дейността на
областните комисии и съвети и приема, че тя обхваща всички сфери на социалноикономическото развитие.
2. Предвид новите обстоятелства, новоучредените комисии и съвети и отпадналата
необходимост на някои от тях да се извърши преглед и предложи актуализиране на техния
брой.
Срок: 30.03.2017 г.
Отг.: Областна администрация Русе
3. С оглед унифициране на подготовката, провеждането и отчитането на дейността на
комисиите и съветите да се проучи ефективността и при установена положителна преценка
да се изготви единен правилник за тяхната работа.
Срок: 30.03.2017 г.
Отг.: Областна администрация Русе
По шеста точка от дневния ред: Индикативна годишна програма за дейността на
Областния съвет за развитие на област Русе през 2017 г. отново думата бе дадена на г-жа Пенка
Попова. Тя посочи, че това планиране на заседанията е една добра практика взаимствана от
работата на Регионалния съвет за развитие на северен централен район. В тази връзка г-жа Попова
информира членовете на съвета, че до края на ноември имат възможност да изпращат теми, които
да бъдат разгледани през 2017 г.
Коментари и предложения нямаше и по шеста точка от дневния ред се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Членовете на Областният съвет за развитие да представят в срок до 25.11.2016 г.
актуални обществено значими теми, които да бъдат включени в индикативния дневен ред за
2017 г.
Срок: 25.11.2016 г.
Отговорник: Членовете на ОСР
По седма точка от дневния ред: Актуални въпроси, членовете на Съвета не взеха
отношение.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Бурджиев благодари на участниците и закри
заседанието на Областния съвет за развитие на област Русе.

/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
председател на Областния съвет за развитие
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