ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе
10,00 часа, 29 октомври 2014 г., зала 1 на Областна администрация Русе

На 29.10.2014 г. (сряда) от 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе при
необходимия кворум (16 от общо 24 членове) се проведе редовно заседание на Областния
съвет за развитие на област Русе (ОСР).
Отсъстваха: кметовете или техни представители на общините Борово 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 Валентин Колев – заместник областен управител на област Русе и председател на
Областния съвет за развитие (пълномощно №В-59/28.10.2014 г.) приветства присъстващите и
откри заседанието. Припомни, че на основание чл.69, ал.4 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие (ППЗРР), 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 Колев обяви проекта, след което с пълно
мнозинство „ЗА” от гласовете на присъстващите беше приет следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Оценка на напредъка по реализацията за 2013 г. на Актуализирания документ за
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе 2010-2013 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
2. Обобщена информация за Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на
Общинските планове за развитие през 2013 г. и справка за Общинските планове за развитие
за периода 2014-2020 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
3. Споразумение за партньорство 2014-2020 г. и приоритети на новите оперативни
програми.
Докладва: Представител на Областен информационен център - Русе
4. Представяне на информация за изпълнението на проектите по Публична
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Докладват: Представител на Областна администрация – Русе и кметовете на
общини
5. Отчет за дейността на областните комисии към Областния съвет за развитие на
област Русе през 2013 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
6. Индикативна годишна програма за дейността на Областния съвет за развитие на
област Русе през 2015 г.
Докладва: Представител на Областна администрация – Русе
7. Актуални въпроси.
Докладват: Членовете на Областния съвет за развитие
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По първа точка от дневния ред: Оценка на напредъка по реализацията за 2013 г.
на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие
(АДИОСР) на област Русе 2010-2013 г., думата беше дадена на г-жа Пенка Попова –
началник на отдел Административен контрол и регионално развитие (АКРР).
В своята презентация г-жа Попова представи нагледно, чрез графики, тенденциите по
одобрените индикатори за оценка напредъка по изпълнение на АДИОСР през 2013 г. По 11
от наблюдаваните 13 индикатора е направена положителна оценка за изпълнение на
Областната стратегия за развитие през 2013 година. Като цяло се налага извода, че през 2013
г. е постигнат положителен напредък по индикаторите, определени в АДИОСР.
Материалите по т.1 се съдържат в Приложение 1.
Г-н Колев даде думата на членовете на Съвета и гостите за изказвания и въпроси.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро (ТСБ) Русе,
изрази известно недоверие към някои от стойностите на наблюдаваните индикатори.
Набеляза няколко препоръки, които да се отразят в изготвената оценка, а именно: по първия
индикатор - да се отрази, че стойностите на БВП, БДС са в текущи и в съпоставими цени по
икономически сектори; по индикатора безработица да се проследи динамиката на
обезкуражените безработни, да се проследи структурата на безработните по възраст, пол,
образование и др.
Г-н Ганчо Ганев – председател на Русенска стопанска камара, допълни, че в Русенска
област преобладаващ е секторът на услугите и за да има развитие на другите сектори е
необходимо да отпаднат голяма част от ограниченията и регулаторните режими за бизнеса.
Г-н Дауд Ибрям – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе,
отбеляза, че икономическият растеж в област Русе е до 2006 г., след което през следващите
години бележи непрекъснат спад. По пункт околната среда Русе е един от градовете с найлошо качество на въздуха (висок процент на замърсяване с фини прахови частици). Във
всички общини е създадена организация за депониране на отпадъците, но има още да се
желае. Водещото място по събиране и оползотворяване на отпадъците е на община Русе.
Г-жа Татяна Пашинова – представител на Регионална служба по заетостта Русе,
предложи да се включат повече източници на информация за установяване на данни за
безработицата (индикатор 8)
Г-жа Попова отговори, че за целите на настоящата оценка данните не са подробно
анализирани, т.к. предстои изготвянето на последваща оценка за изпълнението на
Областната стратегия за развитие, където измененията в динамиката на показателите ще
бъдат внимателно разгледани и проследени.
Други коментари и предложения нямаше и с гласовете на всички членове „ЗА”, без
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, по първа точка от дневния ред, се прие следното
РЕШЕНИЕ № 1:
Областният съвет за развитие на област Русе оценява като положителен
напредъка по реализацията през 2013 г. на Актуализирания документ за изпълнение
на Областната стратегия за развитие на област Русе.

По втора точка от дневния ред: Обобщена информация за Годишните доклади за
наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие през 2013 г. и справка
за Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 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
2013 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
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държавния и/или общинските бюджети, за реализиране на мерките по приоритети на
общинските планове за развитие. Проблемите при общините не се различават съществено от
тези от предходната година, но за някои от тях са намерени начини за преодоляването им.
Като цяло общините отчитат известен напредък по изпълнението на общинските планове за
развитие през 2013 г.
Всички общински съвети в областта са приели съответните общински планове за
развитие за периода 2014-2020 г.
Материалите по т.2 се съдържат в Приложение 2.
Г-жа Ханджиева вметна, че малко са общините в областта, които търсят актуална
информация от ТСБ Русе, която да ползват при изготвяне на годишните си доклади. Призова
за повече активност на общинските администрации и се ангажира да им съдейства при
необходимост.
Нямаше други изказвания, информацията беше приета за сведение.

По трета точка от дневния ред: Споразумение за партньорство 2014-2020 г. и
приоритети на новите оперативни програми, г-н Колев даде думата на г-жа Камелия
Златанова – управител на Областен информационен център Русе.
Г-жа Златанова анонсира Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Представи
приоритетите на оперативните програми през новия програмен период.
Коментари и мнения не се изразиха, информацията се прие за сведение, а материалите
се съдържат в Приложения 3 и 3.1.

По четвърта точка от дневния ред: Представяне на информация за изпълнението
на проектите по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите” г-жа Диляна Кирова информира присъстващите, че на територията на областта
по програмата са финансирани 15 бр. проекти на обща стойност 13 505 000 лв., 7 бр. от тях
вече са приключили, а останалите са в процес на изпълнение. Домът за стари хора в гр.Бяла
е на етап незавършен обект, като за окончателното му завършване е заявено искане за
допълнителни средства.
Г-н Николай Христов – кмет на община Две могили, допълни, че в началото на м.
ноември единият проект на общината ще бъде завършен.
Информацията беше приета за сведение и се съдържа в Приложение 4.

По пета точка от дневния ред: Отчет за дейността на областните комисии към
Областния съвет за развитие на област Русе през 2013 г. г-жа Попова отчете, че са
проведени 51 заседания на областните комисии, на които са приети 104 бр. решения и
всичките са изпълнени.
Нямаше коментари по информацията, която беше приета за сведение и се съдържа в
Приложение 5.

По шеста точка от дневния ред: Индикативна годишна програма за дейността на
Областния съвет за развитие на област Русе през 2015 г.
Г-жа Кирова направи представяне на проекта (Приложение 6).
Коментари и предложения нямаше и по шеста точка от дневния ред с гласовете на
всички членове „ЗА”, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, се прие следното
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РЕШЕНИЕ № 2:
Областният съвет за развитие приема Индикативна годишна програма за
дейността на Областния съвет за развитие на област Русе през 2015 г.
По седма точка от дневния ред: Актуални въпроси, членовете на Съвета не взеха
отношение.
Поради липса на изказвания и изчерпване на дневния ред заседанието на Областния
съвет за развитие на област Русе беше закрито в 12,00 часа.

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ /П/
Заместник областен управител на област Русе и
председател на Областния съвет за развитие
(пълномощно №В-59/28.10.2014 г.)
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