ПРОТОКОЛ
№1
от заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе
10.00 часа, 12.04.2012г., зала 1 на Областна администрация Русе

На 12.04.2012г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе при
необходимия кворум, присъстваха 19 от общо 25 членове, се проведе редовно заседание на
Областния съвет за развитие на област Русе (ОСР).
Отсъстваха: кметовете на общините Бяла и Иваново, представители на Общински съвет
Борово, СРС на КТ „Подкрепа” - Русе и Бяла, и на Русенска стопанска камара.
Присъстваха представители на териториални звена на изпълнителната власт, на
граждански сдружения и медиите.
Заседанието беше открито от г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе
и председател на Областния съвет за развитие. Г-н Бурджиев съобщи, че на всички членове на
Съвета е изпратен предварително обявения проект на дневен ред и материалите за
заседанието. Припомни, че на основание чл. 69, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, предложения от членовете на ОСР за включване на допълнителни
точки в дневния ред могат да се правят непосредствено преди неговото гласуване. Г-н
Бурджиев обяви проекта, след което с пълно мнозинство „ЗА” от гласовете на присъстващите
беше приет следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Оценка на напредъка през 2011 година по изпълнение на Актуализирания документ
за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Русе (АДИОСР) 2010-2013
година. Етапна оценка на предварителната рамка за развитие на област Русе до 2020 година.
Докладва г-жа Пенка Попова, началник на отдел Регионално развитие
2. Информация за изпълнението на Общинските планове за развитие в област Русе през
2011г. и за етапа на Актуализираните документи за изпълнението на Общинските планове за
развитие до края на плановия период на общините в област Русе.
Докладва г-жа Диляна Кирова, държавен експерт в отдел Регионално развитие
3. Изпълнени и стартирали проекти през 2011 година на територията на област Русе по
Опертивните програми.
Докладват:
3.1. По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. – г-жа Тамара Кулева,
началник на отдел „Северен централен район” към Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” на МРРБ;
3.2. По Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013г. – г-жа Деница Тихолова, Началник сектор Русе в Изпълнителна
агенция за подпомагане на малките и средните предприятия
3.3. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. – г-жа Катя
Петрова, представител за област Русе на дирекция „Международно сътрудничество,
програми и европейска интеграция” към АСП
3.4. По Оперативна програма „Транспорт” и „Административен капацитет” 2007-2013г.
– г-жа Елица Петкова, главен експерт в отдел Ретионално развитие
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4. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта (чл.9,
ал.4 от Закона за насърчаване на заетостта)
Докладва г-жа Вечие Ибрямова, пладши експерт в отдел Регионално развитие
5. Актуални въпроси.
Дакладват членовете на Областния съвет за развитие на област Русе

По първа точка от дневния ред: Оценка на напредъка през 2011 година по изпълнение
на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Русе (АДИОСР) 2010-2013година. Етапна оценка на предварителната рамка за
развитие на област Русе до 2020 година, г-н Бурджиев даде думата на г-жа Пенка Попова,
началник на отдел Регионално развитие.
В своята презентация г-жа Попова посочи, че на 15.12.2010г. е приет АДИОСР на област
Русе 2010-2013г. Чрез графики представи нагледно тенденциите по одобрените индикатори, за
оценка напредъка за изпълнение на АДИОСР през 2011г. Наред с това представи и
разработената към момента Предварителна стратегическа рамка за развитие на област Русе до
2020г. – визия, основна стратегическа цел и приоритети. Идентифицирани са проблемите в
областите: икономика, инфраструктура (транспортна, инженерна, екологична, информационно
-телекомуникационна), образование, здравни и социални услуги и др., и са набелязани мерки
за тяхното преодоляване. Материалите по т.1 се съдържат в Приложение 1.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Попова за представената информация и даде думата на
членовете на Съвета за въпроси и изказвания.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро (ТСБ) Русе
изрази мнение, че при ползване на определена информация е необходимо да се цитира
източника на тази информация. Добави също, че за да бъде извършена коректна оценка,
трябва да се обхване един и същ период на сравнение.
Г-н Бурджиев отговори, че изготвеният анализ е съгласуван с ТСБ Русе и призова г-жа
Ханджиева да изложи писмено предложението си за определяне на конкретен период, както и
да участва активно при изготвянето на сценарии за развитието на областта до 2020г.
С гласовете на всички членове „ЗА”, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, по първа
точка от дневния ред, се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Областният съвет за развитие на област Русе оценява положително извършената
работа за своевременно планиране и организиране на дейностите, свързани с
регионалното развитие на област Русе през 2011г.

По втора точка от дневния ред: Информация за изпълнението на Общинските
планове за развитие в област Русе през 2011г. и за етапа на Актуализираните документи
за изпълнението на Общинските планове за развитие до края на плановия период на
общините в област Русе, г-н Бурджиев даде думата на г-жа Диляна Кирова, държавен
експерт в отдел Регионално развитие.
Г-жа Кирова съобщи, че общините Две могили и Ветово нямат изготвени и одобрени от
общинските съвети до 31.03.2012г. Годишни доклади за изпълнението на Общинските планове
за развитие през 2011г. Представи обобщена информация за постигнатия напредък по
изпълнение на целите и приоритетите на Общинските планове за развитие, в т.ч. реализирани
проектни предложения, тенденции, проблеми, заключения и предложения за подобряване на
резултатите. Представена беше моментна справка за изготвените и в етап на разработка
Междинни оценки и Актуализирани документи за изпълнение на Общински планове за
развитие в област Русе. (Приложение 2)
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По втора точка от дневния ред с гласовете на всички членове „ЗА”, без „ПРОТИВ” и
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, се прие следното
РЕШЕНИЕ:
Съгласно чл.35 от Правилника за прилагане Закона за регионалното развитие,
кметовете на общини Борово, Две могили, Сливо поле и Ценово да организират
изработването, съгласуването и актуализирането на общинските планове за развитие в
съответствие с изискванията на чл.38 от Правилника за прилагане Закона за
регионалното развитие.
Срок: 30 юни 2012г.
Отговорници: Кметовете на Общини Борово, Две могили, Сливо поле и Ценово.

По трета точка от дневния ред: Изпълнени и стартирали проекти през 2011 година
на територията на област Русе по Опертивните програми (ОП), бяха посочени
конкретни данни и направени оценки:
По т.3.1. – ОП „Регионално развитие” - г-жа Тамара Кулева, началнк на отдел
„Северен централен район” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
на МРРБ, подчерта, че проектите по програмата заемат най-голям дял на територията на
областта и че при оценката на проектните предложения се държи много на устойчивостта на
проекта. (Приложение 3)
По т.3.2. - ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
- г-жа Деница Тихолова, началник сектор Русе в Изпълнителна агенция за подпомагане на
малките и средните предприятия, представи информация за успешно приключилите и
стартирали проекти по програмата. (Приложение 4)
По т.3.3. – ОП „Развитие на човешките ресурси” - г-жа Катя Петрова,
представител на дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска
интеграция” към АСП, информира за реализираните проекти, както и за отворените
процедури за кандидатстване по оперативната програма. Подчерта, че към настоящия момент
е изключително важно общините да са активни при кандидатстване с проектни предложения
по обявената процедура за подбор на проекти „Помощ в дома”. Прикани присъстващите да
участват в информационен ден, който ще се проведе на 25.04.2012г. в гр.Русе. (Приложение
5)
Г-жа Татяна Дончева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”
Русе, допълни, че Агенцията за социално подпомагане е бенефициент по Оперативната
програма с проект за подобряване на социалната инфраструктура на общините Русе и Свищов.
По т.3.4. – ОП „Транспорт” и ОП „Административен капацитет” - г-жа Елица
Петкова, главен експерт в отдел Регионално развитие, представи проектите, които се
реализират на територията на областта. (Приложение 6)

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на Правилник за устройството и
дейността на Комисията по заетостта (чл.9, ал.4 от Закона за насърчаване на
заетостта), г-жа Вечие Ибрямова, младши експерт в отдел Регионално развитие,
презентира законовите изисквания относно устройството и дейността на Комисията по
заетостта и изрази мнение, че членовете на Съвета ще подкрепят приемането на Правилника.
(Приложение 7)
По четвърта точка от дневния ред с гласовете на всички членове „ЗА”, без „ПРОТИВ”
и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, бяха приети следните
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РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл. 9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта Областният съвет
за развитие създава Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие.
2. Областният съвет за развитие приема Правилник за устройството и дейността на
Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в съответствие с
чл.9, ал.4 от Закона за насърчаване на заетостта.

По пета 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.

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