ОДОБРЯВАМ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ /П/
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№2/07.06.2016 г.
от проведено заседание на Постоянна секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии
Днес, 07.06.2016 г., от 10:00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе се
проведе второто за годината заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии.
Присъстваха 12 души от общо 20-членната Комисия.
Отсъстваха от заседанието представители на общините Борово, Бяла, Ветово, Две
могили, на Русенска стопанска камара, Русенска търговско-индустриална камара,
Сдружение „Регионална енергийна агенция“ Русе и на Регионален академичен център
Русе.
Гости на заседанието бяха г-жа Диана Аврамова и г-жа Силвия Дончева – експерти
към Областен информационен център.
Г-н Валентин Колев – заместник областен управител и председател на
Комисията, приветства присъстващите с добре дошли.
Преди гласуване на дневния ред, той информира за настъпила промяна в темите,
предвидени за разглеждане на настоящото заседание. Г-н Колев уведоми, че промяната е
обвързана с изпратено от Община Русе писмо, с което се оттегля представянето на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за по-късен
етап, когато стратегическият документ бъде приет от Общински съвет Русе.
Последва гласуване на предварително изпратения дневен ред, а именно:
1. Представяне на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
Северен централен район 2014-2020;
Докладва: представител на Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия – Русе.
2. Представяне на отворената по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ процедура за енергийна ефективност за малки и средни
предприятия;
Докладва: представител на Областен информационен център Русе.
3. Разни.
Докладват: членовете на ПСК в областта на индустрията и новите технологии.
Предвид липсата на допълнителни предположения по предложения дневен ред,
заседанието премина при горната последователност.
По т.1 „Представяне на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация на Северен централен район 2014-2020“ думата имаше г-жа Христина
Каспарян – експерт към Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни
предприятия Русе (БЦПМСП).
Тя информира за хода на изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация на Северен централен район (СЦР). Тя посочи, че до секретариата на СЦР
вече е изпратено предложение за структура на управлението на стратегията, което касае
създаването на Координиращо звено или т.н. Комитет по иновации и обособяването на
второ подзвено – Тематични и специфични проектни групи.
На следващо място, г-жа Каспарян обърна особено внимание на гъвкавия характер
на документа, като отправи апел за активното използване на Стратегията при обосновка
на бъдещи проектни предложения.
По думите ѝ, това което предстои е официализирането на Стратегията на „картата
на Европа“, което изисква приоритетите и целите на документа да се публикуват на
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платформа за достъп до информация от различни заинтересовани страни в цяла Европа. В
допълнение на това, тя информира за възможността от ползване на създадените
специализирани платформи. Пилотните две, стартирали в началото на м. юни 2016 г., са в
областта на агрохраните и на индустриалната модернизация. Тя уточни, че за да се
включим към изложените възможности трябва първо да се приеме от СЦР конкретната
структура на стратегията.
В допълнение, Каспарян посочи, че предстои актуалзиация на ИСИС на СЦР, както
и едно по-широко представяне пред бизнеса не само в Русе, но и в целия СЦР с цел
включване и на бизнес проекти.
Г-н Колев благодари за изложената информация. Като обобщение на горното, той
открои думата полезност. Към настоящия момент Стратегията се е откроила като полезна
и ще продължи да бъде такава в контекста на излизане на европейската сцена и обхващане
на бизнеса за повишаване степента на диалог между всички потенциално обвързани
страни.
Предвид липсата на допълнение и коментари по темата, думата за изложение по т.
2 имаше г-жа Диана Аврамова – експерт в Областен информационен център Русе. Тя
представи накратко отворената процедура „Енергийна ефективност в МСП“ по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“.
Съгласно изискванията по процедурата могат да кандидатстват микро, малки и
средни предприятия самостоятелно чрез системата ИСУН 2020. Системата има редица
ограничения, като едно от най-важното е това, че безвъзмездната финансова помощ (БФП)
заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по
ОПРКБИ и/или ОПИК не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки
предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия. В зависимост от режима, при който
се кандидатва, размерът на БФП може да варира. Тя припомни, че има значение какво е
предприятието, тъй като за по-малките се дава по-голям процент БФП.
Г-жа Аврамова подчерта още, че за да са допустими по настоящата процедура,
проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец.
Важно в този контекст тя определи това, че контролът относно качеството на изготвените
енергийни одити ще бъде извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие
(АУЕР). В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен
одит по образец и да го представят за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016
г.
Като важно тя посочи още, че всички инвестиции, които се правят по проекта
трябва да са на базата на енергийния одит и като последствие трябва да водят до минимум
5% съкращение на енергийните разходи на предприятието.
Последва преглед на допустимите и недопустимите дейности и разходи по
отделните елементи по програмата.
Оценката на проектните предложения по думите й ще се извършва на два етапа,
които включват:
Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта
Етап 2: Техническа и финансова оценка
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18
месеца. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по
изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и
подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)
единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Екандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Крайният
срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 12.10.2016 г.
В края на своето изложение, г-жа Аврамова отправи покана към всички
заинтересовани страни за участие в предстоящо на 27 юни събитието в Пленарна зала, в
рамките на което Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще
представи в детайли Процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“ и
Процедура „Енергийна ефективност в МСП“.
2

Думата за коментари и въпроси по представената информация имаха членовете на
Комисията.
Във връзка с направеното от г-жа Аврамова пояснение по отношение на
енергийния одит, г-н Стилиян Алексиев – главен експерт в Териториалното звено на
АУЕР в Русе, подчерта, че контролът ще бъде извършван на две нива при изключително
стриктно съблюдаване на изискванията за допустимост и прозрачност. Той посочи още, че
програмата е много важна за МСП, като основен акцент е смяната на високо енергоемки
машини. Той отправи апел към присъстващите за оказване на съдействие и подпомагане
популяризирането на възможностите на програмата.
Г-н Колев благодари за участието в т. 2. По представените т. 1 и т.2 той предложи,
предвид информативния им характер, да бъдат приети за сведение и публикуване на
елкетронната страница на Областна администрация – Русе.
Проекта на решение беше приет с единодушие.
В т. Разни г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол
и регионално развитие“ на Областна администрация – Русе, популяризира
предстоящата на 17 юни 2016 г. в Зала Европа на Доходно здание Международна
конференция на тема „Устойчивост в развитието на туризма и сигурността“, организирана
в Русе от Министерството на туризма на Република България с участието на г-жа Корина
Крецу – Еврокомисар по Регионалната политика; г-н Василе Динку – Вицепремиер и
Министър на Регионалното развитие и публичната администрация на Румъния; г-жа
Николина Ангелкова – Министър на туризма; г-жа Деница Николова – Заместникминистър на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на
Стратегията на ЕС за Дунавския регион и др.
Г-н Колев направи няколко допълнение в т. Разни във връзка с дейността на
Комисията. Той сподели преценката си, че Комисията намира своето място и значение,
като с цел повишаване ефективността от работата й беше отправено предложение за
разширяване кръга на участниците. За пояснения думата имаше г-жа Попова.
Г-жа Попова предложи да бъдат обсъдени варианти за разнообразяване дейността
й, като се стартира с предложения за нови теми, привличане на бизнеса към работата с
оглед подобряване на взаимодействието и инвестиционния климат. Други варианти за
оптимизиране на работата на Комисията са провеждане на конкурсни инициативи, напр.
за най-добър инвеститор в Област Русе. Подходяща възможност би била и разширяване на
обхвата на Комисията, като за участие бъдат поканени Регионален инспекторат по
образованието Русе, професионални гимназии и др. На следващо място, тя уведоми, че от
1 юли Областния управител на Област Русе поема председателството на Регионални съвет
за развитие на Северен централен район. Тази възможност също би могла да бъде
оползотворена подходящо чрез популяризиране на добри практики.
Предвид изложеното, г-н Колев предложи следния проект на решение:
1.
В срок до 15 септември тази година всяка институция/организация –
член на Комисията, да подаде своите предложения по официален път за
оптимизиране работата на Комисията, както и за разширяване на състава й.
Срок: 15 септември 2016 г.
Отговорник: членовете на Комисията.
В подкрепа на горното, г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на
БЦПМСП Русе, посочи, че Комисията има нужда от съживяване и ползването й като
средство за скрепяване връзката с бизнеса, за да се повиши неговата информираност.
Г-жа Лидия Лечева – Господинова – главен експерт в Община Русе, използва
настоящия форум, за да популяризира разработената Иновационна стратегия за
интелигентна специализация на Община Русе 2016-2025 г. Стратегическият документ ще
бъде внесен за разглеждане в рамките на редовното заседание на Общински съвет – Русе
през месец юли. В тази връзка, г-жа Господинова уведоми, че Община Русе стартира
обществени консултации и приканва заинтересованите страни да се запознаят с текста на
стратегията, качен на Интернет страницата на Общината (http://www.rusebg.eu/bg/pages/531/index.html), и да отправят своите препоръки и коментари в срок до
17:30 ч на 27.06.2016 г.
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По отношение на взетото вече решение, г-жа Господинова отправи предложение в
контекста на публично-частните партньорства. Тя информира, че към ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020 ще има 5 фонда, три от които за градско развитие и един за
туристическа инфрасткрутура. Фондовете касаят общините и частния бизнес. По думите
й, в момента тече процедура за избор на фонд мениджъри. Към края на 2016 г. се очаква
да бъдат отворени схеми и възможности за финансиране. В този контекст, тя посочи, че
общините имат необходимост да получат навременна информация за контретните
фондове чрез Комисията преди официалното им оповестяване с цел в края на годината да
бъдат подготвени с конкретни проектни предложения релевантни на изискванията.
Г-н Колев благодари за отправеното предложение, като пое ангажимент за
оказване на необходимото съдействие за получаване на исканата информация.
Думата имаше г-жа Горанова. Тя посочи, че БЦПМСП Русе ще разпише всички
свои предложения и идеи за оптимизиране връзката с бизнеса и ще ги изпрати до
Областния управител за последващо изпълнение и разпространение до останалите членове
на Комисията.
В тази връзка, г-н Колев подкрепи изложените намерения. Думата за бележки,
допълнения и въпроси имаха членовете на Комисията. Поради липсата на такива,
заседанието беше закрито.
В края на заседанието бяха взети следните решения:
1. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и
новите технологии следва в срок до 15 септември тази година да подадат своите
предложения по официален път за оптимизиране работата на Комисията, както и за
разширяване на състава й.
Срок: 15 септември 2016 г.
Отговорник: членовете на Комисията.
2. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и
новите технологии приеха за сведение представената по т. 1 и т. 2 от дневния ред
информация. Същата следва да се качи на електронната страница на Областна
администрация Русе ведно с Протокола от настощото заседание.
Срок: след одобрение на Протокола.
Отговорник: Областна администрация – Русе
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ /П/
Заместник областен управител на Област Русе
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