ОДОБРЯВАМ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ /П/
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№1/05.06.2015 г.
от проведено заседание на Постоянна секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии
Днес, 05.06.2015 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии. Присъстваха 11 от общо 20 членове, както и други заинтересовани страни и
гости на заседанието.
Г-н Явор Янчев – заместник областен управител и председател на Комисията,
представи гостите на заседанието, а именно – г-жа Диана Григорова – експерт към
Областен информационен център – Русе и г-н Юлиян Балчев – главен експерт в дирекция
„Маректинг и инвестиционно обслужване“ на Българска агенция за инвестиции. Той
откри срещата, като предложи следния проект на дневен ред за гласуване, а именно:
1. Политика за насърчаване на инвестициите в малките общини на територията на
Област Русе;
Докладват: представители на общините Борово, Две могили и Иваново.
2. Отворени процедури за кандидатстване по оперативни програми за програмен
период 2014-2020, релевантни на предмета на комисията – индустрия и нови технологии;
Докладва: представител на Областен информационен център – Русе.
3. Нормативна уредба за насърчаване на инвестициите и представяне на добри
български и европейски практики в тази област;
Докладва: г-н Юлиян Балчев – експерт към дирекция „Маркетинг и инвестиционно
обслужване“ на Българска агенция за инвестиции.
4. Докладване на етапа на разработване на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.;
Докладва: г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия – Русе.
5. Разни.
Докладват: членовете на Комисията.
Поради липса на допълнения и/или изменения, същият се прие с единодушие.
Предвид закъснението на представителите на общините Борово и Иваново, по т. 2
от дневния ред г-н Янчев даде думата на г-жа Диана Григорова – експерт на Областен
информационен център – Русе..
Г-жа Григорова представи на вниманието на присъстващите отворена процедура
„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основна цел на процедурата е
предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на
производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал, а очакваните резултати са подобряване на конкурентоспособността
и пазарното присъствие на българските МСП чрез внедрени технологии за подобряване на
производствения процес, намаляване на производствените разходи и съответно
повишаване на добавената стойност. Общият бюджет на процедурата е 150 000 000 евро.
Тя информира още относно кои кандидати, дейности и съответно разходи са допустими.
Г-жа Григорова постави акцент върху нов момент, а именно, че Югозападен район, като
най-добре развит, ще получава 35 % безвъзмездна финансова помощ за средните
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предприятия, а за микро- и малките предприятия – 45 %, докато всички останали райони
за средните предприятия ще получават 60% и за микро- и макро- 70% безвъзмездна
финансова помощ. Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да
надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване,а
именно: 8 юли 2015 г. за нискотехнологични промишлени производства, 8 септември 2015
г. за високотехнологични промишлени производства и 9 ноември 2015 г. за интензивни на
знание услуги. За повече информация г-жа Григорова покани участниците в офиса на
Областен информационен център – Русе в Доходно здание. (Забележка: Виж
презентацията в приложение на настоящия протокол)
Г-н Янчев благодари за изнесената презентация. Поради пристигането на
представител на Община Борово, за доклад по т.1 от дневния ред той даде думата на г-жа
Мариана Минева – директор „Специализирана администрация“ на Община Борово.
Г-жа Минева докладва накратко, като посочи, че Община Борово попада в групата
на граничните райони за целенасочено въздействие и в групата на изостаналите селски
райони. Целите на Общината съвпадат с тези, разписани в Националната стратегия за
разитие на изостаналите селски райони. Общината разполага с достатъчен производствен
потенциал и неизползвани възможности за промяна на негативните тенденции в
развитието на местната икономика. Към този потенциал се отнасят: наличие на общинска
собственост в движимо и недвижимо имущество; наличие на сравнително висока
безработица, особено в селата; непокрити пазарни ниши; политиката на общината, която е
насочена към непрекъснато търсене и привличане на инвеститори. Тя определи като лош
момент това, че в Община Борово липсва промишленост. Фирмите, които работят на
територията на Общината са съвсем малко, като в тях са заети не повече от 100 лица,
поради което Общината се оказва един от най-големите работодатели със своите
подструктури. Към настоящия момент Общината разполага с достатъчен брой
специалисти, които са подготвени по-различни проекти за развитие на капацитета по
различни донорски програми. За изминалия период от 5 години е работено по 25 проекта
по донорски програми в областта на екологията, инфраструктурата, образованието,
културата. Инструментариумът, посредством който се постигат тези цели са средства от
ЕС. Община Борово е селскостопански район, в който има 5 селскостопански кооперации.
В много малка степен е развито животновъдството. Поради фигурирането на Общината в
Националния списък за изостанали селски райони, е налице стремеж към развитие на
района. Икономическото преструктуриране е допринесло за създаването и бързото
развитие на различни услуги в Общината, като финансови, застрахователни,
информационни, консултантски услуги, тъговския с недвижими имоти. Има още
фотографски услуги, стъклопоставяне, тенекеджийство, сарач, шивашки, обущарски,
дърводелски и други услуги, изработване на надгробни паметници и бъчварски услуги и
други занаяти. В областта на изкупуването има пунктове за изкупуване на мляко и
билкоизкупуване. Наличните услуги се извършват предимно от частни предприемачи,
като Общината има потенциал за развитие в тази насока. Много голям сектор е услугата
туризъм. Община Борово е включена в туристическите дестинации с изработката на
няколко туристически пакета. Освен това е изработено и копие на Боровското съкровище,
което се намира в Община Борово и има разрешение от Комисията по култира то да бъде
излагано. В заключение тя посочи, че политиката на Общината е насочена към
подпомагане на малкия и средния бизнес, насърчаване на предприемачеството,
привличане на инвеститори, създаване на условия за туристическа дейност,стимулиране
на селското стопанство, подобряване на социално-икономическия живот.
Г-н Янчев благодари за представената информация и даде думата за въпроси.
Г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, се обърна към г-жа Минева с
въпрос относно намеренията на Общината да участва в Местна инициативна група.
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В отговор г-жа Минева уведоми, че Община Борово има такова намерение, като
най-вече ще бъде направен опит да се включат в тези инициативни групи, които действат
към настоящия момент.
По т. 3 от дневния ред г-н Янчев даде думата на гост-докладчика от Българска
агенция за инвестиции.
Г-н Балчев благодари от името на г-н Стамен Янев – директор на БАИ, за
отправената покана за участие в настоящото заседание на Постоянната секторна комисия
в областта на индустрията и новите технологии. Той изрази задоволство от изградените
традиционно добри отношения през годините между БАИ и областна и общинска
администрация в Русе, довели до добри резултати, като създаването на нова индустриална
зона и съвместното сертифициране на няколко знакови инвестиционни проекта,
допринесли за откриването на много нови работни места и съответно младите хора да
намират реализация в родния си град и регион. На следващо място, той използва
възможността да поздрави Областна администрация – Русе и Община Русе за това, че са
първият регион в България, който има издадена Наредба и също могат да сертифицират
инвестиционни проекта на местно ниво. Той изрази надежда все повече инвеститори да
предпочитат Русе и региона за реализация на техни инвестиционни проекти. След тези
встъпителни думи, той премина по същество, като представи на вниманието на
аудиторията презентация за стимулите за инвестиране в България. По отношение на
Закона за насърчаване на инвестициите той акцентира на това, че законът равностойно
третира българските и чуждестранни инвеститори. Инвестицията трябва да бъде свързана
със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие, с
диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието с нови продукти
или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо
предприятие. Инвестицията трябва да се осъществява в следните икономически дейности:
индустриален сектор и сектора на услугите, включително: високотехнологични дейности в
областта на ИКТ, НИРД, аутсорсинг на бизнес процеси, професионални дейности в
централните офиси, образование, хуманно здравеопазване, складиране на товари и
спомагателни дейности в транспорта, счетоводни и одиторски дейности, архитектурни и
инженерни дейности. Тук той уточни, че се наблюдава тенденция инвеститорите в сферата
на аутсорсинга да излизат от София, тъй като установяват наличие на квалифицирана и
знаеща чужди езици работна ръка и в други големи градове, като Варна, Русе, Бургас и
Пловдив. На следващо място, в положителна насока той посочи, че вече доста компании
изграждат от тук офиси не само за споделени (общи) услуги, но и за специализирани –
счетоводни услуги, по набиране на персонал на водещи световни компании. Г-н Балчев
посочи, че инвестиционен клас А, Б и Приоритетните инвестиционни проекти сътветно се
сертифицират от БАИ и Министерството на икономиката, а Клас В е изцяло в
прерогативите на местната власт чрез създаване на нормативна уредба за осъществяването
й (подобно на посочения по-горе пример за добра практика в Русе). Той накратко посочи
критериите за сертифициране на инвестиционните проекти, а именно: по сума на
инвестицията, според дейността, според региона, според сектора, по работни места.
Той уточни, че услугите на БАИ са безплатни за всички. Чрез насърчаване на
инвестиционните проекти се предлага съкратено административно обслужване. Чрез
насърчаване по закона се предлага финансова подкрепа за обучение, като пример посочи
базата на Луфтханза техник в София, където е подпомогнато обучените на родни
инженери в Германия и обратното – на водещи професори от немска страна, които да
обучат наши специалисти. В момента има 5 хангара на нашето летище, като 5 самолета
могат да бъдат поддържани в един и същ период. Той допълни, че дори немските
ръководители споделят, че в България качеството на работната ръка и интезитета на
работа е на много високо ниво. След това допълнение, той продължи с различните мерки
за стимулиране на инвестиците, като възстановяване на направените от работодателя
разноски по социално осигуряване и здравни застраховки на работници, придобиване на
право върху имоти - частна държавна или частна общинска собственост, без търг и на
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цени по-ниски от пазарните, но не по-ниски от данъчната оценка на имота и др. Други
стимули извън Закона за насърчаване на инвестициите са данъчните стимули –
освобождаване от ДДС при съответни условия (размер на инвестицията над 5 млн. лв. и
създаване на 20 нови работни места), по закона за корпоративното подоходно облагане
има действащ режим за 0% корпоративен данък, който действа в райони с висока
безработица (25% по-висока от средното ниво за страната, когато са изпълнени
кумулативно няколко условия), насърчителни мерки се предлагат и от Агенцията по
заетостта.
Той допълни изказването си с няколко думи относно услугите на БАИ, които, както
по-рано спомена, са безплатни. Те обхващат обработка на макроикономически данни,
организиране представяне на България в световни и международни конференции и
форуми. Тук г-н Балчев информира, че предстои участие на България в Китай в световно
изложение на страните на партнкльорството между Китай и Централна и Източна Европа,
където България ще има собствен щанд, а част от рекламните материали са именно
разпространени и на настоящото заседание. Той допълни, че на интернет страницата на
БАИ има съответно секторни брошури и фирмите, които проявяват интерес могат да си
изтеглят цялата необходима информация в електронен вариант. Г-н Балчев продължи с
услугите, които се предлагат от агенцията, а именно: юридически консултации на
фирмите, информация за операционни разходи, регионална информация за безработица,
наличност на квалифицирана работна ръка, инфраструктура, индустриална зона,
съответно идентифициране на потенциални доставчици, подизпълнители или партньори
за съвместни предприятия, създаване на връзки с местни университети и на връзки с
централната и местната власт. Няколко думи той добави за сертифицираните
инвестиционни проекти, осъществени през БАИ. През 2015 г. с помощта на БАИ са
стартирали 4 големи инвестиционни проекта с обща стойност 2.9 млрд. лева и 10 080 нови
работни места. За бъдещи проекти през 2015 г. са сертифицирани 3 нови проекта на обща
стойност 130 млн. лв. и 327 работни места. В напреднал етап на сертифициране са други 3
инвестиционни проекта в сферата на производството и научно-изследователската и
развойна дейност на обща стойност 55 млн. лв. и предвиждащи 418 нови работни места. В
заключение той представи проектите, стартирали преди дни, а именно:
- „Девня Цимент“ АД откри завод за цимент по проект "Реконструкция и
модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент" на стойност 325 млн.
лв., брой разкрити нови работни места през 2014 г. - 3067, а за целия проект над 6000;
- Завод на Бер Хелла Термоконтрол ЕООД за производство на електронни и
електрически части и устройства за автомобили; инвестицията е в размер на 43 милиона
лева и над 350 нови работни места;
- "Лукойл" приключи изграждането на комплекса за преработване на тежки
остатъци в бургаската рафинерия. Той е открит на 20 май 2015 г., а вложените в
инсталацията 1.5 млрд. долара са най-голямата чужда инвестиция в България;
- Германската компания Nexans Autoelectric на 31 март е открила българския си
завод край Плевен. В него са вложени около 4 млн. евро, без имотите, и вече работят 70
служители, които до края на годината ще бъдат увеличени до 230.
Той приключи изложението си, като изрази надежда за продължаващо
сътрудничество с регионите и общините с цел реализиране на съвместни ползи и
доказване, че България разполага с прекрасни условия за инвестиции и живеене.
Г-н Янчев балгодари за презентацията и даде думата за въпроси.
Г-н Стилиян Алексиев – експерт в ТЗ на Агенция за устойчиво енергийно
развитие, се обърна с въпрос относно инвеститорите от клас А, където основно е
финансирането на инфраструктура. В този смисъл той попита дали има бюджет за
изграждане на довеждаща инфраструктура.
Г-н Балчев благодари за въпроса и отговори, че довеждащата инфраструктура
отнема сериозен бюджет. Относно наличието на такъв, той уточни, че Министерството на
икономиката отговаря за това, като за тази година е увеличен на 7 млн. Самият бюджет
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обаче коалира с представените проекти, т.е. на първи етап проектът трябва да бъде
сертифициран. Той отвори скоба, че от БАИ евентуално могат да подпомогнат
изграждането на общински път, ВиК и съответно отпадни води на самото предприятие без
енергопреносна мрежа.
За доклад по т. 5 от дневния ред г-н Янчев даде думата на г-жа Катя Горанова –
изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на малки и средни преприятия –
Русе.
Г-жа Горанова уточни, че разработеното като стратегическа рамка на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на СЦР е било одобрено от
представителите на петте областти на СЦР. На предходното заседание във Велико
Търново е взето решение от всяка област да се определи човек, който да отговаря за
излъчването на приоритетни проекти, които имат отношение към интелигентната
специализация. Тук тя уточни, че стратегията е направена по образец на Дунавската
стратегия, т.е. направена е стратегическата рамка и след тази част има една динамична
структура, където могат да бъдат излъчвани проекти. В този смисъл, в срок до средата на
май месец е трябвало да бъдат подадени предложения за проекти, които да бъдат
обработени и разпределени по раздели на Стратегията. До този момент, г-жа Горанова,
уведоми, че от Област Велико Търново не е постъпила информация, от други две области
на СЦР просто са изпратени всички проекти без конкретно отношение по Стартегията,
докато действително селектирани проекти, тези с отношение по стратегията, са изпратени
само от Русенска област. Тя допълни, че наблюдава дози формализъм в това отношение.
Настоящата стратегия е различна и трябва да се определи фокусира на съответната
общност/регион. За съжаление, тя изрази, че изпратеното във Велико Търново е
неудовлетворяващо предвид това, че материалът за работа не е бил достатъчен. Ясно е
състоянието на Северен централен район, ясно е, че деструктивните процеси продължават
и в този смисъл трябва да се върши работата с мисъл и желание. Тя информира, че има
разработена подробна презентация на проектите, която може и ще бъде предоставена за
сведение.
В продължение г-н Янчев изрази становище, че проблемите са видни, но е
необходимо да се търси съвместен модел на работа. Действително, той допълни, има
липса на капацитет и работата се върши формално, а самите проекти не са облечени, така
че да придобият картина. Той уточни обаче, че зависи от нас да посочим правилните
екипи от специалисти.
Предвид изчерпване на дневния ред г-н Янчев предложи за гласуване следните
проекти на решения, а именно:
1. Информацията, представена по т.1 от Община Борово да бъде приета за
сведение и последващо ползване при необходимост. Същата следва да се качи като
приложение към протокола от настоящото заседание на сайта на Областна администрация
– Русе.
2. Информацията по т.2 да бъде приета за сведение и същата да бъде качена на
сайта на администрацията с цел популяризиране на възможностите за кандидатстване по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
3. Информацията по т.3 да бъде приета за сведение и същата да бъде качена на
сайта на Областна администрация – Русе.
След галсуване същите се приеха с единодушие.
Думата имаше г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен
контрол и регионално развитие“ към Областна администрация – Русе. В контекста на
това, че тази Комисия е нова и ние сме инициатори за разработването на регионална
Иновационна стратегия за интелигентна специализация, тя посочи, че разглежда
Комисията като основа, която дава възможност за поставяне на дългосрочни цели. Чрез
един по-дългосрочен план ще се спомогне избягването на формализма, особено сред
малдите хора. Тя се обърна с апел, имайки предвид значението на Комисията, в рамките
на 1 до 2 месеца членовете й да изпратят своите предложения за теми и въпроси, които да
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бъдат разгледани в бъдеще, така както днес тук присъства представител на Българска
агенция за инвестиции в резултат на взето решение на предходно заседание на Комисията.
Поради липса на допълнителни коментари и въпроси, г-н Янчев закри днешното
заседание с пожелание за успешен ден.
След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1. Информацията, представена по т.1 от Община Борово да бъде приета за
сведение и последващо ползване при необходимост. Същата следва да се качи като
приложение към протокола от настоящото заседание на сайта на Областна
администрация – Русе.
Срок: непосредствено след одобрението на
Протокола от настоящата среща.
Отговорник: Областна администрация – Русе
2. Информацията по т.2 да бъде приета за сведение и същата да бъде качена на
сайта на администрацията с цел популяризиране на възможностите за
кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Срок: непосредствено след одобрението на
Протокола от настоящата среща.
Отговорник: Областна администрация – Русе
3. Информацията по т.3 да бъде приета за сведение и същата да бъде качена на
сайта на Областна администрация – Русе.
Срок: непосредствено след одобрението на
Протокола от настоящата среща.
Отговорник: Областна администрация – Русе
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
ЯВОР ЯНЧЕВ /П/
Заместник областен управител на Област Русе
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