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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 02/26.11.2014
От проведено второ заседание на Секторната комисия в областта на
индустрията и новите технологии
Днес, 26.11.2014 г. от 10,00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе второ заседание на Секторната комисия в областта на индустрията и новите
технологии.
На заседанието присъстваха 14 от общо 20 от членовете на комисията. Налице
беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха представители на: общините Борово, Иваново и Две могили.
Г-н Валентин Колев – заместник областен управител на област Русе и
председател на Секторната комисия в областта на индустрията и новите технологии
поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред както следва:
ДНЕВЕН РЕД
1. Политика за насърчаване на инвестициите в малките общини на територията
на област Русе.
Докладват: представители на общините Бяла, Ветово и Сливо поле
2. Доклад за напредъка по развитие на платформата за връзка между бизнеса и
общината.
Докладва: г-жа Лидия Лечева-Господинова – главен експерт
„Европейско развитие” в община Русе
3. Представяне на доклад за напредъка по разработването на Регионална
стратегия за интелигентна специализация на област Русе и Северен централен район за
планиране.
Докладва: г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес
център за малки и средни предприятия

4. Възможности на Оперативните програми през новия програмен период 20142020 г. за подкрепа развитието на индустрията и новите технологии.
Докладва: г-жа Камелия Златанова – управител на Областен
информационен център Русе
5. Разни
Докладват: участниците в заседанието
В изпълнение на точка 1, г–н Валентин Колев даде думата на представителите
на общините да докладват относно политиката за насърчаване на инвестициите в
малките общини на територията на област Русе.
В своето експозе г-н Стоян Петков Иванов – представител от община Бяла
запозна присъстващите с политиката на общината в областта на инвестициите.
Политиката на привличане на инвестиции в община Бяла е стратегическа задача, която
има за цел да определи насоките в приоритетите на устойчиво стопанско развитие.
Доклад за политиката за насърчаване на инвестициите в община Ветово
представи г-жа Хатидже Гайтан – главен специалист „ТДЕЗГТТ” в община Ветово.
Докладът беше структуриран в седем части – въведение; анализ и състояние на
местната икономика; законова рамка, SWOT-анализ; цели и мерки на политиката за
привличане на инвестиции; правила и методика за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнение на политиката; индикатори за наблюдение.
Г-н Синан Вейсал – заместник кмет на община Сливо поле запозна
членовете на комисията с доклада на общината като отбеляза, че не са сред
отличниците по разработването и прилагането на целенасочена политика по
насърчаване на инвестициите в общината. Въпреки това са заложени редица дейности в
различни документи, които регламентират дейността на общината – Общински план за
развитие, Правилник за дейността на общинската администрация и др. Тече процес за
изготвяне на проект на наредба за насърчаване на инвестициите, паралелно с изготвяне
на списък с общинските имоти. Според г-н Вейсал в малките общини честотата на
инвестициите не е толкова голяма. Той отбеляза, че експертите в малките общини се
затрудняват при прилагане на нормативната уредба за насърчаване на инвестициите и
има необходимост от провеждане на информационна среща, на която да се представи
Закона за насърчаване на инвестициите и добри български и чуждестранни практики в
това отношение.
Г-н Валентин Колев информира членовете на комисията, че доклад е получен и
от община Ценово, а от общините Борово, Иваново и Две могили не са изпратени
доклади, не присъстват и техни представители на заседанието.
Г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център –
Русе отправи предложение да се поддържа на сайтовете на общините актуална
информация за фирмите, които работят на територията на съответната община с
контакти и предмет на дейност.
Г-н Валентин Колев подчерта, че общините имат известни трудности по
отношение на възможностите за прилагане на нови технологии и за развитие на
индустрията, което е напълно обяснимо, но трябва да се върви в посока за полагането
на усилия в тази област.
Поради изчерпване на т.1 от дневния ред г-н Колев предложи да се приемат
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Приема за сведение така представените доклади от общините Бяла,
Ветово и Сливо поле.
2. Общините, които не са изпратили доклади да ги представят на следващо
заседание на комисията през 2015 г.

Срок: 06.06.2015 г.
Отг. Общините Борово, Иваново и Две могили
3. Да се изпратят писма до общините Борово, Иваново и Две могили, които
не изпратиха свои доклади и свои представители на заседанието, за да докладват
причините за това.
Срок: 15.12.2014 г.
Отг. Секретарят на комисията
4. Да се поканят представител на Българската агенция за инвестиции и да
се организира информационна среща относно нормативната уредба за насърчаване
на инвестициите и запознаване с добри български и европейски добри практики.
Срок: 06.06.2015 г.
Отг. Областна администрация Русе
Решенията бяха приети с пълно мнозинство.
Г-н Милен Добрев – председател на Русенско-търговско индустриална
камара (РТИК) отправи препоръка по отношение на политиката за насърчаване. Да се
търсят варианти за профилиране, специализация и обучение на отделните региони в
съответствие с конкретните условията на регионите, а не да се прилагат общи мерки за
насърчаване.
На въпрос на г-н Колев дали РТИК биха съдействали на общините, г-н Добрев
отговори, че камарата работи по редица съвместни инициативи с общините, участват в
срещи с бизнеса на местно ниво и др.
Г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия предложи да се помисли върху
създаването на съвместен българо-румънски проект за създаване на платформа, в която
общините да предоставят информация с възможности за привличане на чуждестранни
инвеститори.
Г-жа Пенка Попова – началник отдел „Административен контрол и
регионално развитие” към Дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост” в Областна администрация Русе благодари на г-жа
Горанова и предложи членовете на комисията да се обединят около решението да се
проучи и реализира възможността от разработване на обща платформа за насърчаване
на инвестициите в трансграничен район Русе – Гюргево. Участието на общините,
областна администрация и с помощта на РУ „Ангел Кънчев” за създаването на такъв
инвестиционен профил ще е изключително полезно. Всички добри практики, идеи и
допълнения да бъдат изпратени в Областна администрация Русе, където информацията
да бъде обобщена.
Г-н Валентин Колев изрази становище до края на месец март 2015 г. да се
организира работна среща, на която да се обективира окончателния вид на това
проектно предложение и да се пристъпи към реализирането му.
Г-н Колев предложи към решенията по точка 1 да се приеме и Решение 5 – Да се
проучи и реализира възможността от разработване на обща платформа за
насърчаване на инвестициите в трансграничен район Русе – Гюргево, включително
съставните общини.
Срок: 31.03.2015 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
След изчерпване на точка 1 от дневния ред г-н Валентин Колев даде думата по
точка 2 на г-жа Лидия Лечева-Господинова – главен експерт „Европейско
развитие“ в Община Русе да представи информация за напредъка по развитие на
платформата за връзка между бизнеса и община Русе.

Г-н Колев предложи по точка 2 от дневния ред да се приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема за сведение представената информация от г-жа Лидия ЛечеваГосподинова – главен експерт „Европейско развитие“ в Община Русе по развитие
на платформата за връзка между бизнеса и общината.
Решението се прие единодушно.
Друг интересен акцент в заседанието беше направената от г-жа Катя Горанова
– изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия презентация относно напредъка по разработването на Регионална
стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район. (точка 3 от
дневния ред).
Във връзка с гореизложената информация, г-жа Юзлям Камберова – началник
отдел „Стратегическо планиране и координация на регионално развитие” на ГД
„Стратегическо планиране на регионалното развитие и административнотериториално устройство“ предложи да се изготви писмо от името на Областния
управител на област Русе до председателя на Регионален съвет за развитие на Северен
централен район относно включване на стратегическата рамка на регионална
стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за планиране в
дневния ред на предстоящото заседание на съвета, което ще се проведе на 09.12.2014 г.
(представяне и обсъждане на стратегическата рамка от членовете на Регионалния съвет
за развитие преди заседанието и да представят предложения).
По точка 3 от дневния ред членовете на комисията се обединиха около следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният управител на област Русе да изпрати писмо
председателя на Регионален съвет за развитие на Северен централен район
включване на точка в дневния ред на предстоящото на 09.12.2014 г. заседание
съвета темата: Регионална стратегия за интелигентна специализация
Северен централен район.

до
за
на
на

Срок: 02.12.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
2. Да се предложи на участниците в заседанието на РСР на СЦР да се
изгради експертна мрежа, която да допълни с конкретни мерки и проектни идеи
стратегическата рамка на Регионалната иновационна стратегия за
интелигентна специализация.
Срок: 09.12.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
Решенията бяха приети с пълно мнозинство.
По точка 4 от дневния ред г-жа Камелия Златанова – управител на
Областен информационен център – Русе запозна присъстващите с възможностите на
Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 г. за подкрепа
развитието на индустрията и новите технологии.
По точка 4 членовете на комисията гласуваха с пълно мнозинство следните
РЕШЕНИЯ:

1. Приема за сведение така представената информация относно възможностите
на Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 г. за подкрепа
развитието на индустрията и новите технологии.
2. На следващото заседание на комисията да се разгледат отворените процедури,
релевантни на предмета на комисията.
Срок: 06.06.2015 г.
Отговорник: Областен информационен център
Преди да премине към точка 5 г-н Валентин Колев призова за по-голяма
ангажираност от страна на членовете на комисията при провеждане на заседанията и
изпращане предложения на теми за обсъждане.
По т. 5 от дневния ред комисията прие план-график за работата си през 2015 г.:
 първо заседание да се проведе на 06.06.2015 г.
 второ заседение да се проведе на 10.11.2015 г.
Членовете на комисията се обединиха около становището при необходимост да
се провеждат заседания и извън заложените в индикативната програма.
Поради изчерпване на дневния ред, заместник областният управител на област
Русе г-н Валентин Колев закри заседанието на Секторната комисия в областта на
индустрията и новите технологии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител на област Русе

