РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
От заседание на Секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии,
проведено на 07.08.2014 година от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
Госпожа Милена Хинкова – Заместник областен управител и председател на Секторна
комисия в областта на индустрията и новите технологии откри заседанието, на което,
съгласно приложения присъствен списък присъстваха 14 от общо 20 членове от състава на
комисията.
Налице беше необходимия кворум за провеждане на заседанието.
Госпожа Хинкова предложи и единодушно с 14 гласа „ЗА“ беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обхват на действие на комисията, съгласно приоритетите заложени в Областната
стратегия за развитие.
Докладва: Владимир Босаков – главен експерт „Регионално развитие“ в Областна
администрация Русе
2. Развитие и перспективи на иновационните дейности в областта.
Докладва: Проф. Д-р Никола Михайлов - Русенски университет
3. Обща рамка на Регионалната стратегия за интелигентна специализация на област
Русе и Северен централен район за планиране.
Докладва: Христина Каспарян – БЦП МСП
4. Политика на Община Русе за насърчаване на инвестициите.
Докладва: Лидия Лечева-Господинова – главен експерт „Европейско развитие“ в
Община Русе
5. Разни
По първа точка от дневния ред г-жа Хинкова даде думата на г-н Владимир Босаков,
главен експерт „Регионално развитие“ в Областна администрация Русе и секретар на
комисията, който представи нейните цели и обхвата и на действие. Той посочи приоритетите
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на работа на комисията, съгласно Областната стратегия за развитие на област Русе 2014-2020
година, като фокусира вниманието върху Приоритет 1.1 от общата рамка на стратегията „Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и
развитие на икономика, основана на знание, иновации и нови технологии“. Бяха
представени специфичните цели заложени в него и набелязаните индикативни мерки за
постигането им.
Освен този приоритет г-н Босаков отбеляза, че с работата си комисията има отношение
и по реализацията на Приоритет 2.2, което означава, че с дейността си тя ще способства за
постигане и на Стратегическа цел 2 от Областната стратегия за развитие. (Приложение1)
По втора точка от дневния ред проф. д-р Николай Михайлов и уточни, че темата е
разработена от Проф. Велизара Пенчева, но тъй като тя е възпрепятствана да присъства на
заседанието, затова ще я представи той.
След като даде дефиниция за понятията иновация и иновационна дейност, проф.
Михайлов представи обобщена оценка на иновационните дейности в България към момента.
От анализа на приведените статистически данни стана ясно, че развитието на иновационните
дейности в България е под очакваното и страната се нарежда на последно място в Европа
(към 2012 г.). Друг съществен извод произтичащ от изложените данни е, че разходите за
научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в Северен-централен район за планиране
(СЦР) са най-ниски в цялата страна.
В своята презентация г-н Михайлов посочи основните дейности, които съпътстват
развитието на иновациите и по една от тях – средства за финансирането им даде за пример
различни програми за финансиране, предвидени на национално и европейско ниво.
Г-н Михайлов изложи вижданията на Русенския университет за мерките, които трябва
да се предприемат за развитие на иновационните дейности в областта, както и предложение
за сектори, в които русенска област може да се специализира в прилагането на иновативни
технологии. Той открои същественото значение на Русенския университет, за реализацията
на тези мерки, не само като единственото висше учебно заведение в област Русе, но и като
активен разработчик на множество проекти с регионално значение и успешен участник в
международни (трансгранични) такива. В подкрепа на казаното проф. Михайлов посочи
създадения център за трансфер на технологии към Русенския университет, няколкото
съвместно изградени лаборатории в университета с водещи фирми от различни отрасли на
промишлеността и участието в най-голямата европейска мрежа в областта на компютърните
системи „ЕВРОПЕЙСКИ ТЕМАТИЧНИ МРЕЖИ“, в която участват 72 университета от 31
държави.
В заключение г-н Михайлов изрази надежда и по отношение на сключения меморандум
за сътрудничество между Русенския университет и Областните управители на областите
Русе, Разград, Силистра и Търговище в това да стимулира интереса към висшето образование
в региона.
Г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на БЦПМСП направи няколко
допълнения по темата.
На първо място тя посочи стартиралата програма „Хоризонт 2020“ на Европейския
съюз, в допълнение към изброените от г-н Михайлов, като подчерта мощната подкрепа,
включително и за български фирми, която тя предлага, за създаването на иновативни
продукти от идеята до тяхната реализация.
На второ място тя изрази мнение по повод личното наблюдение на проф. Михайлов за
не до там успешния резултат от създаването на технологични паркове, включително и в
Европа. Г-жа Горанова се съгласи относно спорните резултати от създаването на подобни
структури, и подчерта че изграждането на големи инфраструктурни съоръжения не винаги е
гарант за успешното развитие на високотехнологични науки или производства. Тя прикани
участниците и в частност Русенския университет да помислят за намиране на подходяща
форма при изграждането на подобни образувания, така че по-адекватно да отговоря на
потребностите на бизнеса.
Третото допълнение, което г-жа Горанова направи бе по повод създаването на клъстери.
На база своя личен опит тя подчерта, че при създаването на такива образувания трябва да се
подхожда много прецизно към формирането на структурата им на управление, за да се
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избегне евентуално конкурентно предимство на някои от фирмите участнички. В други
случаи, според нея, трябва добре да се обмислят възможностите за прилагане на иновативни
технологии, в зависимост от спецификата на отрасла, те може да засягат управленския, а не
конкретно производствения процес.
На последно място Г-жа Горанова напомни предложена от тях идея, на други форуми,
за създаване на регионален револвиращ фонд, който да финансира иновативни дейности,
като бъдат предвидени възможности и процедури за финансиране, както на патентоването на
иновацията, така и на работите по внедряването и от бизнеса.
По повод направеното допълнението за възможностите на програмата „Хоризонт 2020“,
проф. Михайлов информира участниците, че Русенския университет вече е подал две
проектни предложения по тази програма и разчита на успешната им реализация.
Г-н Стефко Бурджиев – регионален координатор на Регионалния академичен
център към БАН направи коментар относно ползата от високотехнологичните паркове. Той
сподели свои наблюдения върху подобно успешно образувание в Швеция, което обаче е поскоро съчетание на производствен клъстер и високотехнологичен парк. В този смисъл,
съгласявайки се със всичко казано до тук, г-н Бурджиев също апелира за обмислянето на поблизки форми на сътрудничество между бизнеса и науката. Той напомни също, че
Регионалния академичен център, който оглавява, е още една организация, която се стреми да
улесни това сътрудничество.
След като анонсира темата по точка три от дневния ред, г-жа Хинкова предаде
председателството на заседанието на г-жа Пенка Попова – н-к отдел „Административен
контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе и зам. председател на
комисията. Веднага след това думата бе дадена на Христина Каспарян от БЦПМСП за да
запознае участниците с разработваната от бизнес центъра Регионалната стратегия за
интелигентна специализация на област Русе и Северен централен район за планиране.
Г-жа Каспарян представи накратко отправните точки и методологията за разработка на
стратегията. Тя подчерта ключовото и значението за нашия регион, поради факта, че
наличието на такава е Ex-ante (предварително, външно) условие на Европейската комисия
при кандидатстване за финансиране на проекти в областта на иновативните технологии. Г-жа
Каспарян отчете извършените до момента действия. Тя уточни, че аналитичната част на
стратегията е практически завършена и след естетическото оформление на документа, той ще
бъде изпратен до всички членове на комисията, за да вземат отношение и да отправят своите
препоръки.
Г-жа Катя Горанова внесе някои допълнения и уточнения към казаното по темата. Тя
заостри вниманието на присъстващите, че стратегията ще е с най-голяма полза, когато
обхваща целия СЦР, а не само област Русе и че при нейната разработка това е взето под
внимание. Тъй като формата на настоящата комисия не позволява активно ангажиране на
останалите областни администрации от региона, г-жа Горанова призова Областна
администрация Русе да намери механизма, по който в обсъждането и допълването на
стратегията да бъдат включени всички области от СЦР. Желанието, което тя изрази, бе да се
създаде не само един документ, а стабилна платформа за развитие на иновациите, която да
отчита преимуществата и да удовлетворява изискванията на всички области от региона.
Във връзка с посоченото от г-жа Горанова, г-н Бурджиев отправи предложение да се
конкретизират сроковете за разглеждане и допълнение на стратегията. Второто предложение
бе в това обсъждане, а и в другите заседания на комисията да бъдат включени представители
и на ГД „Програмиране на регионалното развитие“ за Северен-централен район за планиране.
Г-жа Попова благодари на г-жа Горанова и на г-н Бурджиев и се ангажира за
съдействие, в рамките на нейните възможности и компетенциите на областния управител,
относно привличането в обсъжданията на стратегията и на другите областни управители в
СЦР.
Във връзка с направените предложения по точка 3 от дневния ред и след гласуване,
комисията единодушно взе следните решения:
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Решение № 1
Работният вариант на аналитичната част на Регионалната стратегия за
интелигентна специализация на област Русе и Северен централен район за планиране да
бъде изпратен до всички членове на комисията.
Срок за изпълнение: 20.08.2014г.
Отговорник: БЦПМСП
Решение № 2
Работният вариант на стратегическата част на Регионалната стратегия за
интелигентна специализация на област Русе и Северен централен район за планиране да
бъде изпратен до всички членове на комисията.
Срок за изпълнение: 15.09.2014г.
Отговорник: БЦПМСП
Решение № 3
Членовете на комисията да направят своите препоръки и предложения за
изменения и допълнения по аналитичната част на стратегията, и да ги изпратят на
БЦПМСП.
Срок за изпълнение: 15.09.2014 г.
Отговорник: Членовете на комисията
Решение № 4
Членовете на комисията да направят своите препоръки и предложения за
изменения и допълнения по стратегическата част на стратегията, и да ги изпратят
на БЦПМСП.
Срок за изпълнение: 30.09.2014 г.
Отговорник: Членовете на комисията
Решение № 5
Окончателния вариант на Регионалната стратегия за интелигентна
специализация на област Русе и Северен централен район за планиране да бъде
представен на следващото заседание на комисията.
Срок за изпълнение: Следващо заседание
Отговорник: БЦПМСП
По точка четири от дневния ред: „Политика на Община Русе за насърчаване на
инвестициите“ г-жа Лидия Лечева-Господинова, главен експерт „Европейско развитие“
в Община Русе представи пред комисията визията на Община Русе за развитието и през
периода 2014 -2020 година. Тя посочи приоритетите за работата, които общината е
набелязала, включително подпомагане развитието на индустрията, като най-съществен
фактор за икономическото развитие на региона. Г-жа Лечева изброи някои от проектите, по
чиято реализация Община Русе работи с цел създаване на благоприятна управленска, бизнес
и градска среда. От представената от нея информация стана ясно, че предвидените
инвестиции за периода 2014-2020 година за създаване на инфраструктура в подкрепа на
бизнеса и научноизследователската дейност възлизат на 170 531 000 лв. Общата сума която
Община Русе е планирала за реализация на всички мерки по икономическо и социално
сближаване, териториална свързаност и достъпност на региона, енергийна ефективност и
екология е 1 434 561 939 лв.
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В заключение на своето изложение г-жа Лечева информира участниците, че Община
Русе има приета наредба за насърчаване на инвестициите, като част от мерките предприети в
тази посока.
Г-жа Попова благодари за изложената информация на г-жа Лечева и предвид важността
на представената тема предложи пред комисията да гласува следните решения:
Решение № 6
Кметовете на общини в Област Русе – Борово, Бяла, Две могили, Ветово, Иваново,
Сливо поле и Ценово да докладва за политиката по насърчаване на инвестициите в
поверената им община.
Срок за изпълнение: Следващо заседание
Отговорник: Кмет на Община Боров;
Кмет на Община Бяла;
Кмет на Община Ветово;
Кмет на Община Две могили;
Кмет на Община Иваново;
Кмет на Община Сливо поле;
Кмет на Община Ценово.
Решение № 7
Представителят на Община Русе да докладва за напредъка в развитието на
платформата за връзка между бизнеса и общината.
Срок за изпълнение: Следващо заседание
Отговорник: Община Русе
Решенията бяха приети единодушно от членовете на комисията.
След изчерпване на точка четири, г-жа Попова насочи вниманието към последната
точка от дневния ред – точка 5 „Разни“.
На първо място г-жа Попова представи на гласуване план-график за работата на
комисията през 2014 година, който има следното съдържание:
План-график
за работата на Секторната комисия в областта на индустрията и новите
технологии през 2014 година
Първо заседание – дата на провеждане 07.08.2014 година при следния дневен ред:
1. Обхват на действие на комисията, съгласно приоритетите заложени в
Областната стратегия за развитие.
Докладва: Владимир Босаков – главен експерт „Регионално развитие“ в
Областна администрация Русе
2. Развитие и перспективи на иновационните дейности в областта.
Докладва: Проф. Д-р Никола Михайлов - Русенски университет
3. Обща рамка на Регионалната стратегия за интелигентна специализация
на област Русе и Северен централен район за планиране.
Докладва: Христина Каспарян – БЦП МСП
4. Политика на Община Русе за насърчаване на инвестициите.
Докладва: Лидия Лечева-Господинова – главен експерт „Европейско
развитие“ в Община Русе
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5. Разни
Второ заседание – дата на провеждане 26.11.2014 година при следния дневен ред:
1. Политика за насърчаване на инвестициите в малките общини на
територията на област Русе.
Докладват: Представител на Община Борово;
Представител на Община Бяла;
Представител на Община Ветово;
Представител на Община Две могили;
Представител на Община Иваново;
Представител на Община Сливо поле;
Представител на Община Ценово.
2. Възможности на Оперативните програми през новия програмен период
2014-2020 г. за подкрепа развитието на индустрията и новите
технологии.
Докладва: Представител на Областния информационен център
3. Представяне на заключителния вариант на регионалната стратегия за
интелигентна специализация на област Русе и Северен централен
планов район
Докладва: БЦПМСП
4. Разни
Предложения план-график беше приет единодушно от комисията.
Второто процедурно решение от точка „Разни“, което г-жа Попова представи на
гласуване бе прието, също единодушно и е както следва:
Решение № 8
Членовете на комисията да изпратят в Областна администрация - Русе своите
предложения за теми и/или доклади, които да бъдат включени в план-графика за
работа на комисията през 2015 година. Членовете на комисията да представят
евентуални предложения за включване на нови членове в състава на комисията, или за
участие в заседанията.
Срок: 30.10.2014 година
Отговорник: Членове на комисията
С това последно решение предвидения дневен ред на заседанието бе изчерпан.
Г-жа Попова предостави възможност за заключителни въпроси и коментари, след което,
поради липса на такива Благодари на членовете за участието и закри заседанието.
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