ОДОБРИЛ:
/П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Областна комисия по конкурентоспособност и условия на труд,
зала 1 на Областна администрация – Русе, 27.04.2012 г., 10:00 ч.
Г-н Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието на Областна комисия по конкурентоспособност и условия на труд, на което
присъстваха 15 от общо 22 членове.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Райков предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” през
първото тримесечие на 2012 г. – насоченост, изводи, оценки и препоръки.
Докладва: Светлана Лазарова – главен инспектор в Дирекция „Инспекция
по труда” - Русе
2. Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“
по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Докладва: Никола Кибритев – Изпълнителен директор на Регионална
енергийна агенция
3. Представяне на дейността на Областния информационен център – Русе. Добри
практики от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми на
Европейския съюз.
Докладва: Диана Григорова на Областен информационен център - Русе
4. Разни.
Докладват: Членовете на Областната комисия по конкурентоспособност и
условия на труд
По първа точка от дневния ред г-н Райков даде думата на г-жа Светлана
Лазарова – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” - Русе, която представи
анализ на резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” през първото
тримесечие на 2012 г. – насоченост, изводи, оценки и препоръки.(Приложение 1)
Членовете на комисията бяха приканени да изразят мнение по изнесената
информация.
Г-н Райков попита при извършените проверки има ли обекти, които нямат
нарушения и каква е тенденцията спрямо предишния период – нарушенията повече ли са
или по-малко. Г-жа Лазарова отговори, че по време на проверките се наблюдават средно
по 4-5 нарушения и много малък е делът на предприятията, които нямат нарушения. Тя
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посочи, че броя на съставените и връчени актове за административни нарушения е с 10 %
по-малък през 2012 г. в сравнение с 2011 г.
Г-н Ганчо Ганев – председател на Русенска стопанска камара обърна внимание на
факта, че има причина за отчитането на големия брой нарушения, тъй като според него
има проблем в системата. Той изрази мнение, че е необходимо да се създадат условия за
гъвкава форма на прилагане на труда.
По първа точка от дневния ред г-н Райков предложи, а комисията единодушно прие
следното
РЕШЕНИЕ:
Протоколът от днешното заседание с изводите на Дирекия „Инспекция по труда” –
Русе за първото тримесечие на 2012 г. да бъде поместен в сайта на Областна
администрация – Русе.
Срок: 04.05.2012 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
Решението беше прието с пълно мнозинство.
По втора точка от дневния ред беше дадена думата на г-н Никола Кибритев –
който
изпълнителен
директор
на
Регионална
енергийна
агенция,
представи проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна
програма „Регионално развитие“.(Приложение 2)
Г-н Райков даде думата на членовете на комисията за коментари.
Г-н Стефан Петков зададе въпроси относно условията за кандидатстване по
проекта. Г-н Кибритев отговори на тях като обясни, че в момента тече конкурс за
проектен мениджър, от който зависи одобряването на документацията за кандидатстване.
Г-н Ганев изрази мнение, че се пропуска основния носител на проблемите на
енергийните загуби – топлофикациите. Г-н Райков отговори, че темата на заседанието е
друга и посъветва г-н Ганев да формулира предложението си за топлопреносната мрежа и
да го изпрати в Областна администрация – Русе.
След проведена дискусия относно подробности по проекта и условията за
кандидатстване, г-жа Пенка Попова – началник отдел Регионално развитие в Областна
администрация – Русе поясни, че подробности могат да се проверят на сайта на
Министерството на Регионалното развитие и благоустройството. Тя предложи в
предварителната стратегическа рамка на Областната стратегия за развитие на област Русе
до 2020 г. да бъде включен приоритет „Енергийна ефективност”.
По втора точка от дневния ред беше предложено следното
РЕШЕНИЕ:
Областната комисия по конкурентоспособност и условия на труд предлага в
предварителната стратегическа рамка на Областната стратегия за развитие на област Русе
до 2020 г. да бъде включен приоритет „Енергийна ефективност”.
Срок: 27.04.2012 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
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Решението беше прието с пълно мнозинство.
По трета точка от дневния ред г-жа Диана Григорова – експерт
„Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – Русе
представи дейността на Областния информационен център – Русе. Добри практики от
реализирани проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз.
.(Приложение 3) Представен беше филм предназначен за широка публика, който
разяснява какво представляват оперативните програми.
По точка Разни от дневния ред г-н Райков информира, че на 05.04.2012 г.
Областна администрация – Русе е била домакин на информационна среща по проект
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Той даде думата
на г-жа Вечие Ибрямова, която представи експортния портал, разработен по проекта на
Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА
АГЕНЦИЯ – РУСЕ

Проект
BG161PO001-1.2.01-0001
„Енергийно обновяване на
българските домове“ по
Оперативна програма
„Регионално развитие“

27.04.2012 г.

Какво плаща държавата?
•
•
•
•
•
•
•
•

100% - техническо обследване; технически паспорт;
обследване за енергийна ефективност;
100% - заплата на проектния мениджър;
50% - технически проект;
50% - оценка на съответствието на проекта;
50% - строително-монтажни работи;
50% - авторски и строителен надзор;
50% - разходи по въвеждане на обекта в експлоатация;
50% - разходи по набавяне на разрешителни документи.

Държавата поема 70% от всички разходи за
обновяване на сградата

Какво плащат собствениците?
• 50% - технически проект;
• 50% - оценка на съответствието на проекта;
• 50% - строително-монтажни работи;
• 50% - авторски и строителен надзор;
• 50% - разходи по въвеждане на обекта в експлоатация;
• 50% - разходи по набавяне на разрешителни документи.

Какви са ползите?
Намаляване на разходите за енергия над 50% за
добрите стопани на сградите
• Намаляване на топлинните загуби през конструкцията на
сградата и съхранение на топлината в жилището;
• Финансови икономии (между 30 и 50%) и разчети – дългосрочно
енергийно спестяване;
• Предсказуемост на месечните разходи за отопление.
Ограничаване на енергийната бедност и зависимост;
• Инвестиция с ясен срок на възвращаемост;
• Край на частични дейности с неясен енергоспестяващ ефект.

Какви са ползите?
Уют и топлинен комфорт във всяко жилище
• Удължаване на живота и експлоатационната годност на
сградите;
• По-висока цена на имота;
• Жилища с интелигентно топлинно решение;
• Използване на ново поколение енергоспестяващи
строителни продукти и инсталационни системи;
• Жилища с добър естетичен вид;
• Използване на интелигентни измервателни и регулиращи
прибори
• Подобряване облика на блокове, квартали и градове

Какви са ползите?
Опазване на околната среда
• Ефективно използване на горивата и намалени емисии СО2
при тяхното изгаряне;
• Нова култура на потребление на енергия и нова визия за
стопанисването на сградите.

Какви мерки за енергийна
ефективност ще се финансират?
•

ДОГРАМА – прозорци в жилищата и общите части, общи входни врати;

•

ИЗОЛАЦИЯ – топлинна на външни стени, покриви, подове – сутерени и др.;

•

КОТЛИ, ТЕРМОПОМПИ – ремонт, модернизация или подмяна;

•

ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ – ремонт, модернизация или подмяна;

•

ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) – слънчеви системи за осигуряване
на енергия за собствени (битови) нужди;

•

ОТОПЛИТЕЛНА ИЛИ ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА - ремонт или подмяна на
инсталацията в общите части;

Какви мерки за енергийна
ефективност ще се финансират?
•

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ - ремонт в общите части и въвеждане на
енергоспестяващо осветление;

•

ГАЗИФИКАЦИЯ – изграждане на котелна инсталация в сградата, когато е
собственост на обитателите;

•

АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ на топлоподаването;

•

ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРАНЕ на топлината в жилищата;

•

ПОДМЯНА ТРЪБНА МРЕЖА – хоризонтални и вертикални щрангове в общите
части;

•

ОСВЕЖАВАНЕ - съпътстващи строително-монтажни работи в общите части.

Какви са очакваните резултати по
проекта за периода 2012 – 2015 г.?

• 180 обновени сгради
• 426 550 кв.м. РЗП подобрена жилищна
инфраструктура
• 6100 обновени жилища
• 13 500 облагодетелствани жители

Фонд за жилищно обновяване

ОПРР

13 млн. лв.

Осигурява
финансиране за
50% самоучастие на
жилищните
собственици!

Източник: МРРБ

Вариант 2

ФЖО

Банкови гаранции

Вариант 1
Нисколихвени
кредити

Жилищен
сектор

Търговски
банки

Вариант 2
Кредити

ФЖО – основни финансови параметри

• Фиксирана лихва ОЛП + 6,5%;
• Годишна такса за отпускане на гаранции 0,8% от
главницата;
• Срок на кредита до 10 години;
• Гратисен период 6 месеца;
• Очаквана месечна вноска за домакинство 50-80 лв.

Какви са стъпките при кандидатстване?
1. Подаване за Заявление за интерес и подкрепа;
2. Одобрение/неодобрение на заявлението;
3. Оглед на сградата;
4. Изготвяне на индикативен бюджет на сградата и
разпределение на разходите на всеки собственик;
5. Създаване на Сдружение на собствениците;
6. Осигуряване на сумата от 500 лв. за всеки
апартамент по сметка на МРРБ;

Какви са стъпките при кандидатстване?

7. Подаване на Заявление за финансова помощ от
ЕС и изпълнение;
8. Одобрение/неодобрение на заявлението;
9. При одобрение сключване на споразумение
между Сдружението на собствениците и МРРБ.

Какви са стъпките след
сключване на споразумението?
1.
2.
3.
4.

Осигуряване на 30% от дължимата сума;
Обследване на конструкцията и технически паспорт;
Извършване на обследване за енергийна ефективност;
Изготвяне на технически проект, одобрение на проекта
и издаване на разрешение за строеж;
5. Осигуряване на остатъка от дължимата сума, от която
се приспадат внесените 500 лв. на апартамент;
6. Извършване на строително-монтажни работи, авторски
и строителен надзор

Стъпки 1 – 2 Кандидатстване
Заявление за интерес и подкрепа
Какво се очаква от собственците?
•
•
•
•
•

Постигнато съгласие от собствениците (поне 67% идеални части от
общите части)
решение за кандидатстване на сградата и упълномощаване на лице
да подаде заявлението;
решение за подаване на заявлението;
решение за разпределение на идеалните части от общите;
съгласие на собствениците да осигурят достъп до всеки апартамент.

С какво помага Проектният мениджър?
•
•
•

дава разяснения; присъства на Общи събрания; попълва документи;
контактува с общината;
разглежда заявлението: одобрява/не одобрява.

Стъпки 3 – 5 Кандидатстване
С какво помага Проектният мениджър?
•

изготвя индикативен бюджет на сградата и разпределя на разходите
на всеки собственик;

•

изготвя справка за начина на финансиране от всеки собственик;

•

съдейства за намиране на техническа документация за сградата;

•

подпомага създаването на Сдружение на собствениците;

•

подпомага търсенето на решения с неплатежоспособните;

•

съдейства на собствениците за издаване на скица на имота;

•

дава разяснения; присъства на Общи събрания; попълва документи;

•

контактува с общината.

Стъпки 6 – 9 Кандидатстване
Подаване на заявление за финансова помощ от ЕС

Какво се очаква от собствениците?
• подаване на заявлението и необходимите придружаващи
документи;
• внесена гаранционна сума от по 500 лв. в сметка на МРРБ.
С какво помага Проектният мениджър?
• съдейства за изготвяне на заявлението;
• преглежда заявлението и го препраща за одобрение на МРРБ.
Какво прави МРРБ?
• разглежда заявлението: одобрява/не одобрява;
• сключва споразумение със Сдружението.

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни
жилищни сгради”

БЛАГОЕВГРАД, ж.к. “Запад”, бл. 20

Домакинства: 30, Енергопотребление: 45% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни
жилищни сгради”

ВАРНА, кв. „Владислав Варненчик”, бл. 406, вх. 3

Домакинства: 18, Енергопотребление: 55% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни
жилищни сгради”

СМОЛЯН , ул. „Миньорска“ № 1, бл. „Строител“ 1

Домакинства: 30; Енергопотребление: 58% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни
жилищни сгради”

СОФИЯ , ул. „Асен Златаров“ № 11

Домакинства: 14; Енергопотребление: 56% намаление

Проект „Демонстрационно обновяване намногофамилни
жилищни сгради”

СОФИЯ , ул. „Чаталджа” № 54 (с ВЕИ)

Домакинства: 19; Енергопотребление: 60% намаление

РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА
АГЕНЦИЯ – РУСЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЗА КОНТАКТИ:
7000 Русе, пл. „Свобода” № 6, ст. 621,
e-mail: director@rea-ruse.com, web: www.rea-ruse.com

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ГР. РУСЕ

ОБЛАСТЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
РУСЕ
Проект Областен информационен център – Русе № BG161РО002-3.3.02-0004 –C0001,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЕКТ

 Областен информационен център – Русе,
финансиран от Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие;
 Бенефициент: Община Русе
 Стойност на проекта: 446 600 лв.
 Срок на проекта: 36 месеца

ЦЕЛ НА
ПРОЕКТА
 Популяризиране на кохезионната политика на ЕС и НСРР
 Възможности за финансиране от европейските фондове
 Равен достъп до информация за всички социални,
етнически и възрастови групи

КАКВО ПРЕДСТОИ

 Провеждане на 100 информационни събития област Русе с
повече от 3800 участника
 Информационни дейности в ОИЦ-Русе, средно с по 100
посетители на месец
 Излъчване на телевизионни предавания
 Разпространение на печатна информация и аудиовизуални
материали
 Организиране на информационни дни по ОП
 Създаване на база данни с добри практики
 Предоставяне на информационни, комуникационни, експертни и
логистични услуги

ПРЕДОСТАВЯНИ
УСЛУГИ

 информационни
 комуникационни
 експертни
 логистични

ИНФОРМАЦИОННИ
УСЛУГИ
 Политиката на сближаване на ЕС
 Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) и
Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ)
 Открити процедури по оперативните програми
 Нов програмен период 2014-2020

КОМУНИКАЦИОННИ
УСЛУГИ
 Целеви групи, настоящи и бъдещи бенефициенти
 Управляващи органи и междинни звена
 Медии
 Администрация (местна, държавна, министерства,
агенции)
 Други информационни мрежи на ЕК

ЕКСПЕРТНИ
УСЛУГИ

 Информация на място, по телефона или по електронната поща
 Препращане към други институции
 Участие в проучвания на областно ниво

ЛОГИСТИЧНИ
УСЛУГИ

 Достъп до интернет страници и литература, свързана със
Структурните фондове и Кохезионния фонд
 Организиране на събития във всички общини от областта
 Участие в информационни кампании

ОПЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ

ОТВОРЕНИ
ПРОЦЕДУРИ

ОП
“КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия
КОЙ: Юридически лица и еднолични търговци
КАКВО: Индустриални научни изследвания; Експериментално развитие
КОЛКО: Близо 59 000 000 лева
минимален размер на БФП: няма
максимален размер на БФП: 500 000 лева
КЪДЕ: ИАНМСП в Русе, ул. “Мария Луиза” – 19
КОГА: Сесия 3 – до 8 юни 2012 г.

ОП
“КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Развитие на стартиращи иновативни предприятия
КОЙ: Фирми, които имат интелектуална собственост или са в процес на
придобиването й
КАКВО: Внедряване в производството на съответния иновативен продукт или
процес, или предоставяне на иновативна услуга
КОЛКО: 58 674 900 лв., мин. размер на БФП 50 000 лв.
макс. размер на БФП 1 000 000 лв.
Съфинансиране: За микро и малки предприятия – 70%,
За средни предприятия– 60%
КЪДЕ: ИАНМСП, Русе, ул. “Мария Луиза” – 19
КОГА: Без определен срок

ОП “РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
КОЙ: Образователни и обучаващи институции, работодатели
КАКВО: Обучение за придобиване/ повишаване квалификацията, стажове
КОЛКО: 35 149 758 лева
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер: 200 000 лева
КЪДЕ: https://eumis.government.bg или в Дирекциите “Бюро по труда” в
областните градове
КОГА: До 30 април 2012 г.

ОП “РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3
КОЙ: Работодатели
КАКВО: Обучение за придобиване и повишаване на квалификация, за
придобиване на ключови компетенции – роден език, компютърна
грамотност и др.
КОЛКО: 34 000 000 лева
Минимален размер на БФП: няма
Максимален размер: 3 911 660 лева.
КЪДЕ: Всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове
КОГА: До 31 май 2012 г.

ОПЕРАТИВНИ
ПРОГРАМИ

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

ДОБРИ
ПРАКТИКИ
Ателие за изработка на национални костюми като модел
на социално предприятие

КОЙ: Сдружение НЧ ”Св.Св.Кирил и
Методий”-гр.Силистра в партньорство
със сдружение “Свят за всички”
КОЛКО: 90 000лв.

ДОБРИ
ПРАКТИКИ
ЗА КОГО: Безработни и хора с физически
увреждания проектират, произвеждат и
продават уникални български национални
носии. Произвеждат още сувенири и
аксесоари, свързани с българския бит и
култура
РЕЗУЛТАТИ:
Работят 12 души със знания в областта на
етнология и фолклористика
Изделията вече са популярни и в чужбина

ДОБРИ
ПРАКТИКИ
Предоставяне на обучение по английски език на
специалисти от “Спартак” АД
КОЙ: “Спартак” АД – Бургас с партньор
обучаваща организация, по учебните
системи на Oxford University Press
КОЛКО: 22 978 лв.
ЗА КОГО: Персонала на фирма “Спартак” АД,
гр. Бургас

ДОБРИ
ПРАКТИКИ
КАК: 284 часа английски език в два модула:


начално обучение по общ английски



бизнес английски за инженери

РЕЗУЛТАТИ:
 Лекота в изразяването и служебната кореспонденция
 Максимално ниво на успеваемост на финалните тестове
 Владеене на езика В1 според Общата Европейска езикова рамка

ДОБРИ
ПРАКТИКИ
Съюз на слепите в България

Центрове за социална интеграция и
рехабилитация в Русе и Перник

ДОБРИ
ПРАКТИКИ
“РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД
 Хидравлична ножица
 Фурнироснаждаща
машина
 Автоматизирана
пресова линия
 Циркуляр
 Широколентова
шлайф машина

BG161PO003-2.1.04-0363-C0001 –
“Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”

Горна шлифовъчна
машина

ЗА КОНТАКТИ
Областен информационен център – Русе
пл. „Свобода” № 4
телефон: 082 506 899
е-mail: oic_ruse@abv.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

