ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№2/10.11.2015 г.
от проведено заседание на Постоянна секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии
Днес, 10.11.2015 г., от 10:00 ч. в административната сграда на Речен
информационен център – Русе – БУЛРИС се проведе изнесено заседание на Постоянната
секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии. Присъстваха 13 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 и даде думата на домакина – инж. Валентин Христов ръководител на проект „Създаване на Речна информационна система в българския участък
на река Дунав – БУЛРИС” и директор на дирекция „Ръководство на корабния трафик река Дунав“ към ДП „Пристанищна инфраструктура“.
От своя страна, инж. Валентин Христов - ръководител на проект „Създаване на
Речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС” и
директор на дирекция „Ръководство на корабния трафик - река Дунав“ към ДП
„Пристанищна инфраструктура“, изрази удовлетвореност от възможността да сподели,
че настоящата възможност е удоволствие за него. Накратко, той информира, че Комисията
заседава в най-новата сграда в града, която е изключително модерна и технологична,
както и какво предстои да бъде представено на вниманието на членовете.
Г-н Янчев откри срещата, като предложи следния проект на дневен ред за
гласуване, а именно:
1. 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.
2. Отворени процедури за кандидатстване по оперативни програми за програмен
период 2014-2020, релевантни на предмета на комисията;
Докладва: г-жа Диана Григорова – експерт на Областен информационен
център – Русе.
3. Доклад относно дейността на Постоянната секторна комисия в областта на
индустрията и новите технологии през 2015 г. и планиране на индикативния план график
за 2016 г.;
Докладва: представител на Областна администрация – Русе.
4. Демонстрационно представяне и обиколка на Речен информационен център БУЛРИС.
Докладва: инж. Валентин Христов – ръководител на проект „Създаване на
Речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС” и
директор на дирекция „Ръководство на корабния трафик - река Дунав“ към ДП
„Пристанищна инфраструктура“.
5. Разни.
Докладват: членовете на Комисията.
Поради липса на допълнения и/или изменения, същият се прие с единодушие.
Думата по т.1 от дневния ред думата имаше г-жа Катя Горанова – изпълнителен
директор на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Русе
(БЦПМСП). Накратко, тя представи историята на инициативата за създаване на
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Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район
(ИСИС на СЦР). Процесът стартира преди около година и половина назад, подтикнат от
работата по Дунавската стратегия, където определени представители на Европейската
комсиия са се интересували защо България и регионите нямат ИСИС. В резултат,
БЦПМСП са се заели с иницииране създаването на ИСИС за СЦР в полза на хората, които
биха взели решение. Относно необходимостта от Стратегията, г-жа Горанова уточни, че е
от значение работата да бъде фокусирана с цел оползотворяване на собствения потенциал
в областите, в които действително би могло да има значителен напредък, като вследствие
на това бъдат инкорпорирани други области за постигане на икономически просперитет
(реален ръст). На първия етап от дейността по разработване на ИСИС на СЦР е събрана
информация, както и е разработен анализ на предимствата на СЦР (аналитична част). На
база анализа е разработена стратегическата част на Стратегията. На следващ етап е
сформирана група с представители на областните администрации в СЦР, която да следи
процеса по реализация на тази стратегия. В последствие е инициирано събиране на
проекти, които да бъдат заложени в Стратегията. За целия район на първо място са
идентифицирани креативните индустрии, последвани от ИКТ, докато мехатрониката е на
по-задни позиции. В момента, въпреки че мехатрониката е на първо място, това не би
трябвало да е проблем, тъй като анализите на областите, които ще се развиват в отделните
райони, се базират на инфраструктурата, която може да подкрепи съответен
високотехнологичен процес. В този смисъл, г-жа Горанова уточни, че по определени
оперативни програми ще се дават допълнителен брой точки при кандидатстване, а при
други допустимостта на проектите ще зависи от тяхното отношение към ИСИС. Към
настоящия момент не е приета структурата на ИСИС на СЦР (или поне липсва
информация за това), както и не са разработени индикаторите за изпълнение на
Стратегията. Г-жа Горанова сподели, че БЦПМСП оценява Стратегията като инструмент,
който може да помогне в развитието на определени области. В заключение, посочи, че
остават още няколко крачки до финала, като междувременно тя информира, че такава
стратегия има разработена единствено за София-град. Тя уточни, че една такава стратегия
се прави на по-големи региони, тъй като се изисква съизмерване на СЦР в
интернационален мащаб, което предполага трудности сам по себе си град Русе да
разработи за себе си такава стратегия. Разбира се, тя поясни, че това не бива да бъде
пречка за направата на опит за разработване на такава за самия град.
По т.2 от дневния ред думата имаше г-жа Диана Григорова – експерт на
Областен информационен център – Русе. Тя представи на вниманието на членовете
процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е в проект на насоки, т.е. отворена е
за публично обсъждане. Допълнителен акцент г-жа Григорова постави върху
Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ за 2016 г. (Виж: Приложение №1).
По т.3 от дневния ред думата имаше представител на Областна администрация
– Русе за доклад. Той информира за следното: В изпълнение на взети решение в Протокол
№2 от 26 ноември 2014 г. през настоящата 2015 г. са предвидени за провеждане две
заседания на Комисията, както следва – на 06 юни и 10 ноември. Дневният ред на
проведеното на 05 юни 2015 г. заседание е оформен в изложената по-долу структура в
следствие на взети решения с Протокол №2 от 26 ноември 2014 г. , 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: представител на Българска агенция за инвестиции.
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4. Докладване на етапа на разработване на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.;
Докладва: представител на Бизнес център за подпомагане на малки и средни
предприятия – Русе.
5. Разни.
Докладват: членовете на Комисията.
По т. 1 е докладвала лично г-жа Мариана Минева – тогава директор на
„Специализирана администрация“ в Община Борово. Поради невъзможност за участие,
доклади за насърчаване на инвестициите в общините Иваново и Две могили са изпратени
допълнително. По т. 2 от дневния ред г-жа Диана Григорова – експерт на Областен
информационен център – Русе е представила отворена процедура „Подобряване на
производствения капацитет на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020. По т. 3 г-н Юлиян Балчев – експерт в дирекция
„Маркетинг и инвестиционно проучване“ на Българска агенция за инвестиции е изложил
на вниманието на присъстващите презентация за стимулите за инвестиране в България. По
т. 4 г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за подпомагане на
малки и средни предприятия – Русе, е запознала с етапа на разработване на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на СЦР. В обобщение
решенията са изпълнени. Не са постъпили и допълнителни предложения за въпроси, които
да се докладват на второто за 2015 г. заседание, поради което настоящия дневен ред е
прецизиран допълнително от експерти в Областна администрация – Русе, след
необходимото съгласуване с докладчиците на настоящото заседание.
Във връзка с необходимостта от дългосрочно планиране дейността на Комисията,
г-н Янчев информира, че в указания с писмо изх. №37-00-12/06.10.2015 г. на Областен
управител срок предложения за теми, които да бъдат разгледани през новата 2016 г., са
постъпили единствено от Община Русе, а именно:
1. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе 2015 2020.
Докладва: представител на Община Русе;
2. Партньорство в контекста на Индикативната годишна програма за 2016 г. на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Докладва: представител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Той предложи на дискусия подадените теми, както и апелира за внасяне на други
допълнения за теми.
Г-жа Горанова информира, че има в предвид въпрос, който евентуално да бъде
включен в програмата на Комисията за 2016 г., но би могла да потвърди неговото
включване едва в края на месец ноември.
Преди думата да има домакинът на заседанието, г-н Янчев подложи на гласуване
следните проекти на решения по разгледаните по-горе точки от дневния ред:
1. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии приемат за сведение представената информация по т. 2 от дневния ред, като
същата следва да се качи под формата на приложение към настоящия протокол на сайта на
Областна администрация – Русе.
Срок: след одобрението на Протокола.
Отговорник: Областна администрация – Русе
2. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии приемат предложените теми. Същите следва да бъдат разпределени за
разглеждане в рамките на до две заседания през 2016 г., които да се проведат на 07 юни и
11 октомври 2016 г. За целта следва да бъде изготвена Индикативна работна програма за
дейността на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии за 2016 г.
Срок: 16.11.2015 г. (понеделник)
Отговорник: Областна администрация – Русе.
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3. Разработената Индикативна работна програма за дейността на ПСК в областта
на индустрията и новите технологии за 2016 г. следва да бъде предложена за
неприсъствено приемане от членовете на Комисията, след съгласуване с посочените
докладчици по темите.
Срок: до 15 декември 2015 г. (вторник)
Отговорник: членовете на Комисията
4. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите
технологии следва да информират в едномесечен срок съгласно Заповед №6-95-00546/01.06.2015 г. за настъпили промени в определените лица за участие в заседанията на
Комисията, като за целта изпратят имена, длъжност, телефон и ел. поща за контакт с ново
определеното лице.
Срок: 10.12.2015 г.
Отговорник: членовете на Комисията.
След гласуване същите се приеха с единодушие.
Поради липса на допълнителни коментари и въпроси, г-н Янчев предостави думата
на домакина инж. Валентин Христов за демонстрационно представяне и посещение на
БУЛРИС.
Инж. Христо информира, че проектът, реализиран от ДП „Пристанищна
инфраструктура“, е финансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 и се нарича „Създаване на
речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС“. Проектът
е реализиран във връзка с изискванията на Директива 2005/44 на ЕС, която задължава
всички държави от ЕС с вътрешни водни пътища да имат такава система за предоставяне
на речни информационни услуги. Проектът е изключително мащабен за територията на
реката в няколко направления: по финанси надхвърля 37 млн. лева реализация, като
териториален обхват системата обхваща целия български участък на реката от Силистра
до Поделин – 470 км, простира се на територията на 7 области – Видин, Враца, Монтана,
Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. Гръбнака на проекта са 16 обекта, създадени
по Фаза 1 на проекта, реализирана в началото на 2014 г. Настоящата сграда е изградена по
Фаза 2 на проекта, на 18.12.2014 г. е открита и въведена в експлоатация. Системата има
следните възможности: използваните технологии са изключително модерни, като
софтуерът дава възможност за визуализация на корабния трафик. Във втората фаза са
създадени допълнително нови системи, като радарна система и система за
видеонаблюдение (9 камери, разположени в критичните участъци по реката,
предоставящи допълнителна информация на операторите). Радарната система позволява
при мъгла, затруднена видимост, отново да има информация за движението на
корабоплаването. Предоставена е възможност Гранична полиция също да следи тази
информация с цел подпомагане изпълнението на специфичните дейности, касаещи
нейната администрация. Изградената мрежа от безжичен интернет е общодостъпна, но и
професионална, като са ограничени някои социални мрежи. Цялата информация, която
акумулират се предоставя чрез разработена система за достъп при кандидатстване с
определен формуляр, като се определя парола за достъп. Характерно за ползвателите е, че
са разделени на няколко категории: институции, заинтересовани от корабоплаването по
реката (Речен надзор, Басейнова дирекция, Изпълнителна агенция за поддържане и
проучване на р. Дунав, Гранична полиция, Митници), корабособственици, корабни агенти,
логистични фирми и организации, които разполагат с точната информация с цел
минимизиране на разходването на време и средства за придобиването й. С реализацията
на проекта е придобит и моторен кораб БУЛРИС, който извършва хидрографски промери
на речното дъно и определя състоянието му. Една от основните задачи на ДП
„Пристанищна инфраструктура“ е поддържане на подходите към лиманите, самите
лимани и пристанищата, като в изпълнение на тази задача всеки един оператор на
пристанищен терминал има нужда от познаване състоянието на речното дъно и какви
кораби е в състояние да посрещне и натовари. В този смисъл, промера се реализира с една
изключително модерна апаратура, позволяваща 3D визуализация на речното дъно и с
голяма точност и прецизност да се определи количеството земна маса, необходимо да
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бъде отстранено. Изработен този 3D модел се наслагва на карта и се получават
действително дълбочините на съответното пристанище за съответния сезон от годината, за
съответния ден, приравнено към кота 0. До тази карта достъп имат операторите.
Измерените са дъната на всички 8 пристанища. Проектът е изключително мащабен и
въпреки всичко има още неща, които могат да бъдат направени. В този смисъл, инж.
Христов информира, че за следващия програмен период има намерения за кандидатстване
отново за надграждане на настоящата система. Срещата продължи с представяне на
системата в експлоатация.
След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и
новите технологии приемат за сведение представената информация по т. 2 от
дневния ред, като същата следва да се качи под формата на приложение към
настоящия протокол на сайта на Областна администрация – Русе.
Срок: след одобрението на Протокола
Отговорник: Областна администрация – Русе
2. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и
новите технологии приемат предложените теми. Същите следва да бъдат
разпределени за разглеждане в рамките на до две заседания през 2016 г., които да се
проведат на 07 юни и 11 октомври 2016 г. За целта следва да бъде изготвена
Индикативна работна програма за дейността на Постоянната секторна комисия в
областта на индустрията и новите технологии за 2016 г.
Срок: 16.11.2015 г. (понеделник)
Отговорник: Областна администрация – Русе
3. Разработената Индикативна работна програма за дейността на ПСК в
областта на индустрията и новите технологии за 2016 г. следва да бъде предложена за
неприсъствено приемане от членовете на Комисията, след съгласуване с посочените
докладчици по темите.
Срок: до 15 декември 2015 г. (вторник)
Отговорник: членовете на Комисията
4. Членовете на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и
новите технологии следва да информират в едномесечен срок съгласно Заповед №695-00-546/01.06.2015 г. за настъпили промени в определените лица за участие в
заседанията на Комисията, като за целта изпратят имена, длъжност, телефон и ел.
поща за контакт с ново определеното лице.
Срок: 10.12.2015 г.
Отговорник: членовете на Комисията

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител на Област Русе
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