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ПРОТОКОЛ № 2/12.12.2017 г.
oт заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите
технологии

Днес, 12.12.2017г., от 10.00 часа, в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе редовно заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите
технологии. От всичките 22 членове присъстваха 12.
Г-н Свилен Иванов – Заместник областен управител и председател на
Комисията откри заседанието и запозна присъстващите с предварително предложения
дневен ред:
1. Иновации, инвестиции и реални възможности в регионална перспектива и
европейски хоризонт.
Докладва: Петьо Тодоров – представител на Сдружение „Европейски културен
център“.
2. Проект ДАНТЕ: Европейска инициатива за подобряване на административните
процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав.
Докладва: Елеонора Черкезова-Иванова – председател на Българо-румънска
търговско промишлена палата.
3. Разни.
Докладват: членовете на Комисията.
Г-н Иванов премина към първа точка „Иновации, инвестиции и реални
възможности в регионална перспектива и европейски хоризонт“ и даде думата на г-н
Петьо Тодоров – представител на Сдружение „Европейски културен център“.
Г-н Тодоров представи сравнителен анализ между България и Естония по
отношение на електронното управление и неговото прилагане в двете държави. Той
отбеляза, че едва една пета от администрациите у нас предоставят електронни услуги, а
всеки трети административен регистър се поддържа само на хартиен носител. В началото
на 2017 година България е излязла от класацията на 50-те най-иновативни икономики в
света за 2016 г., според индекс на Bloomberg. За сравнение, през 2015 година страната е на
42-ро място в ранглистата, като тогава дори заема 25-та позиция от гледна точка на
добавената стойност на производството.
През следващата година предстои обявяване на процедура „Насърчаване на
предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с фокус за първи път
специално върху стартиращи предприятия. Бюджетът по процедурата е 67 млн. лв., а
предприятията ще могат да кандидатстват за грантово финансиране между 50 и 200
хиляди лв. По същата програма, през март 2018 година, предстои да започне и прием по
една от популярните и чакани от бизнеса възможности – процедурата „Разработване на
продуктови и производствени иновации“ с бюджет от 68.5 млн. лева. Грантовата схема
„Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” ще стартира

през лятото на 2018 г. Тогава се очаква и програмата „Подкрепа за насърчаване на
предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства”.
Г-н Тодоров добави още, че според думите председателя на управителния съвет на Фонд
мениджър на финансови инструменти в България, известен като Фонд на фондовете, до
българската икономика трябва да достигнат около 800 млн. лева, за да бъде
конкурентоспособна. Въпреки доброто представяне на страната в Европейския съюз с
макроикономически показатели, те трябва да са и на добро микрониво, за да отговори
регионалният пазар на критериите на световния“. (Приложение 1)
Г-н Иванов благодари на г-н Тодоров за изнесената информация и даде думата на
г-жа Елеонора Иванова – председател на Българо-румънска търговско промишлена палата
по втора точка от дневния ред „Проект ДАНТЕ: Европейска инициатива за подобряване на
административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“.
Г-жа Иванова представи пред членовете на комисията проекта, като подчерта, че
това е инициатива в областта на транспорта, финансирана по Програма „Дунав“ и
стартирала в началото на 2017 г. Партньорите са 28 на брой. Целите на проекта са
подобряване на административните процедури и намаляване на бюрократичните процеси,
намаляване на загубите от време и разходите, причинени от ненужни административни
процедури и процеси за дунавския бизнес, увеличаване конкурентоспособността на
компаниите, подкрепа на икономическия растеж и създаване на работни места в региона
чрез увеличаване на ефективността на администрацията, хармонизиране на регулациите и
административните процеси, свързани с транспортни операции. (Приложение 2)
Г-н Иванов благодари на г-жа Иванова и даде думата на присъстващите за мнения
и коментари по темите.
Думата взе г-жа Катя Горанова – изпълнителен директор на Бизнес център за
подпомагане на малки и средни предприятия. Тя изрази мнение, че от българска
страна, за разлика от румънска, липсва лобиране. Според холандски логистици, Русе е
уникално място за тримодален терминал, поради това, че се намира до река Дунав. Лобито
от румънците е било много голямо и поради тази причина, терминала е в Констанца,
Румъния. Необходимо е да има повече активност и агресивност, в добрия смисъл на
думата, от българска страна.
След проведената дискусия относно проблемите, констатирани в дискусията се
направи предложение да се създаде работна група с участието на членове от Комисията,
със следните цели:
1. Иницииране на реалистични предложения за стимулиране на местното
икономическо развитие след анализ на предимствата на местната икономическа среда;
2. Предложения, постигащи синергия между различните реализирани проекти и
фирмите от област Русе;
3. Анализ на добри практики от други региони на национално и европейско ниво и
възможността да се приложат на ниво област Русе;
4. Поставяне на акценти за лобиране пред различни институции за целите на ръста
на местната икономика и новите технологии.
След изчерпване на дневния ред, г-н Иванов закри заседанието.
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