П Р О Т О К О Л №1/ 2019
от заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе
16 декември 2019 г., 10:30 часа, зала 1 на Областна администрация Русе
На 16 декември 2019 г. (понеделник), от 10:30 часа в зала 1 на Областна
администрация Русе се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие на
област Русе (ОСР). След проверка на кворума, г-н Галин Григоров – областен управител на
област Русе и председател на ОСР, приветства присъстващите и откри заседанието.
Г-н Григоров представи проекта на дневен ред и припомни, че на основание чл.69,
ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предложения за
включване на допълнителни точки в него могат да се правят от членовете на ОСР
непосредствено преди гласуването му. Предложения не бяха направени и единодушно беше
приет следният
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на годишна областна инвестиционна програма за ремонт и
поддържане на републиканската пътна инфраструктура на територията на област
Русе.
2. Визия и напредък в подготовката на предстоящия програмен период 2021–
2027 г.
3. Избор на представители на общините от област Русе в Регионалния съвет за
развитие на Северен централен район.
4. Представяне на Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност
на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево, разработена по проект „Програма за
специализирано трансгранично обучение между Окръг Гюргево и Областна
администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България.
5. Други.
По първа точка от дневния ред: Представяне на годишна областна
инвестиционна програма за ремонт и поддържане на републиканската пътна
инфраструктура на територията на област Русе, г-н Григоров уточни, че чл.31, ал.2
от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна
инфраструктура", изисква годишната инвестиционна програма да се представи за
становище на общините в областта и на Областния съвет за регионално развитие и даде
думата на г-н Росен Русев – представител на Областно пътно управление.
В програмата е поставен акцент върху рехабилитацията и провеждането на основни
ремонти на цели пътища или участъци от тях. Очаква се осигуряване на финансиране за
приключване на ремонта на участъка от „Мидата“ до разклона за гр. Борово по път I-5
Русе – Велико Търново. Предвижда се да стартира ремонтът на път II-23 Русе – Червена
вода – Кубрат, за който има изготвен проект и е избран изпълнител. В инвестиционната
програма е заложено да се извършат основни ремонти на мостови съоръжения, в т.ч.
ремонт и възстановяване на стоманобетонните пътни панели и други конструктивни
елементи на българския участък на Дунав мост, на Дъговия мост и Гредовия мост по път
I-5 Русе – В. Търново и др. Предвидено е да бъдат ремонтирани и пътни участъци от
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второкласната и третокласна пътна мрежа на територията на областта. Г-н Русев посочи,
че към момента програмата е в процес на уточняване с Агенция „Пътна инфраструктура“
и се очаква осигуряване на финансирането. По предварителните разчети за ремонта на
републиканската пътна инфраструктура в областта ще са необходими около 65 млн. лева.
(Приложение 1)
След представяне на програмата и направените конкретни предложения и
коментари, се пристъпи към гласуване и единодушно беше прието следното
РЕШЕНИЕ №1:
Областният съвет за развитие подкрепя инвестиционната програма за ремонт и
поддържане на републиканската пътна инфраструктура на територията на област
Русе през 2020 г.
Областният управител да изпрати писмо за подкрепа на програмата до
председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и до
министъра на регионалното развитие и благоустройството, ведно с препис от
решението.
Отговорник: Областна администрация – Русе
Срок: 20.12.2019 г.
По втора точка от дневния ред: Визия и напредък в подготовката на
предстоящия програмен период 2021 – 2027 г., г-жа Камелия Махакян – управител на
Областен информационен център Русе, запозна присъстващите с подготвените към
момента документи.
На базата на направен социално-икономически анализ са откроени няколко
приоритета за следващия програмен период: наука и иновации за конкурентоспособност,
образование и обучение за високо квалифицирана работна сила, както и подобряване на
свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на заетостта и социалното
включване и намаляване на бедността, и оползотворяване на местния потенциал.
Политиката на правителството през периода 2021 – 2027 г. ще включва целенасочени
действия по хоризонтални политики, като такива, свързани с климата, преференциално
третиране на проекти в изостанали райони, а също и дейности в сферата на сигурността и
миграцията. Присъстващите бяха запознати с индикативен списък с програми и водещи
ведомства за разработването на всяка от тях, както и с размера и разпределението на
средствата. Всяка от оперативните програми, с изключение на оперативната програма за
транспортна свързаност и оперативната програма за храни и/или основно материално
подпомагане, следва да предвижда ресурс в размер на поне 10 на сто от финансовата си
алокация за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие. До края на
2020 г. трябва да приключат процедурите по разработките на регионалните схеми за
пространствено развитие за регионите от ниво 2, общинските планове за развитие и
интегрираните планове за градско развитие и възстановяване, както и преговорите по
оперативна програма „Развитие на регионите“. (Приложение 2)
Г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална
камара, постави въпроса доколко ще се редуцира съфинансирането за бизнеса по
оперативните програми в новия програмен период и предвиждат ли се преференции за
Северен централен район. Като слабост отчете липсата на финансиране на проекти за
бизнеса по ТГС Румъния – България в периода 2014-2020 г.
Проф. Красимир Ениманев – председател на Русенска стопанска камара, изрази
мнение, че процесът за определяне на новите райони от ниво 2 се забавя и това е пречка да
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се кандидатства директно за европейско финансиране.
Г-н Цветомир Петров – зам.-кмет на община Ценово, изрази опасение, че в
представянето липсва програма за развитие на селските райони, което поставя селските
общини в изолация. Освен това навременното договаряне на оперативните програми за
предстоящия период е от значение за разработването на Общинските планове за развитие
за същия период.
Г-жа Махакян уточни, че към момента само три програми са почти готови, но текат
преговори за конкретното съфинансиране. Колкото до преференции за по-изостаналите
райони – по този въпрос политиката на правителството през периода 2021-2027 г. ще
включва и целенасочени действия по хоризонталните политики. По отношение средствата
по програмата за селските райони – същите вероятно ще намаляват, но все още текат
договорките между страните в Европейския парламент за конкретното финансиране.
По трета точка от дневния ред: Избор на представители на общините от област
Русе в Регионалния съвет за развитие на Северен Централен район, г-н Григоров
уточни, че съгласно чл.18, ал.5 от Закона за регионалното развитие, броят на
представителите на общините в Регионалния съвет за развитие се определя съобразно броя
на населението в областта. По официални данни на Националния статистически институт
към 31.12.2018 г., населението в област Русе е 218 556 души, поради което област Русе има
право на трима представители, които са членове на Областния съвет за развитие – кметове
и/или определени представители на Общинските съвети.
За представители бяха номинираха:
- г-н Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле;
- г-н Божидар Борисов – кмет на Община Две могили;
- г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе;
- г-н Димитър Славов – кмет на община Бяла.
Пристъпи се към явно поименно гласуване на предложенията, със следния резултат:
- г-н Валентин Атанасов – 23 гласа „ЗА“;
- г-н Божидар Борисов – 23 гласа „ЗА“;
- г-н Пенчо Милков – 17 гласа „ЗА“;
- г-н Димитър Славов – 6 гласа „ЗА“.
Г-н Григоров предложи за гласуване и по трета точка от дневния ред беше прието
следното
РЕШЕНИЕ №2:
Областният съвет за развитие определя следните представители на общините в
Регионалния съвет за развитие на Северен централен район:
- г-н Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле;
- г-н Божидар Борисов – кмет на Община Две могили;
- г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе
По четвърта точка от дневния ред: Представяне на Интегрирана стратегия за
устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево,
разработена по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между
Окръг Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A
Румъния – България, г-н Илиян Стоянов – представител на Изпълнителя по проекта,
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подчерта, че стратегията включва аналитична и стратегическа част, в която са заложени 3
стратегически цели, 6 приоритета, 10 основни цели, 15 мерки и 35 дейности за реализация,
като идеята е по този начин да се постигнат по-добри показатели на енергийната
ефективност. Крайната цел е трансграничният регион Русе – Гюргево към 2027 г. да се
превърне в еталон за промяната към зелена икономика чрез приложение на ефективни
възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна ефективност, вътрешнорегионално сътрудничество и партньорство с водещи региони от Централна Европа.
(Приложение 3)
Коментари и предложения нямаше и по четвърта точка от дневния ред се прие
следното
РЕШЕНИЕ №3:
Областният съвет за развитие съгласува Интегрирана стратегия за устойчива
енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево и я одобрява в
частта, касаеща област Русе.
По пета точка от дневния ред: Актуални въпроси, членовете на Съвета не взеха
отношение.
Поради липса на изказвания и изчерпване на дневния ред г-н Григоров благодари на
участниците и закри заседанието на Областния съвет за развитие на област Русе в 12,00
часа.
/П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе и
председател на Областния съвет за развитие
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