Предложение за включване на цялата територия на област Русе в обхвата на
Целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо
развити райони

В изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република
България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно Приоритет 13.1 „Преодоляване на
икономическата изостаналост на отделни райони в страната”, от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството е възложено разработването на Целенасочена
инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа на развитието на Северозападна България,
Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
ЦИП е фокусирана върху най-изостаналите в социално-икономическото си развитие и
необлагодетелствани територии. Основната цел е: преодоляване на икономическата
изостаналост, привличане на инвестиции и повишаване на заетостта на населението в тези
райони.
Програмата е разработена във връзка с чл.5, ал. 3 на Закона за регионалното развитие,
съгласно който „Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална основа за
концентрация на ресурси за намаляване на вътрешно регионалните различия в степента на
развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за
регионално развитие”.
Разработеният проект на ЦИП условно е съвкупност от 4 подпрограми, обхващащи
географски райони, характеризиращи се със специфични проблеми и значими потребности,
както и специфични ресурси и потенциал за развитие.
В проекта на ЦИП 4 – други слабо развити планински, полупланински и гранични
райони попадат общините Борово, Иваново и Сливо поле, като общини с контакт по
северната граница на страната. Другите гранични общини – Русе и Ценово не са включени,
т.к. не отговарят на определените по програмата критерии. Останалите три общини – Бяла,
Ветово и Две могили не попадат в обхвата на програмата.
Районите за целенасочена подкрепа в област Русе са определени в Областната
стратегия за развитие на областта за периода 2014-2020 г. (одобрена с решение на Областния
съвет за развитие на 25.06.2013 г.), отчитайки наличието на показателите по чл.6 от Закона за
регионалното развитие. Идентифицирането им е извършено след анализ на социалноикономическото състояние на отделните общини в областта. Обобщените резултати
отразяват действието на 2 показателя в Община Русе, 5 такива в общините Бяла и Ветово и 6
– в общините Борово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово.
Във връзка с предходното изречение се счита, че териториалният обхват на четвъртата
подпрограма – за планинските, полупланинските и граничните райони, в частност за област
Русе, трябва да се разшири, като се включат всички общини от областта, като аргументите
за това са следните:
 Цялата територия на област Русе попада в граничната област, определена в Общата
стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния – България
и ЦИП би се явила като пресечна точка на трансграничните политики и националните
приоритети за социално-икономическото развитие на областта.

 Районите за целенасочена подкрепа са определени в Областната стратегия за
развитие на област Русе за периода 2014-2020 г., приета с решение на Областния съвет за
развитие на 25.06.2013 г.
 Общините Сливо поле, Русе, Иваново, Борово и Ценово имат директен достъп до р.
Дунав – водна граница на страната, а в проекта на ЦИП общините Русе и Ценово са извън
обхвата на Програмата. Общините Бяла, Ветово и Две могили могат да бъдат класифициране
като „полупланински с допълнителен критерий”.
 По данни на изданието „Регионални профили” на Института за пазарна икономика,
показателите за развитие на област Русе през 2014 г. показват незадоволителни резултати по
отношение на пазара на труда и инвестициите в областта. В същото време основната цел на
ЦИП е преодоляване на икономическата изостаналост, привличане на инвестиции и
повишаване на заетостта.
Гореизложеното очертава нуждата от включване на всички общини в областта в
териториалния обхват на Програмата.

