ОДОБРЯВАМ: / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе и
Председател на Областния съвет за развитие на област Русе
ПРОТОКОЛ №1/07.03.2016 г.
за неприсъствено приемане на решения от членовете на Областния съвет за развитие
на област Русе
Във връзка с идентифицирана възможност за финансиране по Програма Interreg V-A
Румъния - България на проектно предложение за обект „Дунавски обучителен център за
управление на проекти и интегрирани туристически продукти” и проектно предложение
„Дунавско злато” за обект „Бизнес билков център”и по предложение на Председателя на
Областния съвет за развитие на област Русе и на основание чл.72 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) за неприсъствено приемане на
решение, беше изпратено писмо до основния състав на Областния съвет за развитие с изх.
№37-00-1/25.02.2016 г., съдържащо материалите по дневния ред и проект на решения,
придружен с мотиви.
В определения в писмото срок до 02.03.2016 г. 18 от всичките 24 членове на
Областния съвет за развитие са се подписали в подкрепа на проекта за решения.
Съгласно чл.72, ал.2 от ППЗРР, решенията са приети, ако са подкрепени писмено без
забележки от две трети от членовете на Областния съвет за развитие.
Проектно предложение за обект „Дунавски обучителен център за управление на
проекти и интегрирани туристически продукти”, предвижда в Дунавския Обучителен
Център за Управление на Проекти и Интегрирани Туристически Продукти да заседават
областните комисии и съвети. Ще се организира обмяна на опит между областна и
общински администрации, институции и териториални звена на държавната власт. Ще се
обсъждат обществено значими теми със заинтересовани страни. Ще се извеждат и
популяризират добри практики.
Центърът ще работи по целогодишна отворена програма, като в нея ще бъдат
включени всички стратегически и планови документи на общинско и регионално ниво. Ще
се повеждат обучения за разработване и изпълнение на проектни предложения. Ще се следи
за реализиране на приетите решения. Част от обученията ще бъдат съвместни с румънските
партньори. Ще се търсят съвместни решения на общите проблеми, прилагайки научен
подход.
По този проект ще се изпълнят задълженията, които произтичат за Областния
управител от чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, а именно:
Областният управител провежда държавната политика в областта на туризма на
територията на областта, като разработва областната стратегия и участва в разработването
на програми за развитието на туризма на територията на областта и координира тяхното
изпълнение; стратегията и програмите се интегрират в областната стратегия за регионално
развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма,
маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните и регионалните
туристически ресурси и потребности, като се разработи Стратегия за развитие на туризма.
Всичко това е основание да се твърди, че проектът „Обучителен център” има
регионално значение и неговото реализиране ще допринесе за повишаване капацитета на
публичните институции за своевременно идентифициран на проблеми и реализиране на
мерки за разрешаването им, както и за реализиране целите на стратегическите документи за
постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж на транс граничния район Русе
– Гюргево.
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Проектът „Дунавско злато” е проект за билки, заетост и възможности за стартиране
на множество бизнеси свързани с билките, като идеята е да се обхванат най -важни
сегменти свързани с производство, преработка, търговия, услуги. Проектът ще се стреми да
даде множество знания в умения да събираш,създаваш, продаваш билки или предлагаш
услуги на билкова основа в трансграничния регион.
Бизнес билков център на територията на гр. Русе ще насърчава и ускорява
успешното развитие на земеделските стопани, малките и ново стартиращи фирми, като
осигурява набор от целесъобразно подбрани ресурси и услуги, които най-общо ще са
информационно-ресурсни услуги - заявката е това да представлява един от добре
подредените информационни ресурси в по-широк кръг от информация, свързана с билки;
Практически семинари и виртуални обучения в няколко направление, бизнес консултации
(включително и агротехнически); Правни консултации; Финансово-счетоводни услуги и
консултации; Решаване на конкретни технологични и технически проблеми при внедряване
на технологии за производство на билкови продукти; Как да финансираме в бизнеса с
билки в България и Румъния. Услуги, насърчаващи сертификацията на био продукти –
(Регламент ЕО №834/2007– биоземеделие); Маркетингови консултации и др.
Специално за трансграничния проект ще се структурира и втори бизнес билков
център в гр.Кълъраш. Двата центъра ще действат като обща взаимно допълваща се двойка.
В Кълъраш ще има зони за провеждане на практическото обучение в сектор БИЛКИ. Ще
се инсталират малки учебни демонстрационни пакетиращи или дестилационни машини.
Тоест взети заедно двата бизнес центъра ще бъдат витрина на почти всички фирми в
Северна България и Южна Румъния за билкови продукти. В този контекст Бизнес Билков
Инкубатор Русе е регионална инфраструктура, а разгледано в по-голям мащаб и
трансгранична инфраструктура.
Предвид изложеното и приложените към настоящия протокол писмени отговори, се
приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. На основание чл.22, ал.5, т.3 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет
за развитие на област Русе определя проектно предложение за обект „Дунавски
обучителен център за управление на проекти и интегрирани туристически продукти
за „обект с регионално значение” по смисъла на §5, т.74 от Допълнителни разпоредби
на Закона за устройство на територията
2. На основание чл.22, ал.5, т.3 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет
за развитие на област Русе определя проектното предложение „Дунавско злато” за
обект „Бизнес билков център” като „обект с регионално значение” по смисъла на §5,
т.74 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията.
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