РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ПРОТОКОЛ

№1

03.11.2017 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Днес, 03 ноември 2017 г., от 10.30 ч. в зала „Струма“ на Областна
администрация - Перник се проведе редовно заседание на Областния съвет за
развитие при следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието и гласуване на предварителния дневен ред.
Докладва: г-жа Ирена Соколова – Областен управител на област Перник
2. Програма и приоритети на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
Докладва: г-жа Моника Панайотова – Заместник – министър за Българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
3. Публични регистри на Министерство на туризма – цели, съдържание,
начин на ползване.
Докладва:

г-жа

Лиляна

Арсова

-

Главен

директор

на

Главна

дирекция

„Туристическа политика“ в Министерство на туризма.
4. Представяне

и

приемане

на

Междинната

оценка

на

Областна

стратегия за развитие на област Перник.
Докладва: г-жа Елза Григорова – „ART Forum”
5. Дискусия

На

заседанието

присъстваха

следните

членове,

съгласно

Заповед

16/18.07.2017 г. на Областния управител на област Перник:
1. Ирена Соколова – Областен управител област Перник;
2. Иво Иванов– Зам. областен управител на област Перник;
3. Денислав Захариев –Зам.-кмет на Община Перник;
4. Инж. Иво Савов - Председател на Общински Съвет Перник;
5. Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир;
6. Иван Бъчваров - Зам.-кмет на Община Брезник;
7. Димитър Сотиров – Кмет на Община Земен;
8. Бойчо Харалампиев – Председател на Общински съвет Трън;

№РР-

9. Бойка

Павлова

-

Председател

на

Пернишка

Търговско-Промишлена

Палата;
10. Тодор Йорданов – Експерт в РС на КНСБ – Перник;
11. Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” – Перник;
гости:
1. г-жа

Моника

Панайотова

–

Заместник

–

министър

за

Българското

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
2. г-н Драган Пешински - представител на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството;
3. Лиляна Арсова - Директор Дирекция „Туристическа политика“ в Министерство
на туризма;
4. Г-жа Елза Григорова – Управител на „Арт Форум“;
И представители на териториалните структури в област Перник и Областна
администрация - Перник.
1. Г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар в Областна администрацияПерник;
2. Г-жа Елена Иванова – Директор Дирекция АКРРДС в Областна администрация
Перник;
3. арх. Екатерина Петрова - гл. експерт в Областна администрация Перник и
секретар на Областния съвет за развитие на област Перник

По първа точка от дневния ред:
Г-жа Ирена Соколова откри заседанието като приветства присъстващите с
„Добре дошли“ и предложи за гласуване предварителния дневен ред, който бе приет
единодушно.
По втора точка от дневния ред:
Г-жа Ирена Соколова, преди да даде думата на г-жа Моника Панайотова –
Заместник – министър за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
за представяне на информация по тема: „Програма и приоритети на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“, информира
присъстващите за значимостта от обсъждане на ангажиментите на страната ни по
време на председателството на Съвета на ЕС.
Заместник-министър
основните функции

Моника

Панайотова

презентира

същността

и

на ротационното председателство, предизвикателствата и

възможностите пред Европа и света, както и посланията и приоритетите на
Българското председателство. Тя започна с това, че Решенията на Европейския съюз
са „продукт“ от сътрудничеството на „институционалния триъгълник“, съставен от:
Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.
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За

предизвикателствата

пред

Европа

и

света,

Панайотова спомена за Климатичните промени,
информационните
сигурността,

и

комуникационни

демография

и

Революция 4.0/Развитие на

технологии,

необходимост

от

Заместник-министър

предизвикателства

по-нататъшна

пред

консолидация,

конкурентоспособност и сближаване в Европейския съюз. Тя сподели, че в сектор за
развитие на информационните и комуникационните технологии в началото на 2018
година стартира програма наречена - „WiFi for you“ с бюджет от 120 млн. евро на ЕС,
по която общините могат да кандидатстват директно в Брюксел, с цел осъществяване
достъпен интернет на ключови места в общините.
Заместник-министър Панайотова допълни, че европейската икономика в
бъдеще може да се определи като: Декарбонизирана, Кръгова и Цифрова икономика
и

продължи

с

разяснения

относно

общите

приоритети

в

програмата

от

председателството на Триото Естония-България-Австрия.
В заключение, тя представи четири ключови приоритета заложени в Българското
председателство:





Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и
социално сближаване;
Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;
Сигурност и стабилност в силна и единна Европа;
Цифрова икономика и умения на бъдещето.

Председателят на Областния съвет за развитие г-жа Ирена Соколова предложи
на членовете на съвета за гласуване.
Решение №1: Областния съвет за развитие на област Перник приема за
сведение и подкрепя заложените приоритети в програмата на Българското
председателство.
Областният съвет за развитие на област Перник прие решението с пълно
мнозинство.

По трета точка от дневния ред:
Г-жа Ирена Соколова даде думата за представяне на информация на тема:
„Публични регистри на Министерство на туризма – цели, съдържание, начин на
ползване“

от

г-жа

Лиляна

Арсова

-

Главен

директор

на

Главна

дирекция

„Туристическа политика“ в Министерство на туризма.
Г-жа Лиляна Арсова започна с представянето на Националния туристически
регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за
туристическа информация, след което обясни подробно за съдържанието на
регистъра.
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Г-жа Лиляна Арсова допълни, че НТР дава възможност всяка община да вписва
и да актуализира сама данните за своите туристически обекти.
По отношение на Общинския туристически регистър Г-жа Лиляна Арсова
обясни, че съгласно чл. 12, т. 5 от ЗТ, кметът на общината създава и поддържа
общински регистър на категоризираните от него туристически обекти на територията
на общината и също така че, кметовете на общини или оправомощени от тях
длъжностни лица водят и поддържат електронен регистър за всички туристически
обекти на територията на общината с издадени

временни

удостоверения и

категоризирани от тях обекти.
В заключение Г-жа Лиляна Арсова апелира към кметовете на общини на
територията

на

историческия,

област

Перник

културния,

да

кулинарния

използват
и

пълноценно

фестивалния

възможностите

туризъм

и

на

да подават

информация в Министерството на туризма за важни места, които ще бъдат
промотирани като туристическа дестинация.
Г-жа Ирена Соколова допълни, че Министерство на туризма поддържа шест
публични регистъра на интернет страницата си, които могат да се ползват свободно
с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и фирмите и цитира
информация, засягаща главно общините на територията на област Перник.
Председателят на ОСР г-жа Ирена Соколова предложи на членовете на съвета за
гласуване
Решение №2: Ангажиране на общините на територията на област Перник
с

активно

участие

в

управлението

и

предоставянето

на

актуална

информация за публичните регистри на Министерство на туризма.
Членовете на Областния съвет за развитие приеха Решение №2 единодушно.

По четвърта точка от дневния ред:
Г-жа Ирена Соколова даде думата на г-жа Елза Григорова, Управител на „ART
Forum” да представи Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на
област Перник.
Г-жа Елза Григорова започна презентацията с очертаване на основната цел,
задачи и очаквани ползи на Междинната оценка на ОСР на област Перник (20142020). За основни задачи, тя изброи:
- Да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение на
ОСР за периода 2014-2017 г. като цяло и по отделни цели и приоритети;
- Да се посочи кои специфични цели и приоритети са изпълнени;
- Да се посочат слабостите и проблемите при изпълнението на ОСР и да се направят
препоръки по отношение на ОСР до края на програмния период 2014-2020;
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По отношение на икономическото развитие на областта в периода 2013-2015 г.
г-жа Елза Григорова отбеляза, че БВП по текущи цени в област Перник бележи
тенденция

на

нарастване,

но

областта

допринася

в

най-малка

степен

за

формирането на регионалния БВП. Тя спомена също, че БВП на човек от населението
в област Перник в периода 2011-2015 г. се запазва по-нисък от средния за страната
и към края на разглеждания период – най-нисък сред областите в ЮЗР, не достига
стойността от 2011 г.
По отношение на пазара на труда г-жа Елза Григорова заяви че, за периода
2011-2016 г., разглеждан като цяло, коефициентът на заетост на лицата на възраст
15-64 г. в областта нараства устойчиво, но през 2016 г. се отбелязва спад и
стойността възлиза на 61,9%. Тя спомена, че близостта на пазара на труда в
столицата води до нива на икономическа активност в област Перник (70,7% през
2016 г.), по-високи от средните в страната и близки до средните за ЮЗР.
Г-жа Елза Григорова представи на присъстващите оценката на изпълнението
на стратегическите цели и приоритети и изброи следните отправни точки и изводи:
1. Индикативният общ размер на необходимия ресурс за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на област Перник 2014 – 2020 г. възлиза на 97 500 хил.
лв.;
2. Към средата на периода на действие на ОСР общото изпълнение на индикативния
финансов план към ОСР е 68% от планираното;
3. Най-значителен обем средства са насочени към доизграждане и рехабилитация
на ВиК инфраструктура и инфраструктура за опазване на околната среда, за
повишаване на енергийната ефективност;
4. Много добра ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията
на Стратегически цели 2, 3 и 4, а по-слаба – при Стратегическа цел 1;
5. Следва да се влагат повече средства в рехабилитация на пътната инфраструктура
и на уличната мрежа в населените места. Необходимо е да продължат усилията
за въвеждане на електронни услуги в общините и в областната администрация с
цел достигане на европейските стандарти.
Г-жа

Елза

Григорова

завърши

с

обобщената

оценка

за

степен

на

изпълнение на стратегическите цели и приоритетите на ОСР на област Перник 20142020, която е в диапазона на „задоволителна до много висока“ и се базира на
степента на изпълнение на отделните стратегически цели, както и на тенденциите в
изменението на основните социално-икономически показатели.
Г-жа Ирена Соколова благодари на г-жа Елза Григорова за направената
презентация и помоли членовете на съвета да пристъпят към гласуване на следното
решение:
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Решение №3: Областният съвет за развитие на област Перник приема
Междинната оценка на ОСР на област Перник (2014-2020).
След гласуване, Областният съвет за развитие прие Междинната оценка на ОСР на
област Перник (2014-2020) единодушно.

По пета точка от дневния ред:
Не се проведе дискусия.
Г-жа Ирена Соколова, благодари на всички членове и гости за участието им
и поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П/
ИРЕНА СОКОЛОВА
Областен управител
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