РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИРЕНА СОКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

П Р О Т О К О Л №1/16.03.2018 г.
от заседание на Областния съвет за развитие
на област Перник

Днес, 16.03.2018 г. от 14 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Областния съвет за развитие на област Перник, на което присъстваха следните
членове с право на глас:
1. Иво Иванов – Зам. областен управител на област Перник
2. Вяра Церовска – Кмет на община Перник
3. Васил Узунов – Кмет на община Брезник
4. Цветислава Цветкова - Кмет на община Трън
5. Димитър Сотиров - Кмет на община Земен
6. Светослав Кирилов – Председател на Общински съвет - Радомир
7. Бойчо Харалампиев - Председател на Общински съвет - Трън
8. Юлия Ганчева – Зам. председател на СРС «Подкрепа» - Перник
9. Бойка Павлова – Председател на Пернишка Търговско-Промишлена Палата
10. Тодор Йорданов – Експерт в РС на КНСБ – Перник
Гости:
1. Г-жа Елза Григорова – Управител на „Арт Форум 2007” ЕООД
2. Г-жа Стефка Йолева – Ръководител ОСБП при „Булгарконтрола” АД
3. Денелина Чапанова – Маркетинг отдел, „Булгарконтрола” АД

4. Соня Цанева – Директор „Стоков контрол”, „Булгарконтрола” АД
5. арх. Искрен Галев – „Пам Консулт“ ЕООД
6. Г-н Тодор Толев - „Пам Консулт“ ЕООД
И представители на териториалните структури в област Перник и Областна
администрация – Перник:
1. Г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар в Областна администрация –
Перник
2. Г-жа Елена Иванова – Директор Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация
- Перник
3. Ваня Банкова – Младши експерт в Областна администрация – Перник и
секретар на Областния съвет за развитие на област Перник.
Заседанието бе открито в 14 часа от председателстващия Областния съвет
за развитие на област Перник – г-н Иво Иванов.
След кратки приветствени думи, заседанието продължи с представяне на
предварително заявения дневен ред:
1. Представяне и приемане на Актуализиран документ за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2018 – 2020 г.
2. Многофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими и социално
слаби граждани
Поради липса на необходимия кворум от 2/3 от членовете, Председателя на
Областния съвет за развитие на област Перник предложи за първа точка от дневния
ред да бъде приложена неприсъствена процедура за вземане на решение.
Предложено бе и добавянето на допълнителни две точки към предварително
заявения дневен ред:
3. Безопасност на детските площадки, които се стопанисват от общините
4. Процедура за избор на членове на Съвета на децата
5. Дискусия
По първа точка от дневния ред:
Г-н Иво Иванов даде думата на г-жа Елза Григорова (Управител на „Арт
Форум 2007” ЕООД) за представяне на Актуализирания документ за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2018 – 2020 г.
Г-жа Елза Григорова представи дългосрочните цели и приоритетите за
развитие на Областта, както и действията за тяхното постигане, заложени в
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Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Перник за периода 2018 – 2020 г.
Акцент бе поставен върху основните изводи от актуализирания социалноикономически анализ показващи, че:
•

Коефициентът на заетост на лицата на възраст 15-64 г. в област Перник е понисък от средния за страната;

•

БВП по текущи цени в област Перник бележи тенденция на нарастване;

•

Близостта на пазара на труда в столицата води до нива на икономическа
активност в област Перник по-високи от средните в страната и близки до
средните за ЮЗР;

•

Работната заплата в областта е устойчиво по-ниска от средното за страната
ниво, но по темп на развитие/нарастване се приближава до средния за
страната;

•

Броят на населението в област Перник намалява с двойно по-висок темп от
средния за страната;

•

Застаряването на населението в областта следва общите тенденции на
национално ниво, но проблемът е по-силно изразен;

•

Нивото на системата на здравеопазването е сравнително ниско;

•

Системата

от

образователни

институции

в

областта

на

ниво

средно

образование е сравнително добре развита;
•

Делът на населението, свързано с обществено водоснабдяване и с обществена
канализация нараства;
Г-жа Елза Григорова поясни, че визията за развитие на област Перник

остава непроменена – „Високо качество на живот и икономически просперитет чрез
балансирано и устойчиво развитие, подкрепа за развитието на човешкия капитал и
културната индустрия и създаване на условия за иновации.”
Особено внимание бе отделено на мерките за икономическо съживяване на
региона и развитие на трансгранично сътрудничество чрез:
•

Популяризиране на бизнес потенциала на областта и запознаване на местната

общност, на местни и чужди фирми и инвеститори с възможностите за инвестиции;
•

Подпомагане на предприемачество и инвестиции;

•

Реклама и формиране на общи туристически продукти между общини и/или

областна администрация Перник с партньори от сръбска страна;
•

Ефективно използване на наличните ресурси;

•

Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;

•

Съвместни дейности в образованието и ученето през целия живот (съвместни

инициативи за обучение на младите хора и тяхната успешна професионална
реализация, създаване на мрежи между институции, стопански субекти и учебни
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заведения, обмен на образователни и обучителни практики и стажове, вкл.
разработване и прилагане на съвместни програми).
В

заключение

г-жа

Елза

Григорова

поздрави

представителите

на

общинските администрации за реализираните до момента проекти и пожела успех в
бъдещите начинания, водещи област Перник по един по-добър път.
Г-н Иво Иванов благодари на г-жа Елза Григорова за представената в
резюме информация и напомни, че приемането на Актуализирания документ ще се
извърши чрез неприсъствена процедура за вземане на решение, на основание чл.
72, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
По втора точка от дневния ред:
Г-н Иво Иванов даде думата на арх. Искрен Галев и г-н Тодор Толев,
представители на „Пам Консулт” ЕООД за да представят идейни проекти за
многофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими и социално слаби
граждани.
Г-н Тодор Толев поясни, че фирма „Пам Консулт” ЕООД разработва проекти
на различни типове сгради, изградени изцяло от употребявани морски контейнери.
По негови думи технологията, която използват е една от най-щадящите за околната
среда и притежава изключителен потенциал за развитие и множество предимства
пред традиционните строителни технологии като: минимални въглеродни емисии,
ниска себестойност, кратко време за изпълнение, ниско тегло и висока якост,
изготвяне

в

заводски

условия,

лесен

монтаж

и

демонтаж,

възможност

за

рециклиране и др. Г-н Толев добави, че именно поради тези си качества,
технологията

е

особено

подходяща

за

изграждане

на

жилищни

сгради

за

настаняване на уязвими и социално слаби граждани.
На присъстващите в залата членове на Областния съвет за развитие бяха
раздадени материали, илюстриращи презентираната от г-н Толев технология.
По трета точка от дневния ред:
Г-н Иво Иванов даде думата на г-жа Денелина Чапанова за представяне на
изискванията за безопасност на детските площадки.
Г-жа Денелина Чапанова започна с уточнението, че «Булгарконтрола» АД е
независима институция, международно призната и акредитирана, чиято дейност е
свързана с обезпечаването на детската безопасност на територията на детските
площадки за игра, както на открито, така и на закрито.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

4

От всички, инспектирани до момента детски площадки, приблизително 1500
на брой, 85% не отговарят на изискванията за безопасност. В следствие на това и
броят на инцидентите на общественно достъпни детски площадки се е увеличил.
С Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра,
устройството

и

безопасността

на

се определят условията и редът за

обществено

достъпни

площадки

за

игра,

разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им
ползване, поддържането и контрола. Съгласно чл. 66, стопанинът на площадката за
игра по всяко време носи

отговорност за съответствието на площадката с

изискванията на наредбата. Носи отговорност и за:
1. правилното й устройство в съответствие с изискванията за безопасност и
достъпност, определени по реда на тази наредба;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на
територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и
за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на
територията на откритите площадки за игра;
5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите
площадки за игра;
6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на
площадката за игра;
7.

предприетите

несъответствията

с

и/или

непредприетите

изискванията

на

наредбата,

мерки

за

отбелязани

отстраняване
в

на

докладите

за

извършения контрол.
В този ред на мисли, г-жа Чапанова отново акцентира върху дългогодишния
опит на «Булгарконтрола» АД в осъществяването на контрол върху безопасността на
тези обекти. В заключение тя добави, че няма нищо по-важно от безопасността и
здравето на децата.
По четвърта точка от дневния ред:
Г-н Иво Иванов даде думата на г-жа Ваня Банкова – младши експерт в
Областна администрация – Перник и секретар на Областния съвет за развитие на
област Перник за представяне на разписаната от Държавна агенция за закрила на
детето - процедура за избор на членове на Съвета на децата.
Г-жа Ваня Банкова разясни същността и целите на Съвета на децата.
Беше представена в синтезиран вид информация относно направленията и квотите
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на Съвета на децата.
На кметовете на шесте общини в област Перник бе предоставена подробна
информация за сроковете и етапите на провеждане на самата процедура (на
хартиен носител).

По пета точка от дневния ред:
Г-н Иво Иванов прикани присъстващите към дискусия при наличие на
въпроси или коментари по дискутираните теми. Такава не се осъществи.

Поради

изчерпване

на

дневния

ред

г-н

Иво

Иванов

благодари

на

присъстващите и закри заседанието.

Изготвил:
Ваня Банкова – Младши експерт в Областна администрация – Перник и секретар
на Областния съвет за развитие на област Перник
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