Рег.№ 80/60/21.12.2010г.

ПРОТОКОЛ №23

Днес, 21.12.2010г. от 11,00 часа в Заседателна зала №1 на Областна
администрация Видин се проведе двадесет и третото заседание на Областния съвет за
развитие на област Видин.
На заседанието присъстваха:
1. Пламен Стефанов – Областен управител на област Видин;
2. Инж. Любомир Низамов – Заместник областен управител на област Видин;
3. Александър Алексиев – Заместник кмет на община Белоградчик;
4. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
5. Румен Видов – Кмет на община Видин;
6. Николай Гергов – Кмет на община Грамада;
7. Добромир Тодоров – Заместник кмет на община Димово;
8. Георги Стоенелов – Кмет на община Ново село;
9. Митко Иванов – Заместник кмет на община Ружинци;
10. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене;
11. Нина Николова – Председател на общински съвет Белоградчик;
12. Габриела Генчева-Николова - Председател на общински съвет Бойница;
13. Румен Младенов - Председател на общински съвет Димово;
14. Лалко Лалов - Председател на общински съвет Кула;
15. Веселин Василев - Председател на общински съвет Макреш;
16. Величко Минчев – Председател на общински съвет Ново село;
17. Красимир Кирилов – Секретар на ВТПП;
18. Стефан Кръстев – Председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Видин;
19. Антон Дамянов – Председател на РС на КНСБ – Видин.
На заседанието присъства и Г-жа Елка Георгиева – Заместник областен управител
на област Видин, Г-жа Анелия Влаховска – началник отдел РРУП, дирекция АКРРДС и
Десислава Обретенова – главен експерт в отдел РРУП.
Г-н Пламен Стефанов откри заседанието и благодари на присъстващите за
участието в 23-то заседание на Областния съвет за развитие на област Видин.
Заседанието се счита редовно предвид присъствието на повече от 2/3 от общия брой на
членовете на съвета.
Областният управител запозна присъстващите с дневния ред, а именно:
1. Представяне на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на ОСР на
област Видин 2010 – 2013г. /представена предварително на членовете на съвета/
- докладва Анелия Влаховска – началник отдел РРУП, Дирекция АКРРДС.
2. Обсъждане и гласуване на решение за приемането на Актуализиран документ за
изпълнение на ОСР на област Видин 2010 – 2013г.
3. Представяне и обсъждане на въпроси, свързани с възможности за чуждестранни
инвестиции в областта.
4. Разни.
Г-н Стефанов подложи дневния ред на гласуване. Същият бе приет единодушно от
присъстващите.
Гласували:
ЗА: 19
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма
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По точка 1 от дневния ред:
Областният управител даде думата на Г-жа Анелия Влаховска – началник
отдел РРУП да представи накратко проекта на Актуализирания документ за изпълнение
на ОСР на област Видин 2010-2013г., който предварително е изпратен на членовете на
съвета за запознаване.
Г-н Стефанов поясни, че Актуализираният документ е обсъден и съгласуван от
РСР на СЗР на 07.12.2010г. на проведено редовно заседание в гр. Враца
Г-жа Влаховска представи в резюме Актуализирания документ за изпълнение
на ОСР на област Видин 2010-2013, като се спря на законовите изисквания за
изготвянето му, визията и целите, заложени в документа, както и на проблемите, които
е срещнал екипа по време на разработването му, свързани предимно с набирането на
актуални данни в различните сфери.
По точка 2 от дневния ред:
След презентацията на Актуализирания документ, Г-н Пламен Стефанов даде
думата на присъстващите за мнения и коментари по изложението.
Г-н Румен Видов изказа своето мнение, че документа е добре направен и
съдържа важни пунктове за развитие на област Видин. В същото време според него
някои от приоритетите и задачите са с по-дългосрочен период на действие и при
следващия планов период тези дейности следва да бъдат взети предвид. Като пример за
такива дейности и сфери, Г-н Видов даде пътната инфраструктура - ОП „Транспорт” е
„изтеглила” някои важни за областта проекти за следващия планов период, като в
последния дори е заложено само проектирането на ж.п. линията Видин-София и път
Е79. Кметът на община Видин акцентира, че подобни дейности следва да се имат
предвид и в периода 2014-2020г, макар че за него все още не е ясно в какъв
стратегически документ ще бъдат заложени.
Г-жа Влаховска взе думата и уточни, че за следващия планов период ще има
нова Областна стратегия за развитие на област Видин, но ще има приемственост между
настоящия и новия стратегически документ, като приоритетите и целите ще бъдат
включени след представянето им и съгласуването им от ОСР на област Видин.
Г-н Добромир Тодоров изказа мнение, ако е възможно в констативната част на
Актуализирания документ да се добави Изворския манастир, черквите в Орешец и
Извор. Според Г-н Тодоров е удачно да се прецизира раздел Транспорт в представения
документ, предвид факта, че голяма част от изброените пътища са ремонтирани и е
редно информацията за тях да бъде коригирана. Г-н Тодоров направи и предложение да
бъде допълнена и разширена информацията за ж.п. линията Видин-София и път Е79 в
частта Димово – Ружинци.
Г-н Пламен Стефанов отбеляза, че се водят активни разговори във връзка с
този проект и с оглед премахването на т.нар. „тапи” към Дунав мост ІІ, както в АПИ,
така и в Министерство на транспорта.
Г-н Румен Видов допълни, че ако се актуализира информацията във връзка с
манастирите, е добре да се добави и Алботинския манастир, предвид факта че община
Видин съвместно с Видинската Митрополия активно работят за съживяването му.
Не постъпиха други предложения и мнения по презентирания документ и
Председателят подложи на гласуване Актуализирания документ за изпълнение на ОСР
на област Видин 2010-2013г., в едно с направените предложения:
Гласували:
ЗА: 19
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма
На база на проведеното гласуване се формулира следното решение:
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РЕШЕНИЕ № 1
от 21 декември 2010г.,
Прието с протокол №23 от 21.12.2010г. от заседание на ОСР:
Областен съвет за развитие на област Видин
РЕШИ:
Приема Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за
развитие на област Видин 2010-2013г.

Гласували:
ЗА: 19
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

По точка 3 от дневния ред:
В контекста на обявената точка от дневния ред, Г-н Стефанов изказа мнение, че
е редно областна администрация да знае какво се работи в общините и обратно –
общините да бъдат запознати с работата на ОА Видин, защото в крайна сметка всички
работим за развитието на област Видин.
Областният управител запозна присъстващите с основните направления, по
които работи ОА Видин, както и с установените чуждестранни контакти за последната
една година, както следва:
1. Установено сътрудничество с област Ортенау, Германия и като резултат от това Г-н
Стефанов обяви на присъстващите, че в периода 18-20 април 2011г. на делово
посещение в област Видин ще пристигне бизнес делегация от немската област;
2. Направени първи стъпки и създадени първоначални контакти в Кралство Норвегия,
проявен конкретен интерес от страна на норвежките партньори към община Чупрене.
Г-н Стефанов подчерта, че през януари 2011г. е планирано и посещение на норвежкия
посланик в област Видин.
Областният управител обърна внимание, че има и разработен проект за реставрация на
еврейската синагога и крепостта Баба Вида, по норвежката програма за развитие и
сътрудничество.
3. Установено сътрудничество с областните управители на Бор и Мехидинци, чрез
кмета на Брегово.
След така изложените обстоятелства, Г-н Стефанов постави на обсъждане
начина, по който да бъдат реализирани и оползотворени създадените контакти и
възможности, защото според него областна администрация не следва да задържа
информацията само за свое ползване, а да я свежда до знанието на общините и
заинтересованите страни.
В контекста на горното, Г-н Стефанов постави въпроса за комуникацията
между ОА Видин и общините, по въпросите, свързани с участия по проекти и програми
на национално и международното ниво. Според него е удачно във всяка община да има
по един служител, който със знанието на кмета и на общинския съвет, да може да взима
решения по тези въпроси и да взаимодейства своевременно със служителите от ОА
Видин. Г-н Стефанов подчерта, че ОА Видин не може да разработва проекти за
общините, но може да насочва с контакти и тези контакти следва да бъдат максимално
оползотворени.
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Г-н Стефанов даде думата на присъстващите за коментари и становища,
относно начина, по който се възприемат инвестиционните намерения в област Видин.
Г-н Румен Видов изказа мнение, че не е удачно да се определи изрично един
служител за контакт по упоменатите теми. Според кмета на община Видин, редно е
всичко да пристига на вниманието на кмета на общината и той да взима решение, към
кого да насочи за изпълнение постъпилия материал, с оглед ресорите на служителите в
общинската администрация.
Г-н Красимир Кирилов допълни, че общините могат да се възползват и от
създадените от ВТПП контакти. ВТПП е съдействала и ще продължава да подпомага
работата на общинските администрации.
Г-н Стефанов отново акцентира върху конкретния въпрос, как представителите
на общините виждат чуждестранните инвестиции на територията на област Видин?
Според кмета на община Видин, към настоящия момент положението е трудно.
Г-н Видов уточни че когато инвеститора желае да вложи парите си някъде той се
интересува от: инфраструктурата, наличието на квалифицирана работна ръка,
географското положение, отношението на държавните и общинските органи към
чуждестранния инвеститор.
Община Видин е една труднодостъпна община в Република България – налице
са проблеми с път Е79, ж.п. транспорта също има проблеми, летището е затворено,
пристанището работи, но на национално ниво е разписано развитие на пристанища Лом
и Русе, липсва яснота, относно газификацията на областта. В контекста на упоменатото,
Г-н Видов изрази мнение, че ако държавата не се обърне с лице към област Видин през
следващите 2-3 години, малко вероятна е възможността за инвестиции.
Друг проблем, който постави Г-н Видов е липсата на окрупнени свободни
общински терени, и даде пример, че в община Видин няма на едно място 50 дка
налична земя, а това е проблем за инвеститора, който няма да тръгне да се договаря с
30-40 собственика на земя. Според Г-н Видов картината не е добра, но е реална –
общинските и областната администрация ще създадат благоприятните условия, но
инвеститорите трябва да имат и други условия. Всички комуникационни канали следва
да се „отпушат”.
Г-н Добромир Тодоров взе думата и допълни, че немаловажен е и
демографския проблем, който създава трудности при обезпечаване на производствата
на евентуални инвеститори. Ако във Видин това е проблем, в останалите общини това е
още по-голям проблем – там населението е силно застаряващо и неработоспособно. Г-н
Тодоров предложи да се приеме нормативен документ на централно ниво за решаване
проблемите на Северозапада в сферата на инфраструктурата, пречиствателните
станции, канализационната мрежа, демографския проблем и пр.
Г-н Тодоров подкрепи Г-н Видов и по отношение на проблема с терените. Общините
лесно продават терени, за да покрият текущи разходи, като към настоящия момент
обаче има резерв и това са земите по чл. 19, с които обаче общините не могат да се
разпореждат. В община Димово има постъпления за инвеститорски интерес в сферата
на възобновяемите енергийни източници, като точно тези земи могат да се ползват, но
към настоящия момент общината не може да предприеме нищо.
Г-н Георги Стоенелов се включи в дискусията, като отправи въпроса защо на
подобни срещи не присъстват депутати от областта. Общините имат сериозни
проблеми, които депутатите трябва да чуят. Някои общини дори нямат покритие от
мобилните оператори.
Конкретно Г-н Стоенелов запозна присъстващите с проблемите на избата в Ново село и
нейната амортизация и с неосъщественото инвестиционно намерение на испански
предприемач за изграждане на дърводобивно предприятие на територията на общината.
Г-н Пламен Стефанов апелира присъстващите да мислят и решават в посока
какво ние да направим в настоящите условия. Г-н Стефанов запозна ОСР с получения
отговор от МС във връзка с функционирането на летище Видин, като увери
присъстващите че нещата се работят, но изискват време. Според областния управител е
4

важно да се реши какво и как се прави при тази обстановка, кой с какво може да
помогне.
Г-н Кирилов изказа мнение, че е важно и отношението на общините към
инвеститорите. Във всяка община трябва да има хора, които да посрещат на подходящ
език всеки потенциален инвеститор. Трябва да се обръща внимание на инвеститорите,
да им се разяснява реалната обстановка и да им се съдейства, в противен случай те ще
отидат на друго място.
Г-н Пламен Стефанов обобщи, че в крайна сметка, отново се изложиха
проблемите на областта и апелира присъстващите да обмислят начините на работа във
връзка с подобряване на инвестиционния климат в област Видин и инициира среща за
януари 2011г., когато конкретно да се договорят дейности при съществуващите
обстоятелства в областта.
По точка 4 от дневния ред:
Г-н Стефанов запозна присъстващите със създадената в ОА Видин работна група
по въпросите на животновъдството в област Видин. Областният управител анонсира, че
през януари 2011г. ще бъдат провеждани срещи по общини с животновъди, с оглед
разясняване на възможностите пред тях за ефективно развитие на сектора.
Г-н Стефанов апелира кметовете за съдействие при организиране на
предстоящите срещи.
С така направените коментари и изразени становища дневния ред на заседанието
на ОСР на област Видин се изчерпа.
Г-н Пламен Стефанов благодари на присъстващите и закри заседанието.

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ /П/
Областен управител на област Видин
Председател на ОСР на област Видин

Силвия Стрезова /П/
Секретар на ОСР на област Видин
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