ПРОТОКОЛ №24
Днес, 15.03.2011г. от 11,00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация
Видин се проведе двадесет и четвъртото заседание на Областния съвет за развитие на област
Видин.
На заседанието присъстваха:
1. Пламен Стефанов – Областен управител на област Видин;
2. Александър Алексиев – Заместник кмет на община Белоградчик;
3. Анета Генчева – Кмет на община Бойница;
4. Сергей Здравковски – община Брегово;
5. Румен Видов – Кмет на община Видин;
6. Николай Гергов – Кмет на община Грамада;
7. Тодор Илиев –Кмет на община Димово;
8. Ванюша Василева- община Макреш
9. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене;
10. Габриела Генчева-Николова - Председател на общински съвет Бойница;
11. Ивайло Томов - Председател на общински съвет Брегово;
12. Иванела Андреева – Зам. Председател на общински съвет Димово;
13. Лалко Лалов - Председател на общински съвет Кула;
14. Веселин Василев - Председател на общински съвет Макреш;
15. Богомил Станков– Председател на общински съвет Чупрене;
16. Олег Антов – Председател ИСА Видин
17. Владимир Андреев – Асоциация на индустриалния капитал;
18. Стефан Кръстев – Председател на СРС на КТ „Подкрепа” – Видин;
19. Антон Дамянов – Председател на РС на КНСБ – Видин.
На заседанието присъстваха още инж. Любомир Низамов – Заместник областен управител
на област Видин; г-жа Елка Георгиева – Заместник областен управител на област Видин, гжа Аня Василева – Директор АКРРДС, г-жа Анелия Влаховска – началник отдел РРУП,
дирекция АКРРДС и Десислава Обретенова – главен експерт в отдел РРУП.
Г-н Пламен Стефанов откри срещата и благодари на присъстващите за участието в 24то 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. Кратко представяне на резултатите и препоръките от Междинната оценка на
Областната стратегия за развитие на област Видин. Предложение за
преформулиране на Стратегическа цел 1 и гласуване на решението – докладва
Анелия Влаховска.
2. Представяне на информация за посещение на бизнес делегация от Окръг Ортенау
(провинция Баден – Вюртемберг, Федерална Република Германия) в
област Видин. Обсъждане на въпроси и предложения, свързани с
изготвянето на програмата за посещението и възможности за инвестиции
по отделните общини.
3. Разни.
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Г-н Стефанов подложи дневния ред на гласуване. Същият бе приет единодушно от
присъстващите.
Гласували:
ЗА: 19
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

По точка 1 от дневния ред:
Областният управител даде думата на Г-жа Анелия Влаховска – началник отдел
РРУП да представи накратко резултатите и препоръките от Междинната оценка на
Областната стратегия за развитие на област Видин.
Г-жа Влаховска представи в резюме документа, като се спря на законовите
изисквания за изготвянето му, изводите и препоръките, заложени в документа. Тя представи
накратко и основните индикатори, използвани за оценка на социално-икономическото
състояние на областта, както и данни за сравнение с другите области.
Конкретно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ: ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ 1
Потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото
развитие на област Видин и достигане нивото на развитие на областите с високи
икономически показатели чрез подобряване състоянието на инфраструктурата,
инвестиции в човешките ресурси, въвеждане на нови технологии и привличане на
инвестиции, може да бъде определен като силно ограничен – необходими са допълнителни
и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки.
думата високи да бъде заменена със средни икономически показатели!!!!
Председателят подложи на гласуване предложението:
Гласували:
ЗА: 19
ПРОТИВ: Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма
На база на проведеното гласуване се формулира следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1
от 15 март 2011г.,
Прието с протокол №24 от 15.03.2011г. от заседание на ОСР:
Областен съвет за развитие на област Видин
РЕШИ:
Приема изменението на Стратегическа цел 1 от Областната стратегия за развитие в
следния вид:
Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото развитие на област Видин и
достигане нивото на развитие на областите със средни икономически показатели чрез
подобряване състоянието на инфраструктурата, инвестиции в човешките ресурси,
въвеждане на нови технологии и привличане на инвестиции
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След решението, Г-н Пламен Стефанов отбеляза, че знае мнението на повечето от
присъстващите за програмните и стратегическите документи. Наскоро е участвал в работна
среща с Министър Плевнелиев и Министър Трайков, на която са се дискутирали
стратегически и планови документи и е отбелязано, че тези документи трябва да съдържат
реални цели, приоритети и мерки, за да се търсят реални възможности за изпълнението.

По точка 2 от дневния ред:
Г-н Пламен Стефанов припомни на членовете на съвета за предстоящото посещение
на бизнес делегация от Германияна 18-20 април, 2011г. както и че им е изпратен списък на
делегацията и дейността на фирмите. Тези хора идват с цел да огледат и инвестират,
необходима е програма за посещението им, очакваме предложения от тази среща сега за
изготвянето на програмата. Следобяд ще има подобна среща и с бизнеса. Трябва съвместно
да приоритизираме въпросите за общата част от срещата. След това предвиждаме разделяне
на работни групи по интереси. Г- Стефанов отбеляза, че възнамерява да покани експерт от
Агенцията за инвестиции, който ще представи преференциите при праговете на инвестиции.
Г-н Румен Видов попита ще има ли политическа среща.
Г-н Пламен Стефанов отговори, че сме събрани по повод на среща с бизнес
представителите.
Г-н Румен Видов изказа своето мнение, че общата част от програмата ще бъде
полезна ако даде информация за облекчения при инвестиции, свободни терени, логистика,
инфраструктура, партньори. Добре е всеки да осъществи контакт с подходящ партньор.
Например Търговско промишлената палата и Индустриалната стопанска асоциация могат да
бъдат партньори.
Г-н Пламен Стефанов отбеляза, че това е пътят – обща среща, контакти, размяна на
мнения.
Г-н Л. Лалов отбеляза, че логистиката я няма в нашия край. Страдаме от липса на
производство. Липсват пари, инициативи, кадри. Резултатите от преброяването са
катастрофални, населението намалява значително тук. Ние сигурно няма да можем да
решим тези въпроси сега, но трябва да мислим за тях.
Г-н Румен Видов подчерта, че познава германците и ние трябва да имаме конкретни
предложения за тях. Посочи като пример областта на зеленчукопроизводството – ще се
изкупува ли продукция, какви количества, видове и т.н. Трябва да имаме готова информация.
Г-н Пламен Стефанов попита има ли кмет, който иска да проведе персонален
разговор с някой от инвеститорите и евентуално посещение в неговата община.
Г-н Алексиев отговори, че има интерес за посещение в Белоградчик към г-н Хубер
/посадъчен материал за лозя/ и г-н Шмидерер / собственик на СПА хотели/
Г-н Илиев посочи, че е необходимо да се помисли по въпроса ден-два.
Г-н Пламен Стефанов отговори, че сигурно е така, но практиката показва друго,
имайки предвид ангажиментите на кметовете.
Г-н Веселин Василев предложи да се посети Раковишкия манастир, за да се види
съседната сграда на бившия пионерски лагер, която е общинска собственост и ако
представлява интерес разбира се за инвестиция.
Г-жа А. Генчева посочи, че би искала по-конкретна информация за дейността на
фирмите и отбеляза, че община Бойница има много пустеещи земи и би могла да предложи
свободни терени.
Г-н Пламен Стефанов отговори, че времето е кратко и не можем да предоставим поподробна информация за фирмите.
Г-н Стефанов даде думата на присъстващите за други предложения, но такива не
постъпиха.
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По точка 3 от дневния ред:
Г-н Стефанов даде думата на г-жа Аня Василева за кратка презентация.
Г-жа Аня Василева презентира Програма за хуманитарна помощ на Военния отдел
към Американското посолство. Програмата финансира проекти, насочени към социалните
услуги в Северозападния район за планиране. Тя е адресирана към Областните управители,
местната власт, НПО в социалната сфера.
До края на месец март трябва да бъдат подадени проектните предложения за
финансиране през 2012г.
Г-жа Василева показа примери за добри практики, както и за неподходящи проектни
предложения. Отбеляза, че финансовите разходи трябва да са реални, а не изкуствено
намалени с цел класиране за финансиране на проекта. Представи също в презентацията по
години брой финансирани проекти. Призова всички да се възползват и да са активни при
кандидатстването. Предложенията да бъдат изпратени в Областна администрация, а от тук в
посолството.
Г-жа Василева отбеляза че програмата е одобрила вече два проекта за Видин – за
болницата и за дигата до Телеграф Капия.
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

Анелия Влаховска /П/
Протокол на ОСР на област Видин
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