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28 - 30 март, София
•
•
•
•

Форум за Югоизточна Европа,
Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия,
SEE Solar – изложба за соларни технологии
“Save the Planet” – конференция и изложба за управление
на отпадъци, рециклиране и екология

Представители на всички заинтересовани страни – бизнеса, правителството и местните власти, браншови асоциации и
медии – ще се срещнат и открито ще дискутират ситуацията не
само в България, а и в съседните страни.

80 лектори от Европа,
Азия и САЩ
•
•
•

Възобновяема енергия - финансиране на проекти за ЕЕ и
ВЕИ, с примери от Холандия, Швеция, САЩ, Испания, Белгия и Австрия за насърчаване на енергийната ефективност.
Потенциалът на биомасата и законодателни пречки при
внедряването й.
Най-новите тенденции при управлението на отпадъците.

Organizer: www.viaexpo.com
Date: 28-30 March 2012
Place: Sofia, Bulgaria
The event’s aim is to outline investment opportunities in South-East
Europe and promote good environmental
practices, the implementation of which
will speed up the development of low
carbon and sustainable economy in the
Region.
The South-East European Forum
incorporates Conference and Exhibition
on Waste Management, Recycling and
Environment - ‘Save the Planet’, Congress
and Exhibition on Energy Efficiency
and Renewable Energy and SEE Solar
Exhibition. The event will be one of the

•

•
•
•

Финансовите механизми за покриването на оперативните
разходи.
Публично-частните партньорства - дискусии с участието
на представителите на общините и Кръгла маса, организирана със съдействието на АСЕКОБ, ФРМС и Националното
сдружение на общините.
Сесия „Оползотворяване на енергия от отпадъци”
Разнообразни паралелни изяви.

250 компании от 31 държави
•
•
•
•
•

4 зали и на открито
Многобройно участие на фирми в австрийския и американския павилиони
Австрийски компании представят своето ноу-хау в областта на управлението на отпадъците
Демонстрация на соларен самолет и електромобил на
Chevrolet Volt
Дебют на българския пазар на SARP Industries (Veolia
Environmental Services) – световен лидер, специализиран в
доставяне на оборудване за обезопасяване на отпадъци и
използването им за производство на енергия.

South-East European Forum on Waste Management,
Recycling, Energy Efficiency and Renewable Energy
most significant meeting points for key
industry players to exchange know-how
and do business in this part of Europe. It
will be supported by many international
and local partners as among them is the
Bulgarian Industrial Association.
The Exhibitions
Over 250 leading companies from
Austria, Belgium, China, Cyprus, Czech
Republic, Greece, Denmark, France,
Germany, Italy, Poland, Romania, Serbia,
Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA,

etc. will present waste treatment equipment, recycling systems, new solutions
for energy efficient construction; electric
vehicles, solar PV and thermal -, bio-,
wind-, hydro energy systems, etc. More
than 7000 professional visitors on a global scale are expected to get involved.
The Conference and Congress
High-level speakers from 18 countries
will participate in the program of the
parallel 3-day Forum. Hot topics like
financing of EE & RE projects, energy

efficiency, biomass resources, bionergy,
waste treatment technologies, recycling,
energy and resource recovery will be included in the agenda. The attendees will
have an opportunity to meet personally
experts from Bulgarian Industrial Association, Euroheat & Power, World Alliance
for Decentralized Energy, International
Solid Waste Association, European Network of Environmental Professionals,
Confederation of EU Waste-to-Energy
Plants, Association of Cities and Regions
for Recycling and Sustainable Resource
Management, etc.
The efficient event format and strong
international participation will ensure
more valuable contacts and fresh business ideas.
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Скъпи читатели,
В този брой ви представяме
теми, които се разглеждат в момента от българския парламент и
ресорните министерства и са от
изключително значение за развитието на общините и на местната
икономика.
В началото на годината природата отново ни напомни, че не сме подготвени да посрещнем нейните
стихийни проявления. Събитията в с. Бисер повдигнаха въпроса за превенция от наводнения и защита
от природни катастрофи. Въпрос, който се дискутира от средата на 1990-те години без особени
резултати. През 2005 редица експерти от Германия,
Холандия и Япония посетиха страната ни и в рамките на поредица от семинари за представители на
общините, държавната администрация и басейновите
дирекции представиха модерни методи за превенция
и успешни практики от техните страни. Години покъсно, въпреки многократните наводнения в страната, явно все още се намираме в етап на дискусии.
Докато Германия и Франция, например, всяка година
изграждат нови изкуствени езера, резервни площи за поемане на високи води, помпени станции и
системи за ранно предупреждение при опасност, в
България все още сме на мнение, че ще се справим
с водната стихия само с почистване на речните корита. Предвид глобалната промяна на климата тези
мерки се оказват твърде недостатъчни.
Още една тема се намира в горещата фаза на
вземане на решение. Народното събрание трябва да
внедри европейската директива за либерализиране
на енергийния пазар. С тази тема са свързани искането на енергийно интензивната индустрия у нас
за въвеждане на изключения в плащането на допълнителните такси в цената на електроенергията и критиките срещу твърде високите цени за индустриални
консуматори на ток. Решение на проблема би било
например замразяването размера на допълнителните такси на нивото му от 2011. Едно сравнение на
цените на енергията в България и в други държави-членки на ЕС показва, че страната ни рискува
опасността енергоемките й предприятия да загубят
конкурентоспособността си в световен мащаб.
От изключително значение за развитието на общините е приемането на Закона за публично-частното
партньорство. Именно на него се уповават надеждите на местната власт за по-бързо и ефективно справяне с редица проблеми от местно значение.
Гост в рубриката “Насаме с...” е новият председател на УС на Националното сдружение на общините
в България Тодор Попов, кмет на община Пазарджик.
В рубриката “България на регионите” ви представяме Северен централен район за планиране с кметовете на Разград, Свищов и Тутракан.
Желая Ви приятно четене!

Лидия Светославова
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Интервю с
Константин Стаменов,
председател на УС на БФИЕК

брой 3, март 2012

БСК и ТЦС
провеждат семинари
за интермодален
и регионален
транспорт

Десет общини получиха
финансиране
за пречиствателни
станции и ВиК

В присъствието на
премиера Бойко Борисов на 10 общини бяха
връчени договори за
финансиране на проекти за изграждане
и модернизация на
пречиствателни
станции и ВиК мрежи.
На снимката: Нона
Караджова, Бойко
Борисов и Детелина
Николова - кмет на
Добрич

Министър-председателят Бойко
Борисов връчи договори за финансиране на проекти за изграждане и
модернизация на пречиствателни
станции и ВиК мрежи на 10 общини на церемония в Гранитната зала
на Министерския съвет. Проектите са на общините Балчик, Бургас,
Кюстендил, Приморско, Каварна,
Дулово, Елхово, Гълъбово, Сандански и Столичната община. Договорите са на обща стойност 351 млн.
лв. Финансирането се предоставя
от Оперативната програма “Околна
среда”.
Министърът на околната среда
и водите Нона Караджова подписа
две предварителни споразумения
за реализацията на ВиК проекти с
представители на общините Добрич
и Пловдив. Общата стойност на
проектите е 260 млн. лв. За тях ще
се изчаква оценка на Европейската
комисия. Споразуменията ще дадат
възможност на общините да стартират изпълнението на проектите
преди тяхното одобрение от Брюксел, така че строителството им да
приключи до края на 2014.
Министър Караджова съобщи,
че договорите за нова ВиК инфраструктура и пречиствателни станции на отпадни води са на стойност

585 млн. лева. От тях 120 млн. лева
са от държавния бюджет. Ще бъдат изградени или модернизирани
съществено девет пречиствателни
станции за отпадни води. В резултат
ще се пречистват над 400 хил. куб.
метра на ден или над 150 млн. куб.
метра по-малко замърсени води ще
попадат в реките на година.
Общо 520 километра ВиК мрежа
ще бъде изградена и реконструирана и над 1 млн. души ще се възползват от инвестицията.
При реализирането на строителните дейности ще бъдат заети
около 10 хил. души, а над 300 ще
са постоянните работни места. Проектите трябва да приключат найкъсно до края на 2014 г. Караджова
заяви, че ще е нужна сериозна мобилизация на общините за изпълнението на проектите, а премиерът
поиска от местната власт конкурсите да се провеждат при прозрачни
и ясни правила и насърчи общините
да канят медии и граждански организации при отварянето на офертите. Той предупреди, че службите
ще следят активно процедурите на
бъдат прозрачни, тъй като такива
ангажименти са поети към партньорите в ОЛАФ и останалите организации в ЕС.

Българската стопанска камара (БСК) с
подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер” организира поредица от работни семинари за обмяна на опит и добри практики
на тема “Немският опит в организацията на
интермодалния и регионалния транспорт и
логистика – възможности за приложение
в България”. Ще се проведат общо три семинара, като първият ще е в София на 28
март, а останалите два – в края на април и
май. Партньори в проекта са Технологичен
център София (ТЦС), Браншовата камара
по железопътен транспорт, ИСА – Пазарджик, ИСА – Благоевград, Сдружението на
общините “Орфей” (Септември, Велинград,
Якоруда, Разлог, Банско, Добринище,
Баня).
Планираните дейности по проекта са
ориентирани основно към експертно укрепване на общините и на работодателските организации като техни партньори
и към повишаването на капацитета на регионално и общинско ниво за решаването
на проблемите на транспортните системи
и тяхната ефективност. Общата цел на
проекта е подобряване възможностите на
регионалните работодателски организации като децентрализирани структури на
гражданското общество в България за активно участие в идентифициране на общите проблеми на българските общини при
формиране на регионалната политика за
ефективен, енергоспестяващ и екологосъобразен транспорт и налагане на общинските интереси в тясно сътрудничество и в
съответствие с европейските бизнес модели и с немския опит.
За повече информация:
Българска стопанска камара
02 93 209 59, branch@bia-bg.com и
Технологичен център София
02 8090 277, office@technologycenter.bg

ПОКАНА
Общо събрание на АБГР
На 27 (петък) и 28 (събота) април
в Боровец
ще се проведе
Общо събрание на АБГР.
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НАОСБ инициира дискусия за практиките при
ПЧП в общините
По инициатива на Националната асоциация на общинските
служители в България (НАОСБ) на 27 февруари в София се
проведе международна дискусия: „Публично-частното партньорство в общините”. Събитието премина под патронажа на
вицепрезидента на Република България Маргарита Попова. На
форума с мнения и поздравления участваха Томислав Дончев
– министър по управлението на средствата от ЕС, Н.Пр. Матиас
Хьопфнер – посланик на Германия у нас, Богдан Мирчев – ръководител на фондация „Ханс Зайдел” за България.
Бяха дискутирани въпроси, свързани с конкретни прак-

тики на ПЧП в общините, както и чуждестранен опит в тази
област. По темата говориха Цветан Симеонов от Българската
търговско-промишлена палата и Петър Диков – главен архитект София. Чужд опит споделиха проф. Андреас Шобервалтер
– Българо-австрийски мениджмънт форум и Делян Гривишки
– зам.-председател на Българо-китайската търговско-промишлена камара.
Експерти от Асоциацията на българските градове и региони
представиха становището на АБГР по отношение на разглеждания в парламента Закон за публично-частното партньорство.

Министър Лиляна Павлова:
JESSICA насърчава предприемаческия дух
На 9 февруари на открита среща в
Новотел Пловдив представители на бизнеса и медиите бяха запознати с параметрите на подписаното споразумение
между Европейската инвестиционна
банка в качеството й на Холдингов фонд
за България по инициативата JESSICA
(Съвместна
европейска
инициатива
за устойчиви инвестиции в градските райони) за България и Регионалния
фонд за градско развитие АД (РФГР)
с водещ акционер Societe Generale
Експресбанк и акционери финансова компания Елана и Balkan Advisors.
Това е четвъртата подобна среща от
планираните шест, които министерството и фондът организират за обмяна на
информация и по-детайлно запознаване
със спецификите на подписаното споразумение. По силата му РФГР АД получава
мандат за управление на 36, 9 млн. лева
от ресурса на Оперативната програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г., а
водещият партньор във фонда - Societe
Generale Експресбанк, поема ангажимент да съфинансира проектите на фонда с двойно по-голяма сума - 73, 8 млн.
лв. Така до средата на 2015 г. ще бъдат
инвестирани общо над 110 млн. лева в
проекти за устойчиво градско развитие.
На събитието присъстваха министърът
на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, Иван Попов
– началник отдел “Програмиране, оценка информация и публичност” в главна
дирекция “Програмиране на регионалното развитие” към Министерството на
регионалното развитие и благоустрой-



ство, кметът на община Пловдив – Иван
Тотев, Мария Русева – Изпълнителен
директор на Societe Generale Експресбанк, Мартин Заимов – Изпълнителен
директор на “Регионален фонд за градско развитие” АД и Йордан Йорданов – Управляващ директор на “Регионален фонд за градско развитие” АД.
РФГР ще финансира проекти на общини,
частни инвеститори и публично-частни
партньорства, в шестте големи града на
България - Бургас, Варна, Русе, Плевен,
Пловдив и Стара Загора чрез заеми, но
в някои случаи и чрез дялово участие.
Фондът ще инвестира в проекти, които
имат потенциал да облагородят и осъвременят градската среда, като например: обновяване на сгради от социалната
инфраструктура, реализация на проекти
за подобряване на физическата среда и
превенция на риска, изпълнение на системи за устойчива градска мобилност.
При представянето на инициативата
министър Павлова заяви: “Министерството на регионалното развитие и благоустройството положи много и целенасочени усилия, за да може България да

се нареди сред първите държави-членки
на Европейския съюз, които изпълняват
инициативата JESSICA като иновативен
и допълващ инструмент за финансиране
на градовете. JESSICA предлага много
възможности за развитие на нашите градове – много повече, от колкото досега
беше възможно по линия на структурните фондове. JESSICA насърчава предприемаческия дух и позволява на всички
да участват в развитието на българския
град. В този смисъл, програмата е една
уникална възможност за съвместна работа на българските общини и бизнеса
в името на по-добрата градска среда.
За разлика от схемите за безвъзмездна помощ, генерирането на приходи е
не само допустим, но и търсен елемент
и в този смисъл търсенето на печеливши и устойчиви проекти е от ключово
значение за успеха на инициативата.”
От своя страна Йордан Йорданов - управляващ директор на “Регионален фонд за
градско развитие” АД допълни: “За нас е
много важно възможно най-широк кръг
от хора в шестте най-големи български
града да се запознаят с възможностите,
които инициативата JESSICA и в частност
Регионалният фонд за градско развитие
предлагат. Затова организираме тази
четвърта среща с бизнеса, неправителствените организации и местната власт.
Досега имаме много позитивни отзиви от
всички градове, което ни мотивира да
продължаваме да се срещаме с хората и
да ги информираме за различните способи за финансиране облагородяването на
градската среда в България”.
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Становище
на Асоциацията на българските градове и региони по закона за ПЧП,
представено на международна дискусия: „Публично-частното партньорство в общините”

За Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ обсъждането на
закона за ПЧП и прилагането му в общините е особено актуално сега, когато
в НС е приет на първо четене законът за публично-частното партньорство.
В началото обръщаме внимание на някои правни аспекти по прилагането на
ПЧП.
Въпреки многото слабости на проектозакона, които бяха отбелязани от
депутатите при обсъждането му, приемането на първо четене показа ясната воля на законодателя да регулира, чрез отделен закон, тази сравнително нова за българското право форма на сътрудничество между публичния и
частния сектор.
През последните години много общини при липсата на закон се опитаха да
прилагат модела публично-частно партньорство, приемайки Наредби и на основа на традиционните форми на сътрудничество между публичния и частния
сектор, като концесии и обществени поръчки, но на повечето места не можаха
да го реализират на практика, поради редица причини, някои от които чисто
юридически и ще се спрем на по-важните от тях:
Един от основните юридически проблеми в тези Наредби, който съществува и в приетия на първо четене законопроект е липсата на ясно разграничение на приложното поле на ПЧП като форма на сътрудничество, от това на
концесиите и обществените поръчки.
Според Асоциацията на българските градове и региони трябва да се направят няколко неща, за да може законът да се задейства закона през следващите години:

1

Трябва ясно да се разбере, че Законът за ПЧП е по общ закон, а концесията е едно от неговите проявления, както договорното ПЧП и институциализираното ПЧП. Това означава, че трябва ясно да се разграничат
териториите за приложение на различните видове проявления на партньорство между публичния и частния партньор. За това ние сме представили
конкретни предложения в Парламентарна комисия по бюджет и финанси.

2

Като следствие от горното не бива този закон да води до промени в другите закони – Законът за концесиите, Законът за общинската и Законът за
държавната собственост и т.н. защото:
- Ще доведе до правен хаос при тяхното прилагане за известен период
от време, а в момента няма особени оплаквания или забелязани слабости
при тяхното действие;
- В правното пространство ще съществуват за много години договори за партньорство между публичен и частен партньор, сключени на основата на различни закони, но засягащи една и съща публична собственост или едни и същи проекти от обществен интерес;

3

Трябва да се има предвид, че Европейската комисия е установила несъвършенство в прилагането инструмента на концесиите и ще се наложат
промени в съотвествие с разработените от нея варианти. (Работен документ
на службите на Комисията, Обобщение на оценката на въздействието, придружаваща предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за
възлагане на договори за концесия от 20.12.2011 г). Това ще наложи промени
в Закона за концесиите, респ. и в Закона за ПЧП, ако се приеме в предложе-

ния вариант, респ. ще се блокира неговото прилагане. Този работен документ
доказва, че концесията е частен случай, едно от проявленията на публичночастното партньорство и той не третира „Зелената книга за ПЧП” от 2004 г.

4

Законът не трябва да допуска възможност следващият кмет, респ.
следващият общински съвет да обвини предишния в злоупотреба
с власт, облагодетелстване на частния партньор и т.н. За целта паричните потоци между публичния и частния партньор трябва да ясни, конкретни и разписани за целия период на партньорство в т.н. финансово-икономически модел. Този модел трябва да е неразделна част от договора,
за да може и след 10 и повече години да се анализират основанията за
условията, при които е сключен договорът за партньорство. В момента,
след подписването на концесионния договор, документите които са разработени в съответствие с правилника за приложение – прединвестиционното проучване и финансови-икономическия анализ, се унищожават.

5

Законът не трябва да допуска да се жертва обществото (чрез ангажименти на публичния партньор и на бюджета на държавата) в името на
удовлетворяване на нормата на възвращаемост на частния партньор, за която
няма разписани в закона критерии коя е приемливата стойност, как да се докаже тя. Нормата навъзвръщаемост трябва да бъде прозрачна за обществото.

6

Разпределението на рисковете – основен елемент на публично-частното
партньорство, не трябва да става на база на логически разсъждения и
относителни измерители, а на база на по-горе упоменатия финансово-икономически модел с отчитане и заложени в модела критични променливи
– инфлация, цени на енергийни ресурси, и т.н. Трябва рисковете да бъде
квантифицирани, да може да бъде измеримо тяхното влияние и на тази база
да се приеме вярното решение как да бъдат контролирани, разпределени,
застраховани.

7

Законът не трябва да допуска лесно нарушаване на договора за партньорство, независимо от коя страна, но в същото време да може да
се оцени щетата от това действие за ощетената страна по всяко време
на нарушението. Това може да стане само на база на финансово-икономическия модел. В противен случай може да се очакват безкрайни съдебни процедури, което ще обрече на неуспех прилагането на закона.

8

Законът трябва да дава на частния партньор достатъчно гаранции срещу
политически риск, тъй като публично-частното партньорство е за дълъг
период от време.
Според Асоциацията на българските градове и региони законът трябва
да бъде ясен и конкретен за чуждите и за местните инвеститори, да стане
разумна и привлекателна основа за привличане на инвестиции за решаване
на проблеми от обществен интерес, да гарантира публичност (участие на НПО
и граждански сдружения) и прозрачност. С този закон Република България
трябва да покаже, че има устойчива правна система и чрез закона за ПЧП ще
възпрепятства възможностите за корупция.



60 дни

НСОРБ с ново ръководство

снимка Novinar.bg

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

На 29 февруари и 1 март се проведе
24- тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в република
България (НСОРБ). За председател на сдружението беше избран кметът на община
Пазарджик - Тодор Попов, за председател на
Контролния съвет- кметът на община
Антоново - Танер Али.
УС на АБГР и екипът на “Градове &
Региони” пожелават успех на новото
ръководство на НСОРБ!

Тодор Попов (Председател) - Кмет на
община Пазарджик
Ахмед Башев - Кмет на община Гърмен
Владимир Владимиров - Кмет на община
Кула
Владимир Москов - Кмет на община Гоце
Делчев
Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Георги Димитров - Кмет на община Карнобат
Георги Козарев - Кмет на община Пещера
Даниел Панов - Кмет на община Велико
Търново
Денчо Бояджиев - Кмет на община Разград
Детелина Николова - Кмет на община
Добрич
Димитранка Каменова - Кмет на община
Берковица
Димитър Николов - Кмет на община Бургас
Елен Герджиков - Председател на СОС
Емил Караиванов - Кмет на община
Асеновград

Списание за местно самоуправление и развитие

Иво Димов - Кмет на община Димитровград
Иво Иванов - Кмет на община Лом
Красимир Мирев - Кмет на община
Търговище
Нуридин Исмаил - Кмет на община Хитрино
Пламен Стоилов - Кмет на община Русе
Росица Янакиева - Кмет на община
Перник
Румен Гунински - Кмет на община Правец
Румен Маноев - Кмет на община Козлодуй
Хасан Азис - Кмет на община Кърджали
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:
Танер Али (Председател) - Кмет
на община Антоново
Дарин Ангелов - Председател
на ОбС - Плевен
Милен Димитров - Кмет на община
Костинброд
Николай Апостолов - Председател
на ОбС - Варна
Петър Дулев - Кмет на община Белене

Цени на абонамент:
12 месеа

- 36 лв. за институция и НПО
- 48 лв. за фирми

6 месеа

- 19 лв. за институция и НПО
- 25 лв. за фирми

Цените са без ДДС!
* ВаЖно: При желание за получаване на
фактура, моля не забравяйте да ни изпратете
данните на юридическото лице.

може да се абонирате и по
e-mail на office@gir-magazine.com
За повече информация:
Тел.: 02 8090 277; 0876 444 115 / 118
адрес:
София 1784
ул. Магнаурска школа 11
сграда Хайтехпарк, ет. 3
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Европейски вектор

АБГР със свое представителство
в Брюксел
интервю на Димитър Сотиров
Петър Терзийски е определен за представител на Асоциацията на българските градове и региони в Брюксел.
Завършил е УНСС, специалност “Икономика и управление на търговията”.
Специализирал е в Илинойския университет в Чикаго, САЩ; Японската
банка за развитие в Токио, Япония и
в Европейския парламент в Брюксел,
Белгия. Работил е в Министерството
на икономиката, в Агенцията за малки и средни предприятия и в Българската търговско-промишлена палата.
От 2010 г. е в Брюксел. Преподавател
по “Европейски източници за финансиране” и “Енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници”.
Автор на статии и публикации по същите теми. Ръководител и координатор на инвестиционни и обучителни
проекти. Женен, с две деца.
- Отскоро представлявате АБГР в
Брюксел, което е свързано с много
очаквания от членовете на асоциацията. Какво показват първите Ви
стъпки тук?
- Това не беше спонтанна идея, тя
беше добре обмислена с Изпълнителния
директор на АБГР г-н Емин и се получи
в резултат от планирани и съгласувани
последващи действия, които трябва да
бъдат извършени тук, в Брюксел. Целта
за създаване на представителството е в
няколко посоки. Замисълът е най-напред
да бъде предоставяна своевременна информация за нещата, които се случват в
Брюксел, и по-специално в Комитета за
регионите, но и за всички актуални дейности, осъществявани в Генералната дирекция “Регионална политика” на ЕК. На
второ място, целта е да се участва и да
се помага на членовете на асоциацията,
както при кандидатстване по проекти,
така и за контакти с подходящи хора в
европейските институции и търсене на
възможности в отделните институции за
съвместна дейност и сътрудничество.
- Как Ви приемат в тези европейски институции?



- При контактите, които осъществявам като представител на АБГР до момента, ме посрещат сърдечно, радушно
и също така с очакване от тяхна страна,
че представителството на асоциацията
ще заработи добре още от самото начало. Както от българска страна, така и от
страна на европейските институции има
очакването такова сътрудничество да
бъде ползотворно, да има активна дейност. Тоест, това, което е започнато във
времето, да продължи и да се развива
трайно.
- Започвате със силен старт в
Брюксел, изданието на АБГР “Градове и региони” е подобно по замисъл на “Региони и градове в Европа” на Комитета за регионите. По
време на опознавателната среща с
представители на комитета обаче
те споделиха, че много структури
в Брюксел са започвали силно, но
впоследствие нещата не са продължили по този начин. Какво смятате
за необходимо, за да се избегне подобно развитие?
- Замисълът на това представителство
е не само да стартира бързо и успешно,
но да има устойчивост в неговото съществуване. Осъзнавам, че до голяма степен
това е мой ангажимент, моя отговорност,
но една такава дейност е ангажимент и
на много други хора. Членовете на АБГР,

ако се обръщат за помощ, ако са активни
и ако чувствам тяхната подкрепа и разбиране, ако се получи един добър екип,
а работата е екипна, това би довело до
желаната устойчивост.
- Такива са очакванията и в европейските институции за представянето на България като цяло. Споменахте предоставяне на информация,
представителство, без да акцентирате върху лобирането?
- Лобирането в Брюксел не е мръсна дума. Всички, които са тук, или поне
по-голямата част от тях са затова – да
лобират. Смятам, че това е и една от моите задачи – да лобирам за членовете на
асоциацията, за всички съмишленици и
хора, които са приятели и съмишленици
на асоциацията и са готови да работят с
нея. Помощта, която в случая наричаме
лобиране, може да бъде многостранна.
Смятам, че в интерес на асоциацията,
в интерес на България е нещата да се
случват. Да има повече успешни проекти, повече успешни партньорства, сътрудничества. Когато сме информирани,
което е в основата на всеки един успех,
на практика имаме реалния шанс да постигаме целите си.
- “Градове и региони” Ви желае
успех!
- Благодаря.
Брюксел-София

яме ви
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Представ

Комитет на регионите
Комитетът на регионите (КР) е политическата асамблея, която дава възможност да се чуе гласът на местните и регионалните власти в разработването на
политиките и законодателството на ЕС.
Договорите задължават Еврокомисията,
Европарламента и Съвета да се консултират с Комитета на регионите всеки път,
когато в определени области се правят
нови предложения, които имат отражение
на регионално или местно равнище. КР
има 344 членове от 27-те държави-членки на ЕС и работата му е организирана в
шест различни комисии. Те разглеждат
предложения, разискват и дискутират,
за да изготвят официални становища по
ключови въпроси. Проектостановищата се
обсъждат на една от петте пленарни сесии
на КР, които се организират всяка година.
Одобрени с мнозинство, те се приемат за
становища на Комитета на регионите и се
връщат на ЕК, която ги предава на Парламента и Съвета. КР приема и резолюции
по актуални политически въпроси.
Основан през 1994, КР има за цел да
работи по два основни въпроса. Първо,
тъй като близо три четвърти от законодателството на ЕС се прилага на местно
или регионално ниво, логично е местните
и регионалните власти да имат думата в
създаването на новите европейски закони. На второ място, включването на избраните представители на властта, които
са най-близо до гражданите, е един от
начините да се скъси дистанцията с гражданите на ЕС. С влизането в сила на Договора от Лисабон ще се засили ролята на
КР в целия законодателен процес. Новият
договор задължава Европейската комисия
да се консултира с местните и регионалните власти и техните сдружения в целия
ЕС още в предзаконодателната фаза. След
като Комисията представи законодателното предложение, консултацията с КР отново е задължителна, ако предложението
се отнася до една от многото политически
области, които имат пряко въздействие
върху местните и регионалните власти.
В Договора от Маастрихт са посочени пет
такива области – икономическо и социално сближаване; трансевропейски инфраструктурни мрежи; здравеопазване;

Среща в Комитета на регионите – от ляво на дясно Светлозар Андреев, Петър Терзийски,
Александър Попов и пратеникът на “Г&Р” Димитър Сотиров

образование и култура. С Договора от
Амстердам бяха добавени още пет – политика за заетостта; социална политика;
околна среда; професионално обучение
и транспорт. Договорът от Лисабон добави гражданската защита, изменението на
климата, енергетиката и услугите от общ
интерес към списъка с политически области, по които трябва да се иска консултация с КР.
Договорът от Лисабон за пръв път задължава Европейския парламент да се
консултира с КР, като му дава възможност
да коментира промените в предложеното
законодателство, направени от членовете на ЕП. Освен това КР има правото да
отправя въпроси към Комисията, Парламента и Съвета, ако те не се съобразят

Президентът Росен Плевнелиев
с президента на Комитета на регионите
Мерседес Бресо

с неговата гледна точка и може дори да
поиска втора консултация, ако първоначалното предложение претърпи значителни изменения в хода на обсъжданията
в другите институции. В крайни случаи КР
има правото да се обърне към Съда на Европейския съюз, ако смята, че Комисията,
Парламентът или Съветът не са провели
правилно консултации с него.
Работата на КР по оценяването на законодателните предложения на ЕС се основава на три ключови принципа:
Субсидиарност - Този принцип означава, че решенията в Европейския съюз
следва да се вземат на възможно найблизкото до гражданите равнище.
Близост - Всички равнища на управление би трябвало да се стремят да бъдат
„близо до гражданите“, по-специално
като организират работата си по прозрачен начин.
Партньорство - европейските, националните, регионалните и местните власти
да работят заедно – всичките четири равнища трябва да бъдат включени в процеса
на вземане на решения отначало докрай.
В КР са представени четири политически групи, които съответстват на основните европейски политически семейства:
Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските социалисти (ПЕС),
Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) и Съюзът за
Европа на нациите – Европейски алианс
(СЕН-ЕА).



Насаме с...

Тодор Попов - председател на УС на НСОРБ:

Най-голямото предизвикателство
пред нас е да покажем, че общините
и държавата работим заедно
интервю на Пламен Даракчиев
- Г-н Попов, преди всичко честито
за избора Ви за председател на Националното сдружение на общините
в Р. България. На практика сдружението е, така да се каже, регионалната камара на страната и възможност
да се чуе гласът на местната власт.
Възможно ли е според Вас да бъде
преодоляно това подценяване на общините от страна на държавата, за
което говорихте в едно интервю непосредствено след провеждането на
Общото събрание на НСОРБ?
- Вече имах възможност да кажа, че за
Националното сдружение на общините в
Република България е от важно значение
държавата да възприема общините като
стратегически партньор. Най-голямото
предизвикателство пред нас е да покажем, че общините и държавата работим
заедно. Дали този процес ще се нарече
децентрализация, ефективно взаимодействие, повече правомощия за общините или увеличени източници за финансиране, няма значение. Истината е, че към
момента държавата прехвърли повече
отговорности на общините, а местните
приходи както данъчни, така неданъчни,
намаляха.
- След избора очертахте конкретните задачи на сдружението – уреждане на финансовите задължения,
подобряване на административния
капацитет за усвояване на европейските фондове и увеличаване
на целевите средства за капиталови разходи. Навярно най-труден ще
бъде третият въпрос. Имате ли вече
готовност и предложение за данъчна реформа, по-специално промяна
в разпределението на данъка върху
физическите лица?
- Ясна е необходимостта от промени в
Закона за местните данъци и такси и приемането на нов Закон за общинските бюджети. Безспорно намалелите собствени
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Тодор Попов
е кмет на община
Пазарджик и член
на Управителния съвет
на АБГР.
На 29 февруари
той беше избран
за председател
на Управителния съвет
на Националното
сдружение на
общините
в Република
България.

приходи са основен проблем. Новите източници на финансиране могат да бъдат
както преотстъпване на част от преките
данъци, така и повишаване размера на
местните данъци и такси. Повишаването
на данъците не означава повече приходи,
особено в трудни за икономиката времена. Преотстъпването на част от преките
данъци също не дава общовалидно решение, защото малките общини отново биха
генерирали ниски приходи или почти никакви.

- Взаимоотношенията между местната и централната власт не са само
финансови. Твърде много от присъщите компетенции на местната
власт в европейските страни у нас
се осъществяват под формата на делегирани дейности. Имам предвид
образованието, здравеопазването,
някои социални дейности и пр. В момента например се обсъжда новият
законопроект за училищното и предучилищното образование, в който
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министерството отново си запазва
значителни правомощия, включително назначаването на директорите на общинските училища. Ще има
ли сдружението становище по този
проект? Какво мислите Вие лично за
управлението на образованието и за
компетенциите на общината в тази
посока?
- Управителният съвет на НСОРБ има
ясно становище по предлагания законопроект. Не се предвиждат съществени
промени в правомощията на общините
– запазват се всички съществуващи отговорности, като в допълнение се въвеждат и нови изисквания за финансиране
на частните детски градини и училища,
създаване и поддържане на регистър за
общинските детски градини и центрове за
работа с деца и т.н. Общото впечатление
е, че общините отново няма да имат реални права върху управлението и контрола
на образователните институции. Ясен пример в тази посока е, че представители на
местните власти участват в Обществените
съвети, но решенията на този орган не водят до ангажимент на директора за тяхното изпълнение. Трябва да се има предвид
и че въвеждането на нови ангажименти за
общините, като осигуряване на условия за
задължителна предучилищна подготовка
на децата от 4 годишна възраст, подготовката и изпълнението на общински стратегии за подкрепа на личностното развитие
ще доведат до необходимост от допълнителни финансови средства

- Наскоро излезе мониторингов
доклад на Съвета за Европа за състоянието на местната и регионалната демокрация у нас, в който бяха
направени редица препоръки към
България. Една от тях е свързана с
децентрализацията и установяването на регионално ниво на местно
самоуправление. Същото ни препоръчва и Комитета на регионите. Ще
има ли визия НСОРБ в тази посока?
Кой е най-подходящият модел за
България?
- Второто ниво на местно самоуправление е стара тема, която периодично
се дискутира, но конкретни стъпки не
се предприемат. Мисля, че Европа дава
достатъчно ясна заявка, че основен
прироритет за България следва да бъде
изграждане на местно самоуправление
с автономни права, самостоятелни и
достатъчни източници на финансиране и по-активно участие в изготвяне на
законите, имащи пряко влияние върху
местната власт.
- Какви са необходимите предварителни стъпки в тази посока и възможна ли е реформата в рамките на
“България 2020”?
- Реформите трябва да продължат,
включително в областта на регионалното самоуправление. Второто ниво на
местно самоуправление може да се осъществи чрез шестте района за развитие, създадени през 2004 г. със Закона
за регионалното развитие. Тези шест

планови района нямат административни структури или финансови ресурси,
а европейските институции искат все
повече правомощия да се прехвърлят
от централната власт към териториални
структури на управлението. Сегашното
“регионално управление” е просто форма на териториална организация на централното управление, което няма нищо
общо с реалната децентрализация.
- Кои са начинанията Ви като
кмет на обшина Пазарджик, които
имате да довършвате от миналия
мандат и какво ново предстои в
настоящия?
- Основните приоритети, по които
работи община Пазарджик са реализация на регионалното депо за отпадъци,
изграждането на общинска автогара,
водният цикъл на града и проектите за
направа на канализация и подмяна на
водопровода в големите населени места на общината. Не трябва да пропусна
и стартиране изграждането на Западния околовръстен път, който се очаква
да изведе тежкия автомобилен трафик
от града. Междувременно започваме
строеж на три нови социални центъра,
предлагащи деинституциализация на
грижата за хората в риск, една нова детска градина и реновация на фасадата
на театъра. Моята най-голяма удовлетвореност като кмет е, че гражданите са
основен партньор на Общината в общите ни действия за преобразяването на
Пазарджик.

Голямото лятно събитие на Дунава
Mare eveniment de vara
Събота, 4 август 2012
Sambata 04/8/2012

Оненият Дунав
“Dunarii de Foc”
тутракан (Бълария)
Олтеница (румъния)
TuTrakan (BuLGarIa)
Oltenita (rOManIa)
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Превенция от природни бедствия

Възможности за превенция от
природни бедствия
проф. д-р Рангел Гюров , ръководител на департамент „Науки за Земята и околната среда“ в НБУ
По цялото земно кълбо се разрастват
огромни градове и селища, тъй като колективното обитаване на определен район
осигурява удобства и сигурност. От своя
страна обаче, струпването на много хора на
определена територия поражда нови проблеми, свързани с транспорта, енергията,
старите сгради, отпадъците, въздействието
върху околната среда и т.н. Много сериозни, но рядко споменавани проблеми на
урбанизираните територии, и особено на
големите градове, са природните бедствия
и опасности и рисковете, които произтичат
от тях.
Наблюдава се повишаване на риска от
наводнения в селищните територии. В урбанизираните райони земята е покрита от
непроницаеми повърхности като пътища и
покриви, поради което честотата и размера
на наводненията се увеличават. Учени са
доказали, че урбанизирането на 50 % от
водосборите може да увеличи честотата на
наводненията 20 пъти.
Изместването и установяването на победната прослойка и представители на
малцинствата на стръмни склонове, хълмове, крайбрежни зони, а нерядко и сметища
създава сериозни урбанистични и социални проблеми. Незаконното строителство,
без изградена канализационна мрежа и
без предварителни проучвания, води до
активизиране на свлачищни процеси, както това се случва в България в района на
Варна, Балчик, Свищов, Никопол, Оряхово
и др., където вече са факт засегнати от този
процес сгради и пътища.
Поради липсата на строителен надзор и
адекватни антисеизмични норми в Турция,
един от най-земетръсните активни райони
в Европа, от 1950 г. са узаконени бързопостроени и незаконни жилищни сгради.
При земетресенията през 1999-2000 некачествено построените блокове, някои от
които на разстояние над 100 км от епицентъра на земетресението, са рухнали и
са се превърнали в гробници, докато други
добре построени сгради там са останали
невредими. Поради нарушения на строителните норми и правила , и в България 116
души станаха жертва на земетресението в
Свищов на 4 март 1977 г., където се срутиха
два жилищни блока.
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Градските области са гъсти струпвания
не само на хора, но и на сгради, пътища,
железопътни линии, газопроводи, комуникационни системи, водни и комунални услуги , което означава, че едно прекъсване
в услугите може да засегне много голям дял
от населението и от икономическата активност в региона. Например земетресението,
разтърсило японския град Кобе през 1995
г., освен че уби 6 350 души, нанесе щети
за над 100 млрд. долара.
Зачестилите природни бедствия и размерът на последващите щети в световен
мащаб постави начало на дискусия върху
редица значителни проблеми: превенцията
от природни бедствия, характеристиките и
поддържането в ред на обществените съоръжения против наводнения, организацията на структурите на гражданска защита,
важността на проучванията и на предвижданията, нивото на приоритет на политическата администрация за природните рискове. Последните години страната ни също
беше сериозно засегната от станалите тежки наводнения и бури, които провокираха
активизирането на нови или съществуващи
свлачищни процеси. Част от природните
опасности могат да се прогнозират и това
дава възможност да се изгради система за
превенция от бедствията.

Проект за система за ранно оповестяване на природни
опасности и бедствия

предлагана от екип учени на Лабораторията по природни бедствия и рискове и
департамент „Науки за Земята и околната
среда“ в НБУ, цели да подаде достоверна
и навременна информация на потребителите и хората на отговорни позиции за
предстоящи природни и други бедствия
на територията на страната или част от
нея. Cъстои се от няколко модула, център за управление и потребители.
Системата може да работи автономно
и приоритетно за определено събитие
или район. Към нея могат да се включват нови мрежи и райони.
Модулите може да са няколко: сеизмичен, метеорологичен, екологичен, други
по заявка според нуждите и опасностите
и рисковете на дадения район. Затова е
необходимо райониране на страна ни по
видове опасности и рискове с цел приоритетно изграждане на отделните модули за дадения район.
Потребители на системата за превенция от природни бедствия могат да бъдат общини, фирми, обществени институции, жилищни сгради, отделни лица,
мобилни системи, атомни централи,
стратегически обекти и други, според
оторизацията.
На територията на страната са ставали тежки земетресения с жертви и
много материални щети и не може да се
твърди, че това няма да се случи отново.
Много държави предприеха действия,
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Сензори

водещи до превенция и намаляване на
последствията от силни трусове. Причините за появата на земетресения са
много, което прави трудна, но не и
невъзможна прогнозата за появата
им. Тя означава предвидимост на дадено събитие и най-добрата е тази, която
би определила мястото, времето и параметрите на събитието. След земетресението във Вранча, Румъния, през 1977 г.,
което нанесе щети и в България, под ръководството на акад. Бончев започва сеизмично райониране на страната и промяна на стандартите за антисеизмично
строителство. На практика това означава, че се прави прогноза за мястото и за
един от параметрите “сила” (интезитет)
на земетресението. Друг български учен,
акад. Христосков през 1998 г. прогнозира отсъствие на силно земетресение до
2007 г. Той е един от първите в България, работил по идеен проект за система
за ранно оповестяване на земетресения.
Проектът е изоставен поради липса на
финансиране.
Съвременните знания и технологии
разширяват възможността за включването на все повече параметри в прогнозата на земетресенията. Сателити наблюдават репери по цялото земно кълбо
и дават информация за координатите
и скоростите на техните премествания.
Знаейки физикомеханичните свойства
на земните пластове, би могло да се изчисли мястото и времето на тяхното разрушаване, което най-често е основната
причина за земетресение. Колкото погъста е мрежата от репери и са повече
данните за земните свойства, толкова
по-точна би била прогнозата.

Допълнителни фактори влияят върху
появата на земетресенията и едни от тях
са приливно-отливните сили на Луната и
Слънцето. Тяхното влияние е доказано
от много учени. На базата на изчисления
екипът от изследователи в НБУ направи
прогнози за появата на земетресения
по място и време (от няколко месеца до
един ден предварително) както по цялото земно кълбо, така и за България. От
прогнозираните 11 земетресения, 8 се
проявиха с очакваните параметри (73
%).
Във връзка с инициативите за устойчиво развитие, ООН препоръча на
държавите да се изграждат градски
системи за превенция от бедствия.
Първи реагират САЩ с изграждането на
национална сеизмична система за ранно
предупреждение, обединяваща градските системи.
В САЩ още преди 140 години, след
катастрофалното земетресение в Сан
Франциско – Калифорния,
идея за
система за ранно оповестяване на земетресения е предложена от американеца Cooper (1868), а компютризирана
система – от Naten през 1985 г. В
Япония такава система е приложена за
бързите влакове от Nakamura (1989).
В момента такива системи работят или
се изграждат в Япония, Тайланд, САЩ,
Мексико, Румъния, Гърция, Турция и
Италия. Те дават информация, която
е нужна за намаляване на броя на
жертвите, разрушенията и действията на
спасителните екипи. Системите работят
на два принципа – разлики в скоростите на електромагните вълни, които имат
по-висока скорост от сеизмичните или

на разлики в скоростите на първичните
и вторичните сеизмични вълни. Съвременните технологии дават възможност
за прилагането на двата принципа едновременно. Допълнителна апаратура
увеличава ефективността на системите.
В Истанбул на площ от 30/50 км се изгражда система за ранно предупреждение, финансирана от градската управа,
общината и генералния щаб на Първа
турска армия. Системата разполага с
алтернативни управленски центрове и
предава селектирана информация. Градската управа получава информация за
публичните обекти, общината за инфраструктурата, а Генералният щаб - за
надеждността на стратегическите военни обекти. Обикновено при проектиране
на системи се изискват точни данни за
естеството на обектите, проектната устойчивост, предназначение, комуникационни връзки и друга информация, която в повечето случаи е конфиденциална
и е елемент от националната сигурност.
От друга страна, наличието на подобна
система дава възможност за манипулиране на данни от прогнози и създаване
на умишлена паника в съседна или в
собствената страна. Включването на националната система към регионалните
изисква адекватна оценка от държавните институции, свързани с националната
сигурност.
В Мексико сити система за ранно
оповестяване работи от 1985 г. Подава
информация за населението по всички
радиоканали. От 2000 г. до сега тя е реагирала на 755 земетресения с магнитут
от 4 до 7,3. През 1995 г. системата оповестява 72 секунди предварително земетресение с магнитуд 7,3. Всички спасителни екипи са приведени в готовност и
са спасени хиляди човешки живота. При
природни бедствия реакциите на
населението са познати и обикновено се свеждат до паника, следва
солидарност, мародерства и накрая
търсене на вина. Макар и познато, поведението на масите е трудно управляемо. Закъсненията в намесата както на
спасителните екипи, така и на силите за
опазване на обществения ред може да
увеличи драстично броя на човешките
жертви. Проявата на еуфорична солидарност и опит за помощ на пострадали от некомпететни хора може да бъде
фатална за ранените и/или затрупани
жертви. В Лисабон през 2008 г. при
симулирано земетресение с магнитуд 7,
каквото се е случвало в този град, са от-
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четени прогнозни жертви 190 000, като
90 000 от тях пряко биха били жертви от
труса и 100 000 заради грешки и лоша
кординация на спасителните екипи. Примерът показва освен лошата практика и
огромните възможности за намаляване на
броя на жертвите в случай на компететна
спасителна намеса.
Паралелно със системите за ранно предупреждение се изграждат и
такива за бързо локализиране на
местата с критични поражения. Съответен софтуер прави прогнози и за броя
на евентуалните жертви. Тази система
разполага с апаратура за мониторинг на

Превенция от природни бедствия
устойчивостта на стратегически сгради
и обекти: кризисни центрове, болници,
комукационни и транспортни съоръжения. Тя дава важна информация на спасителните екипи за това дали може да
се използват или евакуират болници,
транспортни системи, мостове и други
стратегически предварително зададени
за мониторинг обекти. Най-модерната
подобна система (OASIS) се изгражда в
САЩ, почти е завършена в Букурещ и в
Истанбул и е много ефикасна. Третото й
поколение разполага със софтуер за виртуално 3D изображение на поведението
на стратегическите сгради; дистанцион-

но управление на нужните операции (от
която и да е точка на цялото земно кълбо); бърз трансфер на данни. В момента
на Азорския архипелаг, Португалия, се
довършва изграждането на висока 400 м
кула-антена за излъчване на сигнали за
земетресения, вулканична дейност и критични атмосферни явления. Апаратурата,
свързана с антената, работи автономно и
трансферира данни за Америка и Европа.
Новите технологии позволяват да се
минимизират пораженията от природни
бедствия. Важно е да се помни, че всеки
инвестиран лев в превенция има седемкратна възръщаемост.

Клъстер “Зелени технологии и машиностроене”
набира скорост
В началото на февруари т.г. Технологичен център София инициира
“Green TechnoloGies and Mechanical
създаването клъстер “Зелени технологии и машиностроене”.
enGineerinG” clusTer is GaininG
Основната цел на клъстера е да оказва съдействие на българските
MoMenTuM
предприятия в машиностроенето и металообработването да излязат
на чуждите пазари. Известно е, че в момента редица германски и
In early February this year Technology Center Sofia initiated the “Green
австрийски фирми са в търсене на нови доставчици и подизпълнители.
Technologies and Mechanical Engineering” Cluster. The cluster’s key
Местните компании, обаче, изпитват затруднения при създаването на
objective is to assist Bulgarian enterprises in the mechanical engineering
нови контакти, бързото реагиране при запитвания и изпълнението на
and metal working sectors to pursue markets abroad. The companies
изискванията на потенциалните клиенти в чужбина. Именно в тази
are aware that currently many German and Austrian
сфера клъстерът ще предоставя стабилна
companies are seeking new suppliers. Local companies,
подкрепа.
however, experience difficulties in establishing new
Вече се планират общи рекламни кампании,
contacts, responding quickly to inquiries and meeting
участия на изложения в Германия и Австрия
the requirements of potential customers abroad. Hence,
и провеждане на работни семинари. Работи
the role of the cluster to provide a firm support.
се и по създаването на интернет страница на
Already planned are joint advertising campaigns,
клъстера, на която ще са представени всички
participations in exhibitions in Germany and Austria
негови членове.
and conducting workshops. Also, ongoing is the design
Първите
получени
запитвания
от
of the cluster’s web site where all of its members will
заинтересовани чужди компании показват,
be presented.
че членовете на организацията биха могли
The first inquiries from interested foreign companies
да работят съвместно нови поръчки. След
have shown that members of the organization could
утвърждаването на структурата, за което се
предвиждат 18 месеца, се планира да започне Мениджър на организацията е Технологи- work together to fulfil new orders. After validation
целенасочена работа по общи проекти за чен център София, представен от Стоян of the structure during the first 18 months, a purposeразработване на нови продукти. За тях ще се Атанасов. Председателството е поето от oriented work on common projects to develop new
търси финансова подкрепа по програмите на Станислава Иванова (Спарки, София), а products is envisaged. Financial support will be sought
from the EU programs to promote the business.
ЕС за насърчаване на бизнеса.
за заместник- председатели бяха избра- The first international activities of the cluster will be
Първите международни дейности на клъстера
ни Румен Цинцаров (РТ Плюс, Пловдив) a joint workshop with Clusterland Upper Austria and
ще са съвместен работен семинар с Clusterland
Plattform Umwelttechnik Baden-Württemberg, as well
Upper Austria и Plattform Umwelttechnik и Георги Рангелов (Самарт, Перник).
as a presentation at the Congress of Innovations MAV
Baden-Württemberg, както и представяне на
Снимка ТЦС КД in Byoblingen, Germany in April this year.
конгреса за иновации MAV в Бьоблинген,
Германия през април тази година.

ктивно
а
т
ъ
р
е
Клъст нови членове!
набира

За повече информация:
Технологичен център София, 02 8090 277/384 или

www.technologycenter.bg
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Further information:
Technology Center Sofia, 02 8090 277/384 or

www.technologycenter.bg
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Наводнения и мониторинг на земнонасипни съоръжeния с цел превенция
проф. д-р Рангел Гюров , ръководител на департамент „Науки за Земята и околната среда“ в НБУ
гл. ас. д-р Ралица Берберова, директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове в НБУ
Природните бедствия не засягат равномерно
територията на страната ни. Общините понасят
различни загуби, което предполага да се направят съответните оценки на риска от появата
на природно бедствие за територията на всяка
община. Предварителна оценка може да бъде
съставянето на карта за рисковете от природни
бедствия. Подобна карта вече съществува, но
тя засяга само геоложките опасности за България. Районирането по рискове е предпоставка
за изграждане на единна информационна система за превенция от природни катастрофи.
Анализ на статистически данни на станали
природни бедствия у нас за периода 2004-2008
г., направен от екипа на Лабораторията по природни бедствия и рискове към Нов български
университет, показа, че страната ни е найуязвима спрямо наводненията, горските
пожари, свлачищата и вятърните бури. Въпреки ниския дял
на станалите земетресения, те са сериозна опасност и риск за България, която попада в една от най-сеизмичните зони по света.
От теорията и практиката се знае, че природните бедствия не
са самостоятелни явления – много често те са обвързани помежду
си. Това е видно и от направения анализ, където може да се намери взаимовръзка между факта, че на водещи позиции по брой
станали бедствия у нас са наводненията, свлачищата и вятърните
бури. Много често вятърните бури са придружени с интензивни
дъждове, което е предпоставка за появата на наводнения, които
от своя страна активизират нови или стари свлачища и свлачищни процеси. Причината за появата на вятърни бури и интензивни
валежи може да се търси в глобалните промени в климата и нарастването им в световен мащаб. Те се обясняват от една страна
със замърсяването на атмосферата вследствие на антропогенни
фактори, а от друга – с естествени процеси като промяна в наклона на земната ос и т.н. Необходимо е обаче да се вземе предвид и фактът, че в голяма част от случаите на наводнения
у нас през последните години предпоставка за бедствията
е природно явление, но и ненавременна намеса на човека
за предотвратяване на бедствието и/или минимизиране
на потенциалните щети.
Всички помним какво стана в началото на февруари тази година – изключително тежко наводнение в село Бисер, причинено
от ненавременни мерки по отношение устойчивостта на съоръжението и последвало скъсване на микроязовирната стена. Станалото показа за пореден път липсата на контрол и своевременна
намеса от страна на отговорните институции. С цел превенция е
необходим постоянен мониторинг на подобен тип съоръжения от
съответните специалисти. Възможен вариант при мониторинга е
използването на георадарна техника.
Георадарът (GPRS - Ground Penetrating Radar System) е високотехнологична геофизична апаратура, при която се използват

електромагнитни вълни (250 MHz). Самата конфигурация се състои от основен контролер (компютър, снабден с нужния софтуер),
модулатор, антена-излъчвател и приемател на тези вълни.
Излъченият сигнал, преминавайки през различните земни пластове търпи затихване, а част от полезния сигнал се отразява обратно към приемната антена на радара. Този сигнал се използва
за създаване на обобщена картина на това, което се намира под
земната повърхност. Използваният метод е безразрушителен и
набира все по-голяма популярност в практиката за инженерно-геоложки изследвания, търсене на подземни води, подземни комуникации, археоложки проучвания, откриване на затрупани хора,
на опасни обекти, откриване и картографиране на стари подземни
съоръжения и канали. У нас методът основно се използва в областта на археологията и инженерно-геоложките проучвания за
строителството. Възможностите на апаратурата позволяват неговото приложение в процеса на мониторинг на земно-насипни
съоръжения (диги, язовирни стени и др.).
В изследователската и работна програма на Лабораторията по
природни бедствия и рискове в НБУ е залегнало изготвянето на
методика за изследване на земно-насипни съоръжения на речни
крайбрежия, микроязовири и хвостохранилища с наличния георадар (MALA Х3М) с цел мониторинг и превенция от екологични
бедствия. При налична методология и приложението й в практиката се намаляват разходите за мониторинг на тези съоръжения.
Минимизирането на щетите от екологични бедствия е актуален
проблем както по света, така и за България. Изграждането на земно-насипни съоръжения от една страна, е основна конструктивна
част при някои видове съоръжения (микроязовири и хвостохранилища), а от друга, в случаите с речните крайбрежия, тяхната
роля е превантивност по отношение на наводнения. Развитието
на технологиите, какъвто пример е георадарният метод, разширява възможностите за провеждане на превантивен мониторинг
на тези съоръжения. Той спада към безразрушителните методи
за изследване и е екологосъобразен, като при това се постигат
съществени минимизации на разходите, свързани с класическите
сондажни подходи за подобен вид изследвания.
Друг изключително важен момент е наличието на единен
регистър на микроязовирите с пълните досиета на тези съоръжения. В момента тези съоръжения са в обсега на отделни институции – Министерството на земеделието и храните чрез предприятието „Напоителни системи“, Министерството на околната
среда и водите, отделни
общини и т.н. Правителството работи в тази насока, тъй като станалото
бедствие в с. Бисер показа необходимостта от
изграждането на подобна
база данни и поемането
на отговорността от една Георадар
институция.
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Северният централен район
за планиране – нови възможности
пред местната власт
Лидия Светославова
Северният централен планов район се конкурира със североизточния си съсед за четвъртото място по икономическо
развитие след югозападния, югоизточния и южен централен
район. Отдалечеността му от столицата, положението на задънена улица на север през тоталитарно време, а и след това,
липсата на магистрала и закриването на множество големи
индустриални предприятия през 1990те години доведоха до
значителен отлив на населението, особено от по-малките населени места. Част от тежката индустрия започна постепен-

но да се възстановява, най-вече в района на Русе. Значителен тласък получи Севлиево с привличането на фирма Идеал
Стандарт на собствена територия. Търново успява умело да
се позиционира като международна туристическа дестинация, а Свищов и Силистра се опитват да възвърнат позициите
си на модерни европейски градове и исторически центрове,
които са имали преди 1945 г.
През последните години, благодарение на присъединяването на страната към Европейския съюз, като силен стопански

Денчо Бояджиев – кмет на община Разград:

Срещу кризата трябва да сме
креативни, прагматични и по-пестеливи
интервю на Димитър Кирилов
- Доколко ефикасна, ефективна
и прозрачна е общинската администрация на Разград в резултат от изпълнението на едноименния проект
по ОПАК на ЕС ?
- Изпълнението на проекта в края на
миналата година позволи да бъде реализирана система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на
административни услуги от общинската
администрация /е-община/. Специфичните цели на проекта бяха предоставяне
на по-качествени, по-бързи, по-евтини
и по-сигурни административни услуги,
подобряване ефективността и ефикасността на административната дейност
и повишаване на прозрачността в работата на администрацията. В рамките на
проекта бе извършен ре-инженеринг на
информационната система на общината,
бe внедрена система за моделиране на
електронни услуги, разработен бе нов
интернет сайт с унифицирана визия. На
общодостъпни места, посредством киоск
устройства, са изградени три точки за
достъп до информация и до е-услугите,
разработена е система за обратна връз-

16

ка с потребителите на административни
услуги. Мога да кажа, че създадохме
предпоставките за наистина ефикасна и
прозрачна администрация, работеща в
услуга на гражданите.
- Как възнамерявате да гарантирате финансова стабилност в управлението на общинския бюджет,
записана като основен приоритет
в проектобюджета за 2012 ? Къде
търсите възможности за допълни-

телно финансиране на дейности,
за които предвидените средства не
достигат?
- Бюджетът на Община Разград за
2012г. е 34 282 000 лв., което е с 10%
повече спрямо този за 2011г. Това се
дължи на последователната ни политика
за привличане на средства по проекти,
увеличаване на приходите от местни
дейности и преходния остатък от миналата година. Оформихме макрорамката

брой 3, март 2012

сектор се оформи селското стопанство, което има добър потенциал за развитие и за в бъдеще.
Общините в Северния централен район получават сега
нови шансове за бързо развитие, стига да имат стегната ор-

на бюджета след задълбочен анализ на
резултатите от 2011 и очертаващите се
тенденции за тази година. Размерът на
инвестиционната програма възлиза на
4 899 338 лв. Смятам, че в условия на
криза, когато действат немалко ограничения, това е добре балансиран и базиран на един реалистичен подход бюджет, удовлетворяващ потребностите
на всички сектори при строг финансов
контрол. Четвърта поредна година се намаляват средствата от държавната хазна
за държавно делегираните дейности. В
същото време не можем да си позволим
съкращаване на дейности и услуги. Имаме опит при изготвянето и изпълнението
на бюджети на базата на ограниченията.
Независимо от влиянието на негативните фактори, не допуснахме сътресения
и отстъпление от поетите ангажименти
и изпълнението на поставените цели,
въвеждайки антикризисни мерки и строга финансова дисциплина. Те, както и
гъвкавата финансова политика, дадоха
своя резултат.
2012-та се очертава като поредната
тежка финансова година. Намалените
бюджетни субсидии за някои от държавните дейности, предстоящото увеличение на цените на горивата и хранителните продукти, действащата все
още икономическа криза със сигурност
ще окажат своето задържащо въздействие за решаването на много наболели
проблеми. Направихме оптимизация на
общинската администрация. Без да повишаваме данъците, ще търсим по-голямата им събираемост. За съжаление, и

ганизация, добре подготвена администрация и умело да използват възможностите. Едната от тях е “Трансграничната
програма за сътрудничество Румъния – България” (четете на
стр. 20-21), която вече дава положителни резултати. Другата
възможност е “Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион”. В нея са включени 14 държави по поречието на
Дунав (четете на стр. 30-31). Основни приоритети на програмата са развитието на “зелени” индустрии, възстановяване
качеството на водата и на защитените природни зони, развитие на туристическия и транспортния потенциал на реката
и подкрепа на трансрегионалното сътрудничество, като България и Румъния заедно координират работна област “Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората”.
Именно в тези сфери местните власти трябва да запретнат
ръкави, а държавата да ги подкрепи. На яве или в работна
фаза се намират вече редица проекти. За някои от тях както
и за проблемите в ежедневната си работа ще ни разкажат
кметовете на общините Разград, Свищов и Тутракан.

през 2012 заложените средства няма да
са достатъчни за ремонти на градската
и селска инфраструктура, за оформяне
на почивните зони, за завършване на
осветлението в най-големия жилищен
комплекс. През следващия месец ще
приключи проектът за реновиране на
7-те жилищни квартала в Разград, което ще реши проблемите на една трета
от града и те ще придобият съвременна
европейска визия.
Що се отнася до търсенето на възможности за допълнително финансиране – балансьор в осъществяването на
стратегията за развитие на общината е
политиката за кандидатстване и печелене на проекти, значителен приходоизточник за нас в условията на криза.
Недостига на средства ще компенсираме и чрез разширяване обхвата и обема
на публично-частните партньорства, ще
използваме гъвкави механизми за кредитиране на общинските приоритети.
- Какво сочи опитът от изпълнението на европейски проекти на територията на общината и как търсите възможности за по-активното
им усвояване?
Отчитам като голям успех работата ни
по проекти. Само през 2011 г. работихме
по 19 проекта с външно финансиране,
от които 14 – по оперативни програми
на ЕС, с което се наредихме на едно от
челните места в страната. Сключените
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през годината са 8 на обща стойност 43 939 194 лв.
През 2012-та вече имаме два защитени

проекта, като усилията ни ще бъдат насочени главно за привличане на средства за инсталацията за компостиране
и сепариране на отпадъци. Подготвяме
проект за реконструкция на централната градска част, както и обезпечаване
на изпълнението на спечелени проекти
по оперативните програми ”Регионално
развитие”, „Околна среда”, „Развитие на
човешките ресурси” и „Техническа помощ”. За да се борим с кризата трябва
да сме креативни, прагматични и попестеливи и да използваме умело всички възможности.
-При какви условия е възможно
въвеждането на истинска децентрализация в управлението у нас и
какво е необходимо, за да се ускори този процес?
- Децентрализацията е процес, не е
еднократен акт. Има приета стратегия и
програма за изпълнението й. Като член
на Съвета за административната реформа към МС в предходния и в настоящия
мандат мога да кажа, че въвеждането
й върви с по-бавни темпове, свързани
с обективни причини от влиянието на
глобалната финансова и икономическа криза. Нужни са по-бързи промени
в законодателството, отнасящи се до
местното самоуправление, реформа в
административно-териториалното
устройство, ускорено прехвърляне на
правомощия и ресурси от централните
органи на изпълнителната власт към общините. Необходим е диалог и сътрудничеството между всички заинтересовани страни.
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Кметът на Свищов Станислав Благов:

Общините да се борят безусловно за
финансова децентрализация
- Какви цели си поставяте с Програмата за управление на Община
Свищов 2011-2015?
- С новата програма заявяваме безкомпромисна воля за решаването на проблемите на града и селата и изпълнение
на поетите ангажименти към жителите
на общината. Основните цели на този
документ са свързани с подобряване на
жизнената среда и инфраструктурата,
предоставяне на социални, административни и технически услуги, създаване на
условия за стопанско развитие на територията на Община Свищов.
- Какво показва опитът Ви от няколко мандата начело на Община
Свищов – постижима цел ли е децентрализацията на управлението и
какво пречи за нейното осъществяване?
- Реформите в публичния сектор пряко стимулират развитието на общинската администрация в Свищов. Програмата
за управление стъпва върху резултатите
от вече разработената нова нормативна
база за местно самоуправление, създадените стратегически документи и децентрализацията на част от правомощията
на държавата по отношение на местните
данъци и такси. Факт е засиленото гражданско участие и контрол в управлението на общината чрез създаване на
ефективни форми за взаимодействие с
неправителствения сектор и бизнеса. Въведените през последните години принципи на солидарност и децентрализация
позволиха на селата да вземат повече
самостоятелни решения, подпомагани с
пари от общинския бюджет. В този смисъл децентрализацията е постижима, но
затова е необходима политическа воля и
решимост.
- Къде според Вас е ключът към
постигане на истинска свобода в
местното самоуправление в полза на
гражданите?
- Свищовци имаме шанса да бъдем управленци в един град, който всъщност е
създал местното самоуправление в България и който е послужил като модел за
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много първи неща у нас. Смятам, че ключът към постигане на истинска свобода в
местното самоуправление трябва да се
търси в борбата на общините за тяхната
самостоятелност, за повече автономност.
Общините трябва да се борят безусловно
за финансова децентрализация, както и
за реформа в местното самоуправление.
Те трябва да направят така, че да се откъснат от зависимостта от централната
власт. Ние нямаме правата да правим
местни политики чрез местното данъчно
законодателство. Същевременно трябва
да бъдем надеждни и коректни партньори
на централната и регионалната власт. С
всичките си сетива трябва да осъзнаем и
да си партнираме с централните власти.
Но не можем да си представим, че ще има
силна икономика в страната, без да има
силна икономика в общините. Ако се даде
тази самостоятелност на общините, те да
имат възможност със свои механизми да
влияят, да стимулират, да насърчават инвестициите, то и страната, и държавната
икономика ще имат добър консолидиран
финансов резултат. Така свободата на
местното самоуправление ще работи в
полза на нашите граждани.
- До каква степен общината съумява да се възползва от средствата,
отпускани за проекти по европей-

ските структурни фондове?
- През последните години общината
умело решава своите важни въпроси като
привлича средства от структурните фондове на Европейския съюз - подобряване
на инфраструктурата, градската среда,
изграждане на пречиствателна станция,
реновиране на болницата, създаване на
заетост на безработни лица, повишаване
броя на предлаганите социални услуги.
За 2011 г. сме спечелили проекти за
близо 17 млн. лева. През тази година реализираме най-мащабната си инвестиционна програма до момента, като голяма
част от средствата са от Европейските
програми и структурните фондове на Европейския съюз. Общо за 2012 година ще
реализираме проекти за над 30 млн. лв.
Неотдавна започнаха строителните работи по проект за подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов
- Зимнич чрез развитие и реконструкция
на главни участъци от транспортната инфраструктура на обща стойност над 6 милиона лева. През юли приключва проект
за подобряване на градската среда, финансиран по Оперативната програма регионално развитие за над 2 700 000 лева
европейско финансиране.В края на март
подписваме договори за още два проекта по Оперативната програма Регионално развитие. Първият, на стойност 5 млн
лева, цели подобряване на енергийната
ефективност и сградите на 4 училища.
лева, а вторият предвижда възстановяване на важни социално – обществени
сгради в древния римски град Нове. Работим и по друг спечелен проект по ОПРР
за ремонт на болницата, с който ще се
закупи модерна и съвременна апаратура.
Приключихме проект по ОП “Развитие на
човешките ресурси”, с който изградихме
Център за обществена подкрепа за деца
на възраст между 3-18 г.. и семейства в
община Свищов. По ОП “Околна среда”
започваме работа по проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води. Развиваме и социални проекти.
- Като една от крайдунавските
общини, какви мерки за превенция
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срещу бедствия предприемате и доколко ефективни са те?
- Не бих могъл да кажа, че в Свищов е
имало сериозни бедствия. За нас проблем
представляват свлачищните процеси, които са сериозен гео- екологичен проблем
за общината. Това е така поради сериозното влияние на човешката дейност в ур-

банизираните територии. Отсъствието на
канализация или компрометирана такава
създава сериозна предпоставка за повишаване нивото на подземните води. В
селата с проявени свлачища в доминиращата част липсва канализация. През 2011
общината приключи проект за укрепване
на свлачището в село Ореш, община Сви-

щов, който бе реализиран по Оперативната програма Регионално развитие за
близо 600 000 лева. В резултат бяха укрепени 50 метра общински път, с което
се осигури транспортен достъп до селото,
изградена бе подпорна стена, укрепваща
конструкция и система за мониторинг на
деформациите.

Д-р Димитър Стефанов, кмет на Тутракан:

Децентрализацията изисква сведена
до минимум бюрокрация
- Какви са най-новите проекти, които осъществявате на територията
на общината през този мандат?
- Вече е одобрен проектът за реставрация на Историческия музей в града по
„Красива България”. Мина процедурата по
управление на другия ни проект – за пречиствателна станция, водопровод и канализация в Тутракан – има победител и
по рекламата и общественото обсъждане
на самия проект, който е на стойност 20
млн. лева. Отделно очакваме одобрение
на проект за настаняване от семеен тип
и за център за рехабилитация за деца с
увреждания. Проект на стойност 800 хиляди лева за втора част на крайдунавския
парк също има избран изпълнител. Като
резултат от неговото изпълнение паркът
ще обхване цялата кейова стена и крайбрежието под община Тутракан. Очакваме одобрение на проект за маркетинг на
туристическите дестинации съвместно
с двете съседни общини – Сливо поле и
Главиница. Имаме изпълнител, спечелил конкурса за обществена поръчка за
ремонт на единствения на Балканите и
втори в Европа Музей на Дунавския риболов и лодкарство. Неотдавна подадохме
и проект за интеграция на малцинствени
деца в детска градина на стойност 400 хиляди лева, с който възнамеряваме да подобрим средата, обучението и израстването на нашите деца. Отделно работим по
всички точки относно рехабилитация на
пътната мрежа, ремонт и реконструкция
на читалища, на една църква в Тутракан,
на три детски градини и на две училища в
общината. Не на последно място, сформираме инициативен комитет с участието на
проф. Божидар Димитров. за построява-

нето на параклис в града.
- Каква според Вас е вярната рецепта за реална децентрализация,
така че като представители на местната власт да усетите по-голяма свобода в своите действия?
- За по-голяма децентрализация първото условие е бюрокрацията наистина да
бъде сведена до минимум, защото всеки
ден се сблъскваме с нея на всяка крачка.
На второ място, централната власт трябва
да разбере, че давайки по-големи права
и задължения на общинските кметове, те
могат да работят малко по-свободно и с
по-голям замах. Сега всичко, което се спуска, е по строго определени пера. Нека
дам един пример. Отпускат се средства
за ремонт на едно читалище на стойност
100 хиляди лева. Те се оказват предостатъчни, явява се един излишък от примерно 20-30 000 лева поради факта, че

общината е намерила добър изпълнител.
Тези средства се връщат обратно в държавния бюджет, вместо да бъдат вложени
в нещо друго и нещо ново, което да бъде
направено за самата община. Обратният пример – дават се 100 хиляди лева за
ремонтни дейности на друг обект, които
там недостигат, но ние нямаме право да
пренасочваме средства от обекти, където
те са в повече. Трябват по-големи права
за кметовете сами да преценяват по какъв
начин, разбира се – законосъобразно, целият този финансов ресурс да бъде пренасочен така, че в максимална степен да
бъде усвояван и правилно използван.
- Като крайдунавска община често
пъти изпитвате проблеми, свързани
с повишаването на нивото на реката.
Какви мерки за превенция от бедствия предприемате като общинска
администрация?
- Това, което в общината се прави е,
че при драстично покачване на нивото на
Дунав има група, която постоянно наблюдава дигите покрай самия град за евентуални пукнатини или разрушения, за да не
се допусне разлив на реката в нивите и
пасищата на хората. Другото, което правим е, да поддържаме постоянни контакти
с Противопожарна охрана и с Гражданска
защита, както се получи преди около месец. Очаквахме много високо покачване на
нивото и осъществихме подготовка за създаване на изкуствени бентове. Всеки ден
получаваме доклади от Гранична полиция
за нивото на Дунав и за очакванията за
следващите 2-3 дни. Така че извършваме
постоянно наблюдение с цел превенция.

разговорите проведе Д. Кирилов
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Cross border

Програма за трансгранично
сътрудничество
Румъния – България 2007-2013
Хатидже Барабунова , експерт „Европейски програми”, АБГР

Обща информация
Програмата за трансгранично сътрудничество “България- Румъния 2007-2013”
подкрепя развитието на избираемите гранични зони в двете държави, като тя трябва да създаде „мост” между двете страни с
цел подпомагане в разрешаването на сходните въпроси за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. Посредством програмата румънците и
българите в граничните зони ще бъдат поощрявани да развиват нови бизнес сделки,
да осъществяват обмен на информация и
да се възползват от подобряването на достъпа през границата. Те ще си сътрудничат
за предотвратяване на наводненията, за
съхраняване на природните ресурси и за
развитие на туризма. По този начин граничните зони ще станат по-привлекателни
за хората, които живеят и работят там,
както и за инвеститорите.
Бюджетът на Програмата е в размер на
262 млн. евро, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
– структурен фонд, създаден за подкрепа
на намаляването на разликите между регионите на ЕС. Приносът на ЕС е 83% от предоставения за програмата бюджет (217,8
млн. евро), останалите 17% (44,2 млн.
евро) са национален принос (от държавни бюджети и от собствени източници на
партньорите, които участват в проекта).

Стратегическа цел
Сближаване на хората, общностите и
икономиките за съвместно развитие в румънско-българския граничен регион, като
се използват устойчиво неговите човешки,
природни и екологични ресурси и предимства.

формулирането на следните специфични
цели:

среда за поддържането на устойчиво развитие;

ССпецифична

Укрепване на партньорството.

цел № 1: Подобрена
достъпност до транспортната инфраструктура в избираемата област по програмата,
която да улесни движението на стоки и
хора.

Специфична цел № 2: Подобрена на-

личност и разпространение на информация
относно съвместни възможности в граничния регион.

Специфична цел № 3: Устойчивост на
истинската стойност на природните ресурси в региона чрез разумна експлоатация и
ефективно опазване на околната среда.

Специфична цел № 4: Устойчиво икономическо развитие в граничния регион
чрез съвместни инициативи за определяне
и увеличаване на предимствата и намаляване на недостатъците.

Специфична цел № 5: Социално и културно сближаване, засилено от съвместни
действия между лица и общности.

Стратегията за трансгранично сътрудничество за периода 2007-2013 г. набляга
върху инвестициите и общите услуги, необходими за увеличаване конкурентоспособността на региона, откриване на работни места и устойчиво развитие.

Основни принципи
Програмата взема под внимание следните
основни принципи:

Приема се, че придържането към тези
цели ще доведе до съсредоточаването на
ресурси по проекти, които преодоляват
различията в развитието на избираемата област по програмата и допринасят за
укрепването на регионалната идентичност
на трансграничния регион. Набляга се на
проекти, които насърчават конкурентоспособността и разкриването на работни места в една устойчиво развита среда.
Участието на партньори от двете страни
в избираемата област е минимално изискване. Могат да се изпълняват единствено съвместни трансгранични проекти, при
които да се спазват поне два от следните
критерии: съвместно проектиране, съвместно изпълнение, общ персонал, съвместно финансиране.

Бенефициенти на
програмата
Бенефициенти по смисъла на Общия
регламент могат да са публични и частни
лица, органи или дружества, отговорни за
инициирането или иницииращи и изпълняващи дейности. Бенефициентите могат
също така да бъдат:

органи,

управлявани от публичното
право по смисъла на Член 1(9) от Директива 2004/18/EC на Европейския парламент
и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координацията на процедурите за възлагане
на обществени поръчки за строителна дейност, доставки и услуги;

Равни възможности;
сдружения от държави-членки, региоСпецифични цели Специалните потребности на лицата в нални власти, местни власти и/или органи,
Общата цел на програмата и основните съставни части на стратегията, получени от SWOT анализа, заедно доведоха до
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неравностойно положение, с увреждания или
от етнически или малцинствен произход;

Защита на естествената и изградена

управлявани от публичното право.

Проектни предложения от регионални и
местни власти на гранично ниво или поне
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съдържащи стабилно и местно участие
на регионалните и местни власти на гранично ниво в партньорството ще бъдат
разглеждани с предимство по време на
избора и оценката на проектите. За максимално увеличаване на въздействието на
програмата на кандидатите се препоръчва да включат и съответните компетентни
регионални и местни власти на гранично
ниво. Видовете допустими кандидати за
всяка приоритетна ос и ключова област
на интервенция ще се посочат в Рамковия
документ за изпълнение и в Насоките за
кандидатстване.

Приоритети
Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния
регион. Набляга върху насърчаването на
такива съвместни трансгранични решения в областта на пътния и речния транспорт и ИКТ, които водят до преодоляването на въздействието на географските и
функционалните пречки пред потоците
на движение и комуникацията в избираемата област по програмата.
Приоритетна ос 2: Околна среда –
Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на
риска в трансграничния регион. Набляга
върху разумното използване и опазване
на качеството и стойността на изключителните природни ресурси на региона
чрез съвместни инициативи, включително опазване от природните и технологични рискове и бързо реагиране при извънредни ситуации като основни условия за
подобряване на качеството на живота и
привлекателността в избираемата област
по програмата и за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.
Приоритетна ос 3: Икономическо и
социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на
сравнителните предимства на региона.
Тук се набляга върху засилването на
икономическите и социални връзки в граничния регион, за да се оползотворят неговите възможности и силни страни и за
да се подкрепи един икономически конкурентноспособен трансграничен регион
като цяло. Насърчава предприемачеството, иновациите и растежа на икономика,
основана на знанието в избираемата об-

ласт по програмата, и допринася за увеличаването на качеството и на нивото на
услугите за привличане на повече работна сила. Чрез укрепването на социалното
и културното сближаване между хора и
общности тази приоритетна ос съдейства
за развитието на областта на сътрудничество и за създаване на положителен
образ и регионална идентичност, способни да насърчат устойчивия икономически
растеж на трансграничния регион.
Приоритетна ос 4: Техническата помощ предоставя обща помощ по програмата при подготовката на проекти, управлението и изпълнението на програмата,
както популяризирането и оценката на
програмата.

бряват съвместното опазване и мениджмънт на околната среда.

Стратегически
резултати

формационни и комуникационни технологии) в мрежата за най-малко 3 млн.
души;

Програмата е съсредоточена върху
укрепването на връзките за сътрудничество между общностите, намиращи се
в граничната зона с цел установяването
на партньорства, чрез които да бъдат постигнати съвместните цели. Вследствие
на това, главният показател на успеха е
броят и качеството на мрежите, връзките и проектите. Те ще бъдат измервани
в края на програмата.Програмата си поставя за цел до 2015 г.:

да се установят 385 партньорства и

трансгранични мрежи за съвестното развитие на зоната за сътрудничество;

да бъдат активни 40 постоянни партньорства и трансгранични мрежи, установени между граничните общности;

Специфични
индикативни
резултати
Една част от очакваните резултати
на програмата са следните:

 намаляване с 30% на времето за
пътуване между населените места, разположени от двете страни на границата;

обезпечаване достъпа до ИКТ (инразвитието

на съвместни системи
за предотвратяване на наводненията и
съвместни предупредителни дейности в
случай на наводнения на 70% по поречието на Дунав;

създаването

на 20 партньорства
за дейности за преждевременно предупреждение и отговор в спешни ситуации;

 улеснения за бизнеса, от които да

се възползват 500 малки и средни предприятия;



развитието на 30 рекламни материала/мероприятия;



създаването на 10 интегрирани туристически продукта;

70% от финансираните проекти да 15 партньорства, които поощряват
спазват два от четирите „съвместни”
критерия;

20% от финансираните проекти да
отговарят на три от гореспоменатите
критерии;

трансграничното сътрудничество между
университетите, изследователските институти и бизнес средите;



360 000 лица, осведомени за възможностите за наемане на работа;

10% от финансираните проекти да 3 500 лица, завършили подготвител-

изпълняват всички четири гореспоменати критерия;
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проекта да допринасят за подобряване достъпа до транспорта, ИКТ
мрежи и услуги;

150 проекта да насърчават и подо-

ни курсове в трансграничната зона;

 създаването

на 30 партньорства
между образователни и професионални
центрове;

4 500 лица, участващи в дейности за
сътрудничество “хора за хора”.
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Cross border

Свищов отново се обръща към Дунава
Димитър Спасов , PR на проекта
В периода на най-силния си икономически
възход, 18-19 век, Свищов е бил вратата
на Османската империя към Европа. През
пристанищната му скеля преминавали тонове стоки ежедневно. Безкрайни кервани
денонощно влизали и излизали от града.
Най-близък до старопланинските проходи
и най-удобен за достъп от Истанбул, Македония и Тракия, Свищов бил типичен
пристанищен град, напълно зависим от
търговията и речното плаване, с лице към
Дунава и Европа. С течение на времето,
се натрупали фактори, които променили
същността и облика на града. Липсата на
железница дала предимство на Русе, предлагащ евтиния транспорт. Когато пък през
1910 година железопътната линия достигнала и Свищов, богатите кервани, прекарващи продукцията на Високата порта, били
отдавна забравени. По-късно, като Съветски сателит, България почти преустановила
търговските си връзки с богатите европейски страни. Дунав загубил голяма част от
своето значение като търговска връзка.
Някога най-европейският български град
се оттеглил от реката и от икономически
център се превърнал в глуха провинция.
Завръщането на България на европейската политическа карта отново превърна
най-голямата европейска река от разделяща граница във връзка, която свързва
страните по поречието й. Между Свищов и
отсрещния румънски град Зимнич стартираха ред партньорски инициативи.
Населението на двете общини е общо
около 65 000 души, а на областите Велико Търново и Телеорман – 436 000 души.
Търговското и културното сътрудничество
между тях, датиращо от векове, получи
нов тласък. Частен румънски предприемач инвестира във фериботна линия, осъществена с активната подкрепа на администрацията на община Свищов и кмета
Станислав Благов. По идея на свищовския
кмет бе разработен и мащабния за града
партньорски проект по ОП “Трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007
– 2013”.
С бюджет от 3 126 227, 67 евро, проектът с № 2 (2i) -1. 1-1 MIS – ETC Code:
536 “Повишаване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез
развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура”
(ПТМ), към подписване на договора за
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Подписване на СМР
- договора, вляво
кметът на
Община Свищов
Станислав Благов

Част от инфраструктурата в момента

Работна среща в гр. Зимнич

финансиране е най-големият към програмата проект с водещ български партньор.
Според регламента 84,46% от финансирането осигурява ЕФРР. Правителствата съфинансират с 12, 54%, а от собствените
си бюджети, общините участват с 3% от
общата сума. Проектът е по Приоритетна
ос 1 “Достъпност – подобрена мобилност
и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура
в трансграничния регион”, Ключова област
на интервенция 1: “Подобряване на сухопътни и речни трансгранични транспортни
съоръжения”. Предвижда строителни и информационно-рекламни дейности, обмен
на практики и изготвяне на стратегическа
прогноза за развитие на транспортната
инфраструктура в региона.
Централата на Управляващия орган на
програма “ТГС Румъния – България 2007
– 2013” в Букурещ одобри проекта през
април 2010. Сформиран бе осем членен
управленски екип, съставен от шестима
български и двама румънски експерти, ръководен от Иван Митев – експерт с опит
в реализирането на многобройни европроекти. Направляващ комитет с двама български и един румънски членове наблюдават работата на управленския екип. На
разположение на екипа е и Съвместният
технически секретариат в Кълъраш, откъдето винаги може да се поиска експертна
техническа помощ. Организират се и редица обучения и семинари по програмата.

В момента свищовският проект е на фаза
старт на строително – ремонтните интервенции. Успешно са финализирани редица
процедури, обществени поръчки и информационни дейности. Процесите са максимално прозрачни, цялата информация е на
разположение на обществеността.
За изпълнител на СМР с процедура по
ЗОП е избран Консорциум “Свищов – Зимнич 2012” с официален представител Румен Атанасов Игнатов. Стойността на
договора, подписан между него и кмета
Станислав Благов е 3 718 227 лв. с ДДС.
Строителните дейности включват рехабилитация на пътните артерии, даващи подход към Пристанище Свищов, в това число
подмяна на настилките, озеленяване, осветяване и т.н. В резултат на проекта, ареалът на града с градското пристанище от
заден двор и западнала промишлена зона
ще се превърне в съвременен вход към града и привлекателно място за разходка на
неговите жители и гости. Проектът по ОП
“ТГС Румъния-България 2007 – 2013”: “Повишаване на трансграничната мобилност в
региона Свищов – Зимнич чрез развитие
и реконструкция на главни участъци от
транспортната инфраструктура” се вписа
като част от общата стратегия за развитие
на Свищов и даде безценна възможност за
инвестиция, иначе непосилна за крайдунавската община. Неговата реализация е
пример за огромния шанс, който България
получи с членството си в ЕС.

брой 3, март 2012

Брюксел удвоява
средствата за наука
и иновации

2007 - 2012

Years

of excellent IDEAS
European Research Council

Димитър Сотиров
Над 4 милиарда евро е инвестирал Европейският съюз през последните 5 години в научни изследвания и иновации посредством
учредения през 2007 в Берлин по време на германското председателство на ЕС Европейски съвет за изследвания (European
Research Council, ERC). Повече от 2 500 изследователи от 53 националности, представляващи 480 институции в Европа са получили финансово подпомагане за свои иновативни дейности от над
31 000 подадени досега проектни предложения. Нерядко те водят
до нови и непредвидими научни и технологични открития. Това е
основанието Еврокомисията да предложи увеличаване със 77 %
на бюджета на ERC в рамките на следващата програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.
Сред получилите до този момент грантове от съвета са четирима лауреати на Нобелова награда, трима носители на отличия
в своята област, както и над 30 души, удостоени с международно признати награди. Повече от 10 000 млади изследователи са
имали ангажименти, свързани с работа по проекти, финансирани
от ERC. Научен съвет, съставен от 22 авторитетни фигури от цял
свят начело с Президента на съвета проф. Хелга Новотни, полага
усилия Европа да засили лидерските си позиции в тази област,
толкова важна за бъдещето на човечеството.
Съветът е учреден с мисията да спре изтичането на „сиво вещество” от Стария континент и не само да задържи потенциала на
Европа, но и да привлече талантливи изследователи от цял свят,
осигурявайки им независимост в техните проучвания в различни
сфери. Спектърът на подкрепените проучвания е забележително
широк – от Космоса до технологиите на бъдещето; от епидемио-

логията на заболявания като малария или причинителите на Паркинсън до подобряване на критични инфраструктури като телекомуникационни мрежи или водни системи; от създаване на нови
прототипи на химически роботи до археологически разкрития в
Африка.
По този повод създателите на Съвета, както и изследователи
и представители на научната общност от цял свят отбелязаха по
нетрадиционен начин неговия юбилей. Презентации на проекти,
подкрепени от ERC и дебати на представители на науката от различни държави изслушаха събралите се на 29 февруари и 1 март
в „Алберт Хол” в Брюксел. Просторната зала се оказа малка, за да
побере ентусиазираните участници и гости. В специално видеообръщение председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу
отбеляза, че „За толкова кратко време ERC се е превърнал в забележителна история за Европа.” Тези пет години, според Барозу,
играят ключова роля в стимулирането на конкурентоспособността
и растежа във времето на предизвикателства, в които живеем.
На фона на оправдания огромен интерес по цял свят към дейността на Съвета, българското участие в нея до този момент е
повече от скромно – едва 3 финансирани проекта в институции у
нас от около 170 подадени предложения и 5 проекта с български
изследователи, работещи в чужбина. Близо една трета от тези
предложения са подадени през първата година на кандидатстване
– 2007. „Българските” грантове в областта социални и хуманитарни науки досега възлизат общо на 3,26 милиона евро.

Брюксел-София

Проф. Хелга Новотни, президент на ERC:

„Съветът за кратко време безспорно се превърна в едно успешно начинание. Но по-важна от досегашните постижения е визията, която
продължава да ни ръководи към бъдещето. Ние сме едва в началото на нещо далеч по-голямо. Ние създаваме европейска изследователска култура на най-добрите резултати. Тя е истински европейска и чрез нея ние въвеждаме образци за следващите поколения
млади изследователи. Посланието ни е, че има място за тях в Европа, където те могат да правят кариера и да удовлетворяват любопитството си и своята отдаденост на изследвания.”

Еврокомисарят по изследвания, иновации и наука Мойра Гейгън-Куин:

„Когато встъпих в длъжност през 2010, най-голямата подкрепа за всички сфери на дейност сред изследователската общност, която ние
осъществяваме, очевидно бе свързана с Европейския съвет за изследвания. По време на посещенията ми в различни държави-членки
и при срещите ми с представители по цял свят, посещаващи Брюксел, на големи компании, изследователски институти, отделни учени
и изследователи, и най-вече по време на пътуванията ми в чужбина, например в Китай и в САЩ, единственият аспект в дейността на
Комисията в областта на изследванията, който всички познават и уважават, превърнал се в еталон за върхови постижения, е ERC. Той
днес е признат в и извън Европа като модел за финансиране на гранични изследвания”.

Датският министър за изследвания, иновации и висше образование Мортен Йостергаард:

„Преди 5 години това беше една нова идея и някои се питаха, дали тя е необходима. Сега, гледайки към предложението за следващата
Рамкова програма, можем да кажем, че ERC е хармоничен, много важен стълб в изследователската програма за следващите 7 години.
Само по себе си това е голямо постижение – за толкова кратък период от време да се превърнеш в призната от всички институция.
Това не е резултат от лобиране, а от резултатите, постигнати от Съвета. Най-голямото му постижение е, че това на практика е идеята
за общата европейска територия за изследвания, защото тя е мястото, където изследователите, без значение от коя държава от ЕС са
или каква е сферата на дейността им, се състезават единствено на територията на превъзходните постижения”.
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Икономически компас

Слаба индустрия - слаби региони
Какво ще предприеме българското правителство ?
Георги Орлов
Българското правителство получи
ясно предупреждение от Европейския
съюз незабавно да интегрира в националното законодателство европейските
директиви от третия енергиен пакет за
свободна търговия с електроенергия и
газ. Същото предупреждение получиха
още седем държави-членки, които закъсняват с прилагането на директивите.
Сред тях са Испания, Люксембург, Румъния, Словакия, Холандия и Естония. Ако
забавилите се членки не успеят в найскоро време да се справят със сихронизирането на законодателствата си, ги
грози опасността Европейската комисия
да заведе дела срещу тях в Европейския
съд. Директивата трябваше да бъде имплементирана в законодателствата на
всички държави-членки на съюза до 3
март 2011. Комисията посочва в мотивите си, че либерализирането енергийния
пазар е важна стъпка към повишаване на
конкурентоспособността на европейската икономика. Наличието на ефективно
функциониращ, интегриран и прозрачен
енергиен пазар в Европа ще даде на потребителите възможността да избират
най-подходящия за тях доставчик на
електроенергия и природен газ. Освен
това пазарът ще бъде достъпен за всички доставчици.
В момента българският енергиен пазар в голяма степен се регулира от държавата, а газта е изцяло под държавен
контрол. Още през ноември миналата
година ЕС подаде жалба срещу България
в Европейския съд в Люксембург, защото
страната ни не предоставя равни права
за достъп до газопроводната си мрежа
на всички доставчици, а газопроводите
се контролират от държавното предприятие Булгаргаз.

Няма икономически растеж
без изгодни цени на енергията
Бащите на Европейския съюз още преди десетилетия са осъзнали колко е важно
икономиките на страните им да разполагат
с енергия на изгодна цена, защото така с
времето държавите им ще могат да устоят на конкуренцията от страните с евтина
работна ръка. Това прозрение трябва да
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се наложи възможно най-скоро и сред българските политици.
В излязло наскоро проучване на реномираната международна компания за
финансови и правни анализи KPMG се
посочва, че конкурентоспособността на
българската икономика е сериозно застрашена от твърде високите цени на тока за
промишлени консуматори. Приложените
таблици показват това категорично (Виж
приложените графики).

БСК, БАМИ и БФИЕК застават срещу криво разбраната
социална политика
Председателят на Българската стопанска камара (БСК), Божидар Данев,

разкритикува липсата на енергиен пазар в България. Близо 85% от пазара
е регулиран. Цените на енергията се
определят от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР),
като при определянето им пазарните
критерии не играят почти никаква роля.
Заради погрешно разбраната социална
политика цените на тока за битовите
потребители изкуствено се държат на
ниски нива, докато останалите 15 % от
консуматорите, а именно индустрията,
е принудена да плаща прекомерно високи цени, заявява Божидар Данев, цитиран от БТА.
Именно твърде високата цента на
електроенергията предизвика през
последните месеци засилена реакция

Потребление
на ел. нергия
2010 GW/ч.

Брой
служители

Брой на
фирмите

Оборот в
млн. евро

Eкспорт
в млн.
евро и % от
оборота

1.Хранително-вкусова
промишленост и напитки1

1098

90 000

5000

3858

1200/31%

2. Нежелезна (цветна)
металнапромишленост2

917

3000

38

2062

1789/86%

3. Химическа промишленост3

939

13 000

500

1283

1084/81%

4. Желязо и стоманодобивна
промишленост4

828

3700

6

988

659/66%

5. Хартиена промишленост5

331

8600

500

368

84/22%

6. Циментова промишленост6

287

1275

6

330

14/4%

7. Производство/обработка на
метали

738

3700

172

258

159/61%

8. Дърводобивна промишленост

173

4500

800

116

16/13%

5721

127 775

7022

9263

4964

Общо

Таблица 1
Потребление на електроенергия по браншове: (по данни от Евростат, НСИ и Data Monitor)
1 Най-големите фирми са Coca Cola Hellenic, Papas-olio, Kraft Foods,
Nestle, достигнали оборот за 2010 в размер на 1 млрд. €.
2 Аурубис България (мед), КЦМ (желязна руда), София-Мед (мед,
цинк) и Алкомет са четирите най-големи предприятия с оборот
за 2010 от общо над 2,2 млрд. €.
3 Агрополихим, Солвей Соди и Неохим са постигнали през 2010
финансови резултати за над 400 млн. €.

4 Най-големите производители са Стомана-индъстри, Тисен
Круп Юпитер Стомана, Промет стийл и Хелиос Метал Център.
5 Лидери в бранша са Белово Пейпър Мил, Чайка и А и С, както и
Монди – Стамболийски.
6 Значими и определящи параметрите в бранша фирми:
групата Италчименти, групата Титанцимент и групата Суис
Холсим.
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Аурубис България АД, Пирдоп
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от страна на енергоемката индустрия
в страната. Българската асоциация
на металургичната индустрия (БАМИ)
също се обяви в защита на интересите на своите членове. Бьорн Болтен,
експерт на KPMG и един от авторите
на цитирания доклад, коментира за
“Г&Р” актуалната ситуация така: “Докато в много страни от Европейския съюз
тежката индустрия може да разчита на
относително стабилни разходи за електричество, в България цените галопират нагоре с неподозирани темпове.
При тези условия бизнесът не може да
планира в дългосрочен план. Ако вашите политици не намерят подходящо
решение, с което да спрат това развитие, през следващите години страната
ще загуби важни базисни индустрии,
защото те ще станат нерентабилни при
местните условия. Някои ще трябва да
закрият производството си, а други да
го изнесат в други страни”.
Представители на енергийно интензивната индустрия от своя страна
коментират, че изострянето на общественото внимание към проблема не представлява опит за създаване на паника,
а апел към управляващите да поемат
законодателна инициатива, за да защитят над 80 000 работни места, които
директно или индиректно са свързани с
енергоемките индустрии. “Конкуренцията ни се намира не в Европа, а в Китай,
Индия и Южна Америка”, заяви за “Г&Р”
Георги Николов, говорител на фирма
Аурубис България (производител на
анодна и електролитна мед). “Конкурентите ни в тези страни разполагат
с евтина енергия и работят при значително по-ниски изисквания за опазване
на околната среда”, допълва Николов.

50

40

30

20

10

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Таблица 3:
Предвижданото потребление на електроенергия в България до 2020 година в Твч. База за предвижданията са оповестените от Националната електрическа компания (НЕК) данни
Източник: Експертен доклад на KPMG, 12 март 2012.
Ôèãóðà 7: Î÷àêâàíà êîíñóìàöèÿ íà åëåêòðè÷åñòâî [ÒÂ÷]
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Сравнение на цените на тока за големи промишлени клиенти (МВТч/лв.)
Големите промишлени предприятия по правило имат възможност да купуват ток по-евтино.
В таблица 2 са представени най-благоприятните цени, които големите фирми са могли да
постигнат в цитираните държави. Прави впечатление, че в някои страни, съседни на България, се
предлагат значително по-добри цени на тока за големи потребители
Източник: Експертен доклад на KPMG, 12 март 2012..
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Икономически компас
БФИЕК изисква прозрачни
цени на тока и ясни правила за
“зелената” такса
Заедно с БСК и БАМИ срещу високите
цени на енергията се обяви и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Като представител
на интересите на енергийно интензивните предприятия, федерацията настоява
за ограничаване и поставяне на таван за
размера на т.нар. “зелена такса”, която е
компонент от крайната цена на тока.
Няколко предприятия от засегнатите браншове представиха статистики за
тревожното развитие на разходите си за
електроенергия. За периода януари 2008
– август 2011 цената на тока се е повишила с 72 % (виж Таблица 4). Драстично
нараства особено делът на въведените
от държавата добавки за насърчаване на
определени видове производство на ток
като това от възобновяеми източници
и ко-генерация. Правителствата на някои от държавите - членки на ЕС видяха
през последните години реална заплаха
за местната икономика и въведоха в законодателствата си инструменти, които
позволяват на енергоемките индустрии
да се освобождават от т.нар. “добавки”
в цената на електричеството. За тази
цел предприятията трябва да доказват
ежегодно, че изпълняват определени
изисквания. Федералното правителство
на Германия е регламентирало тази
възможност в чл. 44 и сл. от Закона за
възобновяемите енергийни източници.
Френската тежка промишленост се подсигурява с евтин ток, произведен от многобройните атомни централи в страната,
поради което не се налага възприемането на особени механизми за защита от
международната конкуренция. Изключения са въведени обаче и в Испания,
както и в Холандия чрез субсидиране на
цената на газта.
Българските енергоемки предприятия
настояват за въвеждането на сходни или
идентични законови инструменти. Представители на ресорното министерство
и народни представители, запознати с
исканията на фирмите, не крият опасенията си, че предприемането на подобни
мерки може да се изтълкува от Европейската комисия като неправомерна държавна помощ. Фактът, обаче, че в други
държави – членки практиката съществува от години, говори сам по себе си, че
възприетите механизми не са в конфликт
с европейското законодателство.
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Таблица 4:
Едно от основните искания на енергоемката промишленост е фиксирането на таксата
за зелена енергия на днешното й ниво. В таблицата е представено как са се развили
тези допълнителни разходи към и без това високта цена на тока – както е показано
в таблица 2 – през последните години.
Източник: Архив Г&Р /2011

Аргументи “ПРОТИВ” въвеждането на изключения
Основният аргумент против въвеждането на подобни изключения за енергоемката индустрия идва от Закона за
възобновяемите източници на енергия,
според който разходите за “зелена енергия” следва да се поемат солидарно от
всички потребители. Заложената в закона позиция за социална справедливост се
оказва обаче твърде опростена и неубедителна, ако се вникне по-задълбочено
във въздействието от солидарното разпределение на разходите

Аргументи “ЗА” въвеждането
на изключения
Следните накратко изложени аргументи говорят еднозначно в полза на въвеждането на изключения:

в засегнатите браншове съществуват

много, в голяма степен високо квалифицирани работни места, а възнагражденията на служителите са сред най-високите
в сравнение с другите икономически сектори в страната;

голяма част от производствата се намират в слабо развити региони на страната;

 всяко работно място в тези индус-

трии създава най-малко още две до три
работни места, обикновено в малки и
средни предприятия, които са доставчици
и подизпълнители;

 фирмите експортират между 66 и

86% от продукцията си и представляват
съществен фактор за намаляване на външнотърговския дефицит на страната;
Не на последно място се нарежда фактът, че тези предприятия са големи
данъкоплатци и едни от най-стабилните
спомоществователи на общините, в които
се намират, подкрепяйки провеждането
на социални, спортни и културни инициативи.
Цитираният вече доклад на KPMG дава
отговор на един особено чувствителен
въпрос: Какъв би бил ефектът за обикновения потребител, ако за 50те найголеми консуматори на ток в страната
размерът на таксата “зелена енергия” се
замрази на днешното му ниво. Експертите са разгледали няколко варианта в периода 2012 – 2020. Според изчисленията
им, ако приемем, че страната ни следва
поетите към ЕС ангажименти за развитие
на възобновяемата енергия, едно обикновено домакинство, което консумира годишно средно 3 500 Квч. електроенергия,
ще трябва да плати през 2012 едва около
0,61 лв. повече за годината или около 5
ст. повече на месец. През 2020 година,
дори ако плановете за увеличаване дела
на зелената енергия в производството на
ток страната бъдат изпълнени на 100 %,
сумите, които едно обикновено семейство
ще трябва да плати в повече заради освобождаването на енергоемката индустрия от такса “зелена енергия”, няма да
са повече от 1,58 лв. на година или 13 ст.
на месец. За българските политици тази
“цена” би трябвало да е приемлива, ако
същевременно засегнатата индустрия,
като гарант за приходи за населението и
държавната хазна, има възможност да съществува и да се развива в България
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Базовите индустрии създават висока
добавена стойност и дават работа
на хиляди хора
Константин Стаменов,
председател на УС на
Българска федерация на
индустриалните енергийни
консуматори и директор
„Стратегическо планиране
и инвестиции” в „Стомана
Индъстри” АД, Перник

- Г-н Стаменов, в БФИЕК членуват найенергоемките предприятия в България, при
които разходът за енергия представлява съществена част от производствените им разходи и определя формирането на цената на
крайния продукт. Кои са основните проблеми
в енергийния сектор, пред които са изправени
членовете на БФИЕК?
- Да, наистина са най-енергоемки, но това е обусловено от характера на производството. Тези предприятия са първокласни инвеститори и използват
енергия за единица продукция, колкото са водещите световни показатели. Основните проблеми са все
по-скъпата енергия – ток и газ. При електроенергията влият фактори като кръстосано субсидиране,
зелена енергия, която нараства, емисии, които ще
влязат тази година в цената на тока. При газа - имаме един от най-скъпия газ в Европа. Това ще доведе
до изтичане на инвестиции в тези базови, за всяка
икономика, индустрии, а именно производство на
химически продукти, метали, стъкло, цимент. Продукти влизащи във всички изделия. Тези базови
индустрии създават една от най-високите добавени
стойности и дават работни места на хиляди хора.
- Експортно ориентираните членове на
БФИЕК и особено тези, които търгуват на
международните борси, предупреждават че

в най-скоро време ще трябва сериозно да обмислят изнасяне на производството си в други страни. Като причина за това те посочват
изкуствено завишената цена на тока за индустриални потребители в България както и
ежегодно растящата такса „зелена енергия”.
Бихте ли подкрепили освобождаване на особено енeргоемките и конкуриращи се на световния пазар предприятия от добавката за зелена енергия в цената на тока, за да се запази
тяхната конкурентност?
- Има различни техники, които се ползват в развитите икономики. В момента се дискутира възможна такава и в България за освобождаване на базови
индустрии от такса зелена енергия. БФИЕК би подкрепило едно такова решение.
- Какви са причините БФИЕК да настоява за
либерализиране на енергийния пазар у нас и
какви ще са предимствата от либерализирането за енергийно интензивната индустрия в
България?
- Либерализирането на пазара ще даде възможност да се определи пазарна цена на електроенергията и както производителите на ел. енергия, така
и консуматорите да имат достъп до справедлива
цена, определена от търсенето и предлагането, а не
в нечий кабинет.

Подкрепа от засегнатите общини
Междувременно все повече кметове
подкрепят инициативата на енергоемката
индустрия. Причината се крие в притеснението, че закриването или изнасянето
на производства от техните общини ще
доведат до драстично увеличаване на
безработицата..

Законодателят трябва да реагира
Топката е в ръцете на Народното събрание. От него зависи, през идните
седмици да вземе решение относно бъдещото енергийното законодателство, респективно относно бъдещето на енергийно интензивните индустрии в България.
Представените данни и факти би трябвало да са достатъчно убедителни, за да направят възможно вземането на правилни
решения за разрешаването на проблема.

Проект „Клъстърни модели в Адриатико-дунавския регион” (ADC)

Заключителното събитиеза България по проект
“Клъстерни модели в
Адриатико-дунавския регион” (ADC)
29 март 2012 г., 11:00 ч.,
хотел “Форум Централ”, гр. София

www.biforum.org
www.adcproject.eu
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ЕКОномика

Туризмът в София –
какво може да предложи столицата?
Димитър Петров, снимки Л. Светославова
Българският
закон за туризма
дефинира понятието “туристически продукт” като
съвкупност от туристически услуги, предлагани и/
или предоставяни
в един или няколко туристически
обекта. Туристическите продукти на една дестинация
могат да бъдат продуктите на различни
видове туризъм – възстановителен, културно-познавателен, делови, балнеолечебен, екотуризъм и други.
София притежава богати и разнообразни ресурси, които са предпоставка
за развитие на конкурентен туризъм.
Подходящи климатични условия, наличие на три планини в непосредствена
близост до града, над 50 минерални
извора, богато културно-историческо
наследство, множество културни институции, разнообразие от заведения
за хранене и развлечения... Въпреки
всичко това, София е една от малкото
европейски столици, които все още не
са се превърнали в разпознаваема туристическа дестинация. Макар че в последните десетина години се наблюдава
ръст на посещенията, София не може да
се похвали с туристическия магнетизъм
на Виена, Прага, Будапеща – столици
със сходни териториални и демографски
показатели (сравнението с градове като
Лондон, Париж и Рим е неуместно поради разликата в мащабите).
Причините за недостатъчно развития
туризъм в София са разнородни – неразработени ресурси, лоша инфраструктура, проблеми на съпътстващите отрасли
(транспорт, търговия на дребно и др.),
ниска степен на изпълнение на Стратегията за туризма в София (2006), недостатъчно обучение на заетите в бранша,
малки инвестиции в реклама... На практика проблемите на туризма в София са
отражение на цялостното социално-икономическо положение на страната. Отделно от това, София остава в сянката
на разработените още преди десетиле-
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тия морски и планински курорти.
Насоките за решаване на проблемите,
които спъват туристическото развитие
на столицата, трудно могат да бъдат обхванати накратко. Преди всичко обаче е
необходимо да се посочат онези видове
туризъм, които София може да развива
успешно.

Културен туризъм
София е град с многовековна история
и разполага с внушителен брой обекти
на културно-историческото наследство.
В пейзажа на града се вплитат архитектурни елементи от няколко исторически епохи – каменни руини от антична
Сердика, раннохристиянски църкви, османско наследство, паметници в чест на
значими личности и събития, а също и
архитектурни шедьоври от края на 19 и
първата половина на 20 век. В момента
функционират и 31 музея, всеки от тях
с богата колекция от експонати. Макар
че немалко от тези туристически обекти
се нуждаят от реновиране и/или приспособяване на пространствата около тях,
като цяло София разполага с изключително добра база за развитие на културния туризъм. Съществува възможност
и за развиване на еднодневни турове
до близки населени места, които също
са богати на културно-историческо наследство (Копривщица, Пловдив, Плевен, Банско). Някои ресторанти в София
предлагат традиционна българска кухня
в съчетание с фолклорна програма. Все
още липсват заведения, които да пресъздават духа на градската култура от
първата половина на 20 век.

Поклоннически туризъм
Около София съществува верига от
манастири, датиращи още от времето
на средновековна България (” Софийска
Света гора”), които могат да бъдат гръбнака на религиозния туризъм в София.
Освен това, София се намира в географския център на православната диаспора
на Балканите, което дава възможност за
привличане на поклонници от Сърбия,
Македония, Гърция, Румъния, Молдова.
Близостта на българския и руския езици
могат да привлекат рускоговорящи православни християни от Русия, Украйна,
Беларус, Грузия, Армения. Туристическата обиколка на манастирите около
София може да се съчетае с еднодневна
екскурзия до Рилския манастир.

Конгресен, конферентен и
бизнес туризъм
Приемането на България в ЕС в началото на 2007 година увеличи интереса на международните бизнес среди
към България, а оттам и атрактивността на София като дестинация за конгресен, конферентен и бизнес туризъм.
Като столица на държава от ЕС София
се ползва с конкурентно предимство в
това отношение в сравнение с Белград.
В момента столицата разполага с отличен конгресен център (НДК) и един изключително подходящ изложбен център
(Интер Експо център). Малко хора знаят,
че НДК е обявен за конгресен център №1
в света от Международната асоциация
на конгресните дворци APIC. Въпреки
че утвърдени световни хотелски вериги

Поп концерт
на националния
стадион “Васил
Левски” на
Madona - август
2009 година
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Спортен и екотуризъм
Наличието на Природния парк “Витоша” в непосредствена близост до София е неоценимо богатство за града и
неговите жители. Релефът на планината
дава възможност както за излети, така
и за практикуване на ски спортове. По
северните склонове има изградени ски
писти, заедно с прилежащите им съоръжения. Спорно е обаче дали планината
трябва да развива масов ски и сноуборд
туризъм (особено при наличието на модерен ски курорт като Боровец, намиращ се на 60 км от София), вместо да се
запази като място за съботно-неделен
отдих на столичани. Околните планини
(Плана, Люлин, Лозенска) също дават
възможност за организиране на излети.
Язовир Искър и Панчаревското езеро са
подходящи за практикуване на водни
спортове.

Горе:
манастира в
Балша,
подножието на
Стара планина
Долу:
Езеро в Негован,
любимо място за
риболов

като Ritz/Carlton, Four Seasons, Marriott
все още не са стъпили на софийския
пазар, висококатегорийните хотели в
София предлагат добри условия както
за настаняване на бизнес гости, така и
за провеждане на конференции, семинари и други мероприятия.

Балнеолечебен туризъм
При наличие на правилна общинска политика за минералните води на
София, край някои от минералните извори в и около София биха могли да
се изградят СПА центрове, които да
привличат туристи от страната и чужбина, а също така да бъдат и място за
отмора на столичани през уикендите.
За по-ефективно оползотворяване на
минералните ресурси на столицата
може да се използва опита на страни
като Япония и Исландия. Добро начало
в тази посока е издаденият през миналата година Каталог на минералните
води в София.

Младежки и развлекателен
туризъм
София е сравнително евтина дестинация и може да привлича млади туристи (18-30 години), които традиционно са с по-ограничен бюджет. Отделно
от това, нощният живот на София е

Събитиен туризъм

особено атрактивен, заради богатата
гама от увеселителни заведения в съчетание с приятелското отношение и
“купонджийския” нрав на столичани.
Хазартният бизнес (казина, игрални
зали) също привлича туристи, основно
от държави, където той е забранен по
закон (Турция, Израел). Особено внимание трябва да се обърне на Студентския град като място с уникален дух и
атмосфера. За да се превърне и той в
атрактивна дестинация за студентски
и младежки туризъм обаче са нужни
сериозни стъпки – благоустрояване на
района, обособяване на зоните за живеене, обучение и развлечения, както и
повишаване на сигурността в кампуса.

Туризъм, свързан с посещение на спортни прояви
Миналата година бе открита новата
многофункционална спортна зала “Арена Армеец” (12 000 седящи места), а
след 2013 се очаква да бъде завършен
и пуснат в експлоатация нов национален
стадион (в близост до Аерогара София).
Като цяло обаче, спортните съоръжения
в София (и в страната) не са готови да
посрещнат големи спортни събития (европейски и световни първенства по футбол, баскетбол, волейбол, зимни Олимпийски игри), за които са необходими
много по-сериозни инвестиции.

През последните години София се утвърди като дестинация за разнообразни
събития (най-вече рок и поп концерти).
Наличните ресурси за подобна дейност
са недостатъчни, поради което концерти
и фестивали се провеждат на стадиони
и в спортни зали. Необходимо е обособяването на терен със сцена на открито
(за предпочитане в покрайнините на
София), а също и построяването на нов
концертен комплекс (в момента единствената зала, подходяща за концерти,
е “България”). Трябва да се мисли и в
посока за създаване на международно
разпознаваем “Фестивал на София”,
свързан с празника на града.
София може да разработва различни видове туризъм, но към момента
условията са най-благоприятни за развиване на културен, поклоннически,
конгресен, конферентен и бизнес туризъм. Ето защо в следващите няколко
години трябва да се обърне внимание
на тези видове туризъм и усилията да
се съсредоточат в тяхното рекламиране.
Успешното промотиране на София чрез
тях би донесло сериозни приходи, които
впоследствие да се инвестират в разработване на останалите изброени видове
туризъм и техните продукти.
Димитър Петров
е магистър по Туристически дестинационен
мениджмънт от Университета в гр. Бреда,
Холандия и е участвал в актуализирането
на Стратегията “София – столица
и туристическа дестинация”
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Стратегията на Европейския съюз
за Дунавския регион
Лидия Светославова, снимки Георги Орлов
С приблизителна дължина 2 850 км, Дунав е втората най-дълга река в Европа, която свързва Шварцвалд (Германия) с Черно
море и преминава през териториите на десет държави.
Дунав преминава през една пета от територията на ЕС. В нея живеят повече от
115 млн. души. Много регионални проблеми, между които наводнения, транспорт,
енергетика, екология и безопасност са с
трансграничен характер и се нуждаят от
общи решения, надхвърлящи границите на
отделните държави. На първо място все пак
се поставя намаляването и преодоляването
на икономическите различия в този регион.
При откриването на Европейската стратегия за Дунавския регион през юли 2011
Комисията на ЕС обърна специално внимание, че за реализация на стратегията няма
да се предоставят нови средства от европейската хазна. Няма да се издават нови
правни норми и да се създават нови европейски структури. Вместо това акцентът е
поставен върху засилване на съвместните
действия. Бяха формулирани четири основни приоритета – “стълбове”:

Свързаност на Дунавския
регион – транспорт, енергетика,
култура и туризъм
Първият стълб поставя акцента
върху три приоритетни области с цел:
подобряване на мобилността и мултимодалността. С това се цели да се постигне
по-добро комбиниране на транспортните
средства и ефективно използване на инфраструктурата. Трябва да се координират
сухопътният, железопътният, въздушният
транспорт и транспортът по вътрешни водни пътища.
Чрез канала Майн-Дунав реките Рейн и
Дунав свързват единайсет държави от Северно до Черно море, които съставляват
гръбнака на Дунавския регион. Днес Дунав
по множество причини почти не се използва
като транспортен коридор. Според експертите се използват само 7 % от транспортния потенциал на реката. В голяма степен
липсват товаро-разтоварни пристанища, на
които да се прехвърлят товари от сухопътен
на железопътен и воден транспорт (интер-
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модални терминали).
Стимулиране на устойчивата енергия и развитие на енергийната инфраструктура
Газовата криза от 2009 показа ясно зависимостта на региона. Тъй като голям дял
от енергията се внася, цените в Дунавския
регион са високи. Важни стъпки за намаляване на зависимостта са разширяването на
използването на алтернативни енергийни
източници и подобряването на електропреносната мрежа. Възобновяемата енергия
ще придобие още по-голямо значение чрез
реализацията на проекта “4biomass” за генериране на енергия от биомаса и чрез изготвянето на План за действие в областта
на възобновяемите енергийни източници в
Дунавския регион (Danube Region Renewable
Energy Action Plan).
Насърчаване на културата и туризма с акцент върху стимулиране на
контактите между хората
Дунавският регион е богат на туристически и културни забележителности. Развитието на туристическия бранш зависи от
подобряването рекламата. Необходимо е и
разработване на нови атрактивни оферти.
Особено добри естествени предпоставки
има за развитие на екотуризъм. Наличният
потенциал все още не се използва достатъчно.

Вторият стълб “Опазване на
околната среда в Дунавския
регион” се концентрира върху
следните акценти:
Възстановяване и постоянно поддържане на качеството на водите
Това е централна тема за региона. Цели
се да се постигне намаляване на замърсяването с органични, биологични субстанции,
торове и вредни за околната среда вещества, както и преодоляване на препятствията пред водното стопанство.
Управление на рисковете за околната среда
Екокатастрофата, предизвикана от разлива на токсичен червен шлам през 2010
ясно показа, че в Дунавския регион съществува потенциална опасност от редица промишлени предприятия. В бъдеще сериозно

внимание ще се обърне на отстраняването
на потенциалните рискове, подготовката
за действия при аварийни ситуации и подобряване на механизмите за бързо реагиране, като ще се изисква координация на
действията на трансгранично ниво.
Опазване на биоразнообразието,
ландшафта и качеството на въздуха и
почвите
Дунавският регион представлява една
взаимосвързана екосистема, която ни позволява да ползваме безценни природни ресурси и услуги, свързани с околната среда.
Към това спадат храни, фибри и питейна
вода. В допълнение, на територията на региона са разположени няколко от най-големите защитени природни зони и паркове в
Европа. Индустриалното развитие, обезлесяването и замърсяването на околната среда оказват все по-голям натиск върху тази
безценна екосистема.

Третият и четвъртият стълб
засягат темите “Подобряване
качеството на живот” и “Укрепване на Дунавския
регион”.
За постигане на успехи в тези сфери са
формулирани следните дългосрочни цели:
насърчаване на равнището на познание
сред обществото чрез насърчаване на изследователската дейност, образованието и
информационните технологии; повишаване
на конкурентоспособността на предприятията посредством изграждане на клъстери
и мрежи и инвестиции в хората и тяхната
квалификация.
Една от стъпките за постигане на набелязаните цели е обединяване и координиране на средствата за научна и изследователска дейност. Примери в тази посока са
изграждането на съвместни изследователски центрове, засиленото използване на
услугите на електронното правителство и
електронни здравни услуги.
Изпълването на Европейската стратегия
за развитие на Дунавския регион с живот
зависи изцяло от държавите от поречието
на Дунав. Иначе казано, от тях зависи да
подготвят качествени и устойчиви проекти,
проекти и пак проекти.

Никопол

брой 3, март 2012

Координиране
на приоритетни области по държави
1. Подобряване
мобилността
и интермодалността:
А) на вътрешните водни
пътища
-Австрия
-Румъния
Б) железопътния, автомобилния и въздушен
транспорт:
- Словения
- Сърбия
- (Украйна)
2. Насърчаване
използването на
възобновяеми източници на енергия:
-Унгария
-Чехия
3. Насърчаване
на културата и
туризма, и на
контактите между
хората:
-България
-Румъния
4. Възстановяване и
поддържане на качеството на водите:
-Унгария
-Словакия
5. Управление
на рисковете за
околната среда:
-Унгария
-Румъния

Дунав при Тутракан

6. Опазване на биологичното разнообразие,
ландшафта и
на качеството на
въздуха и почвите:
-Германия (Бавария)
-Хърватия
7. Развитие на обществото на знанието
(научни изследвания,
образование и информационни и комуникационни технологии):
-Словакия
-Сърбия
8. Подкрепа на конкурентоспособността на
предприятията:
-Германия (Баден-Вюртенберг)
-Хърватия

Търну Мъгуреле

9. Инвестиции в хора
и умения:
-Австрия
-Молдова
10. Засилване на
институционалния
капацитет и сътрудничеството:
-Австрия (Виена)
-Словения
11. Сигурност и борба
срещу организираната
престъпност:
-Германия
-България

Църквата в манастир “Покров Богородичен” в с. Айдемир
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Изграждането на обекти на
река Дунав на българска територия се затруднява от обстоятелството, че реката е не само
важен транспортен коридор,
но и е включена в списъка с
200-те най-ценни биотопи.
Еколозите се опасяват, че изгребването
на речното дъно, укрепването на бреговете, преграждането на странични канали и промяната на течението на реката
чрез изграждане на изкуствени диги биха
могли да причинят непоправими щети на
природата. Те считат, че флората и фауната в Дунавския басейн и в съседните
области са изложени на риск. Изгребването на пясъчните и тинестите слоеве от
речното корито може да доведе до намаляване както нивото на реката, така и на

Дунав:

покачи до толкова, че да
позволи безопасното плаване.
По мнение на представители на вътрешното
корабоплаване, до тази
ситуация се е достигнало,
защото в продължение на години не е
предприемано нищо за разрешаване на
натрупващите се проблеми.
Затрудненото корабоплаване възпрепятства и развитието на туризма. Към
това се прибавя обстоятелството, че
липсва стратегия за река Дунав. Няма
нито български, нито румънски туристически агенции, които да организират групови екскурзии, включващи градовете по
Дунав.

„Най-европейската” река
нивото на подпочвените води на Дунав. В
следствие на това множество водоизточници и мочурища в Дунавската равнина
ще пресъхнат, предупреждават експертите.
От друга страна българо-румънският
участък от река Дунав се смята за особено труден за корабоплаване, тъй като
има общо 30 критични точки.
Често стотици кораби трябва да прекъсват пътуването си и понякога да чакат
със седмици, докато нивото на водата се

Източник: „Bulgarisches Wirtschaftsblatt”

Силистра е преди другите със своя
Областен информационен център
Лидия Светославова, снимка ОИЦ-Силистра
Областният информационен център (ОИЦ) – Силистра е
първият реално функциониращ от общо 27 в България, чието
създаване е финансирано по ОП «Техническа помощ». Тримата му амбицирани служители Юлиян Йорданов – управител, и
експертите Ана Караджова и Елена Стоянова са организирали и
провели от ноември 2011 до сега повече от 15 събития с участието на местните власти, бизнеса, браншови и неправителствени
организации и представители на гражданския сектор. Проектът
е на обща стойност 399 815.00 лева, срокът за изпълнение е
36 месеца, а управлението е поето от екипа Галина Даскалова
(ръководител) и Виолета Азаджийска (счетоводител). Работата
на центъра ще се концентрира върху:

Повишаване на информираността на потенциалните бене-

фициенти и целеви групи за визията и целите на Стратегическите насоки на общността, политиката на сближаване на ЕС
и националните стратегически документи през настоящия програмен период.

Осигуряване на широк набор от възможности за равен, пъ-

лен и лесен достъп на всички социални, етнически и възрастови групи до информация за реализиране на проектни идеи чрез
финансовите инструменти на Кохезионната политика на ЕС.
Пълноценното функциониране на ОИЦ – Силистра трябва да
повиши прозрачността и популяризирането на добри практики
за финансирани от ЕС проекти. Новата структура се помещава
в сградата на Художествената галерия в Силистра в непосред-
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Семинар в Ситово

ствена близост до всички административни сгради в града. На
разположение е зала за срещи, семинари и информационни
дни. Тъй като сградата е паметник на културата, от Националния институт за недвижимо културно наследство е одобрено
предложението на Община Силистра да бъде осигурен достъп
за хората с увреждания.
ОИЦ - Силистра продължава провеждането на информационни срещи в областта и същевременно организира конкурс
«Бизнесмен европеец». Предстои изготвянето на справочник с
добри практики и информационни материали, както и провеждането на конкурси „Млад европеец” и „Европейска община от
област Силистра”.

За повече информация:
ОИЦ – Силистра, тел.: 086/822 012,
e-mail: oic_silistra@abv. bg

брой 3, март 2012

Актуална информация за 28-те областни
администрации в Р. България към март 2012
ЗАМЕСТНИК-областни
управители

Област

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Благоевград

Костадин Хаджигаев

Бургас

Константин Гребенаров

Варна

Данчо Симеонов

Велико Търново

доц. д-р Пенчо Пенчев

Видин

Пламен Стефанов

Враца

Пепа Владимирова

Габрово

Мариян Костадинов

Добрич

Желязко Желязков

Кърджали

Иванка Таушанова

Кюстендил

Станислав Стойчев

Ловеч

Ваня Събчева

Монтана

Ивайло Петров

Пазарджик

д-р Дончо Баксанов

Перник

инж. Иво Петров

Плевен

Иван Новкиришки

Пловдив

Здравко Димитров

Разград

д-р Валентин Василев

Русе

Стефко Буруджиев

Силистра

Николай Димов

Сливен

Марин Кавръков

Смолян

инж. Стефан Стайков

Чавдар Фурлански

Петя Пампорова

София

Данаил Кирилов

Живка Такева - Първанова

Росица Тодорова

Софийска област

Красимир Живков

Мария Кунина
Мартин Тинчев
Росица Тодорова

Мая Цанова

Стара Загора

Димитър Драчев - ВрИД

Димитър Драчев

Мариана Кръстева

Търговище

Митко Стайков

Елка Станчева
Николай Дяков

Йовка Цачева

Хасково

Ирена Узунова

Николай Нанев

Донка Петрова

Шумен

Димитър Александров

Ралица Ангелова

/-/

Ямбол

Таня Димитрова

Димитър Иванов
Нели Кадиева

Павлина Пенева

Бисер Михайлов
Георги Баханов
Атанас Терзиев Златина
Касърова-Дукова
Николай Няголов
Славчо Славов
Изабела Чорбаджиева
Любомира Попова
Елка Георгиева
Любомир Низамов
Валентин Литов
Цветелина Теофилова
Неделчо Търкаланов
Катя Ганова
Тодор Георгиев
Асен Тюрдиев
Есат Садък
Даниела Годинова
Пламен Огнянов
Сашо Данков
Людмил Кръстев
Нина Петкова
Ваня Минкова
Дафинка Семерджиева
Георги Шарлачки
Радослав Йорданов
арх. Бойко Балтаков
Тошко Гетов
Георги Игнатов
Христо Грудев
Галина Георгиева-Маринова
Веско Маринов
Петър Даскалов
Алтимир Адамов
Тодора Цонева
Пейчо Пейчев
Христо Карабекиров

Главен секретар
Дияна Атанасова
Милена Лакова
Димо Николов
Росен Иванов
Силвия Стрезова
Бисер Дончев
Веселин Радков
/ процедура /
Георги Колев
Борислав Георгиев
Венцислав Гатев
Иван Тодоров
Светлан Карталов
Цветанка Пиралкова
Теменужка Василева
Васил Петров
Садък Алчев
Нели Миткова
Ивелин Георгиев
Кирил Аврамов
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Югоизточна Европа / South East Europe

Актуално от Югоизточна Европа /
News from South East Europe
Сърбия
Холандската фирма „Фертилайзер
фор ю” планира да построи в южно
сръбския град Ниш комплекс за производство на биодизел и органични
торове. Според отразеното в медиите
системата ще бъде изградена в промишлената зона „Донье Медурово“.
Строителните работи трябва да започнат през май 2012. Планираната
инвестиция е на стойност над 20 млн.
евро. С реализирането й ще бъдат създадени 2000 нови работни места върху
площ на терена от над 200 дка. Новият
завод с името „BioWorld“ включва газова инсталация със силози за 100 000 т.
царевица и соя, мелница и опаковъчна
инсталация, инсталация за производство на органични торове, хладилни
помещения, опаковъчни инсталации за
консерви, както и хотел и ресторант.

Македония
Македонският електрически концерн
ELEM планира обновяването на шест водно-електрически централи. Става въпрос
за следните съоръжения: Врбен, Равен,
Вртък и Спилйе. Също така ще бъдат обновени и водно-електрическите централи
Глибочиса и Тивш.
За целта ще бъдат инвестирани 32

Велес/Veles
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млн. евро. Една част от парите се предоставя от ELEM от собствени средства.
Останалата част се финансира чрез KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt,
Кредитната институция за възстановяване
във Франкфурт). Чрез санирането трябва
да се намалят загубите на вода и да се
постигне по-голяма ефективност при производството на ток. Освен това трябва
да се понижат разходите за поддръжка
и производство. Извършването на строителните работи ще продължи до средата
на 2013. ELEM експлоатира две термични
и седем водни електрически централи.

Румъния
Промишленият концерн BOSCH иска
да изгради в Румъния завод за автомобилни компоненти. Областният съвет
на Клуи сключи с единодушно решение концесионния договор с концерна.
Става въпрос за терен с площ 210 дка
в промишлен парк III при Jucu в северозападна Румъния. Допълнително на
концерна ще бъдат предоставени на
разположение държавни парични стимули. След като финландския производител на мобилни телефони след кратко време затвори фабриката си в Клуи,
Bosch трябваше да приеме и неустойка
по договора. В случай, че Bosch затвори фабриката си преди 2019, се предвижда заплащането на значителни неустойки по договор.

Охрид/Ohrid

До 2015 броят на работещите във
фабриката трябва да е 2000. През
последната година Bosch е повишил
оборота си с 9 % на над 51 милиарда
евро.

***
Румъния иска тази година да усвои
повече от паричните стимули от ЕС. С
6,3 % процент на усвояване страната е
на опашката на ЕС. До края на февруари бяха използвани едва 1,2 млрд. евро
от структурните и кохезионни фондове,
което представлява 6,3 %. През тази
година трябва да се усвоят 3,5 млрд.
от кохезионния фонд и 2,5 млрд. евро
от сферата на селското стопанство. Румънското правителството се опасява,
че ако средствата продължават да се
използват толкова бавно, през новия
период на стимулиране на ЕС 2014 2020 средствата за Румъния ще бъдат
намалени..

Черна Гора
Руският енергиен концерн Gazprom
и македонското правителство се споразумяха да включат страната в газопровода „Южен поток”.
В края на 2011 Турция даде окончателно разрешение за полагането на
газопровода през водните й ресурси.
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Това премахна и последното препятствие по пътя. Газопроводът “Южен
поток” с дължина 3 600 км трябва да
пренася природен газ от Русия през
Черно море до България и оттам в два
тръбопровода до Австрия и Италия.
Газопроводът преминава 900 км
през Черно море и по този начин заобикаля Украйна. В края на 2015 газът
трябва да достигне до първите потребители. Проектът „Южен поток” е в
конкуренция с планирания газопровод
„Набуко”. Той трябва да пренася газ
от Кавказ през Турция до Европа и по
този начин да заобикаля Русия. В него
участват Gazprom с 50 %, италианският
концерн ENI с 30%, както и Winterhall и
френското дружество EdF със съответно по 15 %.

Serbia
The Dutch company Fertilizer4you
plans to build a complex for production
of biodiesel and organic fertilizers in the
south Serbian city of Nish. As stated in the
media, the system (the plant, the facility)
shall be set up at the “Donje Medurovo”
industrial zone (Business Park).
The construction work are expected to
start in May 2012. The planned investment
is worth over 20 million euro. 2,000 new
jobs will be created on the site occupying
a land plot with an area of more than 20
hectares. The new plant named “BioWorld”
consists of a gas installation with silos
for 100,000 to of corn and soybean, a
mill and a packaging plant, installation
for production of organic fertilizers,
cold rooms, a canned food packaging
installation, a hotel and a restaurant.

Подгорица/Podgorica

Будва/Budva

Macedonia

***

The Macedonian electricity company
ELEM plans to renovate six hydro power
plants. These are the following facilities:
Vrben, Raven, Vrutok and Spilje. Upgraded
will also be the hydro power plants Glbocica
and Tivsh.
The investment will account for 32 million
euro. Part of the money are provided by
ELEM from own funds. The rest is financed
by KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau in
Frankfurt). The rehabilitation aims to cut
down water losses and improve efficiency of
electricity production, along with reduction
of the maintenance and production costs.
Execution of construction works will continue
until mid-2013. ELEM operates two thermal
and seven hydro power plants.

Romania
In Romania the industrial giant BOSCH
Group intends to build a plant for automotive
components. The Cluj District Council
unanimously concluded the concession
contract with the company. The 210 hectares
land plot is situated at the industrial park III
near Jucu in North-West Romania.
Furthermore, the Group will have access
to government cash incentives. After the
Finnish mobile phone producer closed its
factory in Cluj after a short time of operation,
Bosch had to accept a default provision in its
contract. Should Bosch close the plant before
2019, the company is contractually obligated
to pay substantial default penalties.
By 2015 the number of workers in the
plant must be 2,000. Over the past year,
Bosch has increased its turnover by 9% to
over 51 billion euro.

This year Romania is willing to absorb
more of the EU financial incentives. With
its absorption rate of 6.3% Romania is in
the bottom of the list of EU member-states.
By the end of February were spent only 1.2
billion euro from the Structural and Cohesion
Funds, which represents 6.3%. This year it
is envisaged to absorb 3.5 billion euro from
the Cohesion Fund and 2.5 billion euro for
the agriculture. Romania is concerned that
if funds continue to be used with such a lag,
in the new period of EU aid – 2014 to 2020
– the funds for Romania will be curtailed..

Montenegro
The Russian energy group Gazprom
and the Macedonian government agreed to
include the country in the South Stream gas
pipeline project.
At the end of 2011 Turkey finally gave
permission for laying the pipeline through
its water resources. This removed the
last obstacle on the road. The 3,600 km
long South Stream pipeline will transport
natural gas from Russia via the Black Sea
to Bulgaria and then to Austria and Italy
through two pipelines. 900 km of the
gas pipeline pass through the Black Sea,
thereby bypassing Ukraine. At the end of
2015 the first quantities of gas are expected
to reach the consumers. South Stream is in
competition with the planned Nabucco gas
pipeline. The latter will transport gas from
the Caucasus through Turkey to Europe,
thus bypassing Russia. Key stakeholders in
this major project are Gazprom with 50%,
Italian ENI 30%, and the Winterhall and
French company EdF, respectively with 15%
each.

Трансилвания/Transylvania
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Имам мечта...
Денчо Бояджиев/ кмет на Разград
„ Както неведнъж съм казвал - Разград е моя лична кауза и дълг. Местната власт създава условията за живот, за бизнес.
Когато градът и общината са добре устроени, чисти и уютни, когато административното обслужване е качествено, когато образователните и социални услуги са добри, или най-общо казано, когато хората се чувстват удобно и комфортно
в собствения си град, тогава кметът си е свършил работата. Това е, за което мечтая и което би ме направило щастлив
и удовлетворен.”

Станислав Благов / кмет на Свищов
“Не само общинската администрация, общинският съвет, а и населението на целия град, на цялата община мечтаем да
превърнем Свищов в модерен просветен, промишлен, индустриален център на Дунав със стратегическо, търговско и трансгранично значение. През 2010 година пуснахме фериботен комплекс, който, слава Богу в момента работи по един изключителен начин. Това е една симбиоза, която дава възможност за икономически растеж, но ние мечтаем за друго. На реката,
свързваща България и Румъния, има само едно място, където реално се осъществява интензивен оборот и това е мостът
на Русе, засега единствен по 500-километровата ни граница. Мечтаем край Свищов също да има мост, което на пръв поглед
изглежда като мит, като невъзможна идея, но аз съм убеден, че всичко това ще стане. Мечтая също, когато напусналите
родния град наши съграждани се връщат тук, а и гостите, които ни посещават, да намират така променен към добро облика на града, че да възкликват, както Алеко пред Ниагарския водопад: “Който може, нека опише тази картина, който може,
нека я фотографира, нека я нарисува!... Аз не мога!”. Искам така да се говори за нашия Свищов! Заедно с екипа ми и всички мои
съграждани ще продължаваме всеки ден да реализираме общата си мечта общината да стане хубаво място за живеене, с
местно самоуправление – еталон не само за България, но и за Европа”

д-р Димитър Стефанов / кмет на Тутракан
„Желанието ми е Тутракан да стане място с добра инфраструктура, което да привлича туристи от България и от чужбина. Дай Боже ние да поставим началото на това, защото това е един красив крайдунавски град и си заслужава човек да го
види. Има и доста забележителности, които са в общината и в съседство. Така че самият регион може да стане една добра
туристическа атракция. И не на последно място, мечтата ми е нашата болница да се стабилизира финансово и да бъде
една от водещите в региона..”

Магдалена Иванова/ кмет на Златица
“Имам мечта Златица да бъде успешен и богат град. Най-чистият, най-красивият и най-гостоприемният град. Тази мечта
не е просто изречени думи, а необходимост за всеки от нас. Но, след като няколко години всичко беше в застой, няма как
изведнъж да се промени обликът на града, който бе замрял, обезличен, без идентичност. Знаем, че той е бил сред предложенията за столица на България. Затова сега работим усилено. Столица няма да станем, но защо не красиво и приятно
място? Започваме с инфраструктурата, екологията и чистотата, успоредно ще работим по социалната политика, ще
привлечем бизнeса за партньор. Трябва да обърнем внимание на красивата ни природа и богатото ни културно и историческо наследство. Вървим към сдружаване със съседни общини с цел усвояване на повече средства или в участие в мегапроекти.
Мечтая за неща, които не са се случили и питам – „А защо не”?”

д-р Иван Николов/ кмет на Дряново
“Инфраструктура, екология и туризъм са приоритет на настоящия мандат, изпълними с проектно финансиране от ЕС, но
уви от самото му начало се натъкваме на проблеми.
От предходния мандат общината има компетенции сама да защитава, управлява и отчита проектите си. По-рано общините изпитваха затруднения да защитават проекти поради липсата на експертен капацитет, ограничен финансов
ресурс и тежка бюрократична машина. Днес трудностите не са по наша вина. Промениха нормативната уредба, за да не
се манипулират оценките на проектите, ала сега имаме спънки с междинните доклади по изпълнението им. Получаваме
неоправдани, нормативно оборими, санкциониращи корекции в бюджетите от 5 до 20 %. Така държавата икономисва на
гърба на общините, което остава за сметка на местните бюджети. Като кмет вярвах, че успешното реализиране на всички проекти на община Дряново е, до голяма степен, каузата на мандата ми. Вместо това, те са на път да се превърнат
в средство за бавно и мъчително погубване на малките общини. Затова мечтата ми сега е държавата да вземе мерки да
финансира проектите ни и да бъде коректен партньор на общините.”

Рубрика на Димитър Кирилов
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Списание за местно самоуправление и развитие

гРАДОВЕ РЕгИОНИ

а
М
а

л
к
е
Р
а
:
а
о
д
ш
а
а
264 общини,
В

и


о
28 области,
д
6 региона

и всички погранични общини
в Румъния, Сърбия, Македония,
Гърция и Турция
пеРиодичнос
Списанието излиза на всеки два месеца на 40 страници формат
А 4. В междинните месеци получавате електронен информационен
бюлетин.
РазпРос

анение

Списание „Градове и Региони” се разпространява с
абонамент и в търговската мрежа. Достига до всички
български общини, областни управи, общински и държавни
учреждения, Народното събрание, българските депутати в
ЕП както и до всички погранични общини в Румъния,
Сърбия, Македония, Гърция и Турция.

ǛǌǖǑǞǔ

Пакет 1 - 2 месеца - 1 бр. списание + 1бр. newsletter
Пакет 2 - 6 месеца - 3 бр. списания + 3бр. newsletter
Пакет 3 - 12 месеца - 6 бр. списания + 6бр. newsletter

ǚǾǽǾȆǻǶǴ

Пакет 2 .................................. 5%
Пакет 3 .................................. 10%

ǝǛǑǢǔǌǗǙǔǛǚǓǔǢǔǔ
последна корица................................. 1350лв.
втора корица........................................ 1260лв.
трета корица......................................... 1260лв.
лого на фирма на корица..................... 300лв.
ǝǞǌǙǐǌǜǞǙǔǛǚǓǔǢǔǔ
Цяла страница A4
Пакет 1 .............. 900лв.
Пакет 2 ............ 2565лв.
Пакет 3 ............ 4860лв.
185mm x 255mm 210mm x 297mm

1/2 страница А4
Пакет 1 ............... 562лв.
Пакет 2 ............. 1604лв.
Пакет 3 ............. 3035лв.
95mm x 255mm

185mm x 127mm

1/4 страница А4
Пакет 1 ............... 375лв.
Пакет 2 ............. 1068лв.
Пакет 3 ............. 2240лв.
185mm x 55mm 135mm x 105mm

1/8 страница А4
Пакет 1 ............... 225лв.
Пакет 2 ............... 642лв.
Пакет 3 ............. 1215лв.
100mm x 80mm

80mm x 100mm

ǐǜǟǏǔǜǑǖǗǌǘǙǔǠǚǜǘǔ
35ǽǾǬǾǴȋǻǼǱǰǽǾǬǮȋǹǱǹǬǻǼǺǰǿǶǾȀǴǼǸǬ
RO
Плевен

RS

Варна
СОФИЯ

Бургас
Пловдив

MK

TR
GR

ǻǿǭǷǴǶǬȂǴȋ
размер 1 страница ........................................... 990лв.
размер 1/2 страница ....................................... 594лв.
размер 1/4 страница ....................................... 396лв.
ǚǾǽǾȆǻǶǴǳǬǭǼǺǵǻǿǭǷǴǶǬȂǴǴ
3 публикации ......................................................... 5%
6 публикации.......................................................... 10%
* Заб. Посочените цени са без ДДС. Цените не
включват изработването на рекламното каре.

Тел.: (02) 8090 277, 0876 444 115, E-mail: office@gir-magazine.com
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