РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ПРОТОКОЛ

№1

27.04.2016 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Днес, 27 април 2016 г., от 13.00 ч. в малка зала на Двореца на културата
гр. Перник се проведе заседание на Областния съвет за развитие при следния
дневен ред:
1. Откриване на заседанието и гласуване на предварителния дневен ред
Докладва Областния управител на област Перник
2. Представяне на Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на
Общинските планове за Развитие 2014-2020 за 2015 г.
Докладват Кметовете на общините в областта
3. Представяне на инвестиционната програма на общините за 2016 г.
Докладват Кметовете на общините в областта
4. Промени в закона за Защита при бедствия и правилника за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет
Докладва представител на Областна администрация – Перник
5. Разни
Дискусия

Присъстваха:
1. Д-р Александър Александров – Областен управител област Перник;
2. Г-н Валентин Димитров – Заместник областен управител на област Перник;
3. Г-жа Вяра Церовска – Кмет на община Перник;
4. Г-н Денислав Захариев – Заместник-кмет на община Перник;
5. Г-н Пламен Алексиев - Кмет на община Радомир;
6. Г-н Светослав Кирилов - Председател на Общински Съвет Радомир;
7. Г-н Димитър Сотиров - Кмет на община Земен;
8. Г- жа Мария Добревска – Заместник-кмет на община Брезник;
9. Г-жа Виолета Младенова - Председател на Общински Съвет Брезник;

10. Г-н Иво Симеонов – Заместник-кмет на община Ковачевци;
11. Г-жа Бойка Лозанова – Представител на община Ковачевци;
12. Г-жа Станислава Алексиева – Секретар на община Трън;
13. Г-жа Бойка Павлова - Председател на Пернишката Търговско-Промишлена
Палата;
14. Г-н Тодор Йорданов – Представителна РКС на КНСБ – Перник;
15. Г-н Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” - Перник
16. Г-жа Теодора Вълкова – Секретар на РСР на ЮЗР, началник отдел СПКРР в
ЮЗР
17. Г-жа

Стефка

Петрова

–

Директор

на

дирекция

АКРРДС

в

Областна

администрация - Перник;
18. Г-жа Елена Иванова – Главен юрисконсулт в Областна администрация Перник;
19. арх. Екатерина Петрова - гл. експерт в Областна администрация - Перник и
секретар на Съвета;
20. Представители на КРИБ - Перник

Д-р Александров откри заседанието и предложи за гласуване предварителния
дневен ред, който бе приет единодушно.

По т. 2 Д- р Александров даде думата на представителите на общините.

 Община Радомир:
Г-н Пламен Алексиев, Кмет на община Радомир посочи, че вчера на сесията на
Общински съвет - Радомир е приет Годишния доклад за изпълнението на Общинския
план за развитие за 2015 г., както и за 2014 г.
Той

спомена

също

така,

че

със

собствени

средства

е

финансирано

изработването на Общ устройствен план на община Радомир. Планът трябва да бъде
завършен

през

2016

г.,

като

партньор

но

общината

е

Министерството

на

регионалното развитие и благоустройство, което поема 2/3 от разходете.
Постигането на заложените цели ще се осъществи чрез спазването на
приоритетите за развитие.
Приоритет №1 е конкурентноспособната икономика. От голяма важност за
развитието

на

Община

Радомир

е

разработването

и

екологосъобразното

експлоатиране на торфеното находище в с. Байкалско, както и превръщането на
бившото военноподеление в гр. Радомир в логистична база.
Сътрудничеството между местните училища и бизнеса се осъществява чрез
предоставена

възможност

на

учениците в

определени
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часове

да

посещават

предприятията, което е част от Приоритет №2 или Човешките ресурси за община
Радомир.
Заложени са в Приоритет №3 създаването на туристически информационен
център, както и разработка на минералното находище в с. Долни Раковец. Много
важно е да се каже, че е извършена актуализация на списъка на недвижими
културни ценности на територията на община Радомир.
За достъпност и качество на средата за живот или Приоритет №4 са вложени
за 2014 г. 125 551 лв. и за 2015г. 196 096 лв. в рехабилитация на уличната мрежа.
По отношение на енергийната ефективност са подписани 15 договора по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
В процедура на изпълнители на действие.
Изработената кадастрална карта на гр. Радомир и внесените за одобрение на
проектни предложения по Програма за Трансгранично сътрудничество със Сърбия са
други две важни точки от Приоритет №5.

 Община Перник:
Г-жа Вяра Церовска спомена, че община Перник миналата година е имала
шанса да приключи успешно някои проекти. На първо място е Регионалното депо по
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, площада по програма „Зелена и достъпна
градска среда гр. Перник”, дори той да не отговаря съвсем на очакванията на
жителите на гр. Перник.
Подобряване на улиците, тротоарите в селата около Перник. Изградени са
спортни площадки, като например в с. Люлин и с. Големо Бучино.
От началото на 2016 г. се работи по проект за видео наблюдение, ремонтират
се стълбите свързващи горен и долен парк, пусната е вело-алеята.
Предстои проект за създаване на 4 детски и 5 спортни площадки в самия град
през настоящата година.
Заложено е актуализиране и утвърждаване на нова транспорта схема, както и
поставяне на нови информационни табла.
По отношение на Националната програма за енергийната ефективност,
започната е процедура за санирането на 37 жилищни блока.

 Община Брезник:
Годишния доклад на Общинския план за развитие за 2015 г. предстои да бъде
внесен през месец май в Общински съвет - Брезник за одобряване, като в него са
предвидени четири приоритетни цели за реализирането му.
За 2015 г. са вложени средства в размер на 700 000 лв. за ремонт на училище
в с. Ноевци, за изграждане на детски площадки като например в с. Долна Секирна и
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в

гр.

Брезник

както

и

за

ремонт

на

пътната

мрежа

и

проектиране

на

инфраструктурни обекти, като всичко е направено повече със собствени средства и
по - малко по програми.
Започна и реализирането на инвестиционните намерения на фирма „Трейс
рисорсиз” за извършване на златодобив.
Извършват се ремонтните дейности във връзка с осъществяването на проекта
по Националната програма за енергийната ефективност.

 Община Трън:
Г-жа Алексиева заяви, че за 2015 г. община Трън е приключила три големи
инвестиционни проекта, като един от тях е за „Подобряване условията на живот в
община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до
услуги”, който е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013
г. и така бяха рехабилитирани 8 пътни отсечки.
Друг проект е - „Рехабилитация, реконструкция и изграждане на улично
осветление и тротоарна мрежа в община Трън”. Чрез него бяха поставени нови
осветителни тела в гр. Трън и селата: Неделково, Филиповци, Ломница, Радово,
Бусинци и други.
Като резултат от изпълнението на дейности за благоустрояване и достъпност
на населените места, можем да отбележим направените основни ремонтни дейности
на IV – класна пътна мрежа, финансирани със средства за капиталови разходи от
националния бюджет и от собствени приходи.
През 2015 г. приключи ремонта на две църкви в града, които бяха
финансирани от ПРСР 2017-2013 г.
Също така, чрез изпълнението на проект „Насърчаване на туристическите
дейности в община Трън - Приключенски център Трън” се изгради информационен
център в м. „Ждрелото”, както и планинско колоездачно трасе около ждрелото на р.
Ерма.
Община

Трън

участва

активно

при

кандидатстването

по

проекти

за

осигуряване на обучения и заетост, с цел набавяне на квалифицирана работна ръка
за местния бизнес.

 Община Земен:
Г-н Сотиров представи трите основни цели поставени като приоритет в
Годишния доклад за 2015 г. за Общинския план за развитие на община Земен.
1. Развитие на икономиката чрез местния потенциал
2. Развитие на модерен туризъм - направена е екопътека към Земенския
манастир, изграден е и Туристически информационен център
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3. Модернизация на инфраструктурата- ремонтирани са 5 бр. пътища IV – класна
пътна мрежа, извършен е ремонт на 6 читалищни сгради, стартирал е проект
свързан с 36 социални асистенти за обгрижване предимно на стари хора,
направен ремонт на църквата в с. Дивля за 126 000 лв. Реализираните
проекти за 2015 г. възлизат общо на 5 500 000 лв.
Основни акценти в плана са развитието на туризъм, земеделие и социалните
дейности.

 Община Ковачевци:
Г-жа Бойка Лозанова запозна присъстващите с реализираните проекти през
2015 г. за община Ковачевци.
Тя спомена, че е извършена реконструкция на голямо футболно игрище, на
улично осветление и също така и на улична мрежа и тротоари в населените места на
община Ковачевци. Направена е и рехабилитация на обществените зелени площи.
Общината работи и по следните социални програми за заетост: Регионална
програма за обучение и заетост - 10 лица /безработни над 50 години/, „Подкрепа за
заетост” - 20 лица и „Подкрепа за достоен живот” – 22 лица за личен асистент.
Изградена е и екопътека „Поглед към девет планини” финансирана по мярка
313 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Заложените мерки в Общинския план за развитие на Община Ковачивци
съответства на секторните политики планове и програми на територията на
общината, поради факта че той е широко обсъждан с всички институции.

По т. 4 Д-р Александров даде думата на г-жа Елена Иванова – Главен
юрисконсулт в Областна администрация – Перник да представи промените в закона
за

Защита

при

бедствия

и

правилника

за

организацията

и

дейността

на

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет.
Г-жа Иванова заяви, че един от проблемите на сега действащата нормативна
база регламентираща защитата при бедствия е липса на единна политика при
реализиране на мерките за защита при бедствия. За правилното функциониране на
системата

за

защита

при

бедствия

е

необходима

добра

координация

по

изпълнението на дейностите, както и по-активно участие на всички заинтересовани
страни на национално, регионално и местно ниво.
Едно от предложените изменения в Закона за защита при бедствия е
създаване на съвети за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет,
областните управители и кметове на общини. Те ще изпълняват ролята на
платформи за намаляване на риска от бедствия на съответните нива.
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Г-жа Иванова представи на кратко новите изменения и допълнения на
Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с ПМС №53/17.03.2016 г.,
обн.ДВ, бр.22 от2016 г.

По т. 5 не бе проведена дискусия.
Д-р Александров благодари за вниманието на всички участници и закри
заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

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

