ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
България, 5800 гр. Плевен, площад „Възраждане” №1
телефон: 00359 64 880 101, факс: 00359 64 801 072; e-mail: pleven_oblast@mail.bg

ПРОЕКТ:
„Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на
трансграничния регион Румъния-България”, MIS-ETC Code 171
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
Наименование на проекта: „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие
на трансграничния регион Румъния-България”

Общият

размер

на

отпусната

безвъзмездна

помощ,

съгласно

одобрения бюджет на проекта е 4 758 687, 83 EUR. Финансирането в
размер на 4 019 187, 75 EUR, представляващо (84,46 %) е осигурено от Европейския
фонд за регионално развитие, сумата от 618 629, 42 EUR, представляваща 13 % е
принос на държавните бюджети на Румъния и България, и 2.54 % представляващи 120
870,66 EUR е собствено съфинансиране на партньорите по проекта.
Проектът се финансира по Приоритетна ос 1: „Достъпност” - Подобрена мобилност и
достъп до транспортна,
трансграничната

зона,

информационна и комуникационна инфраструктура в
Ключова

област

на

Интервенция

1.2:

„Развитие

на

информационните и комуникационни мрежи и услуги в трансграничната зона” с
Финансово

решение

от

Европейския

фонд

за

регионално

развитие

№

1054В/09.02.2012.
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Цели на проекта:


Реализиране

на

цялостна

оценка

на

социалното,

икономическото

и

териториалното сближаване и икономическата конкурентоспособност на
трансграничен регион Румъния – България;


Разработване на Стратегия за устойчиво териториално и икономическо
развитие на трансграничния регион Румъния – България;



Създаване на подробна и оперативна база данни за територията на
трансграничния регион Румъния – България;



Разработване

и

прилагане

на

ефикасни

и

устойчиви

териториални

инструменти за мониторинг;


Разработване и прилагане на съответни пилотни проекти, като основен принос
за по-нататъшно устойчиво изпълнение;



Повишаване на осведомеността в трансграничния регион Румъния – България
за общите проблеми и устойчиви решения в зоната, и за ефективно
промотиране на региона.

Партньори по проекта:
Водещ

партньор:

Министерство

на

регионалното

развитие

и

публичната

администрация – Румъния
Партньор 2: Министерство на регионалното развитие - България
Партньор 3: Румънска асоциация на електронната и софтуерна индустрия, филиал
Олтения – Румъния
Партньор 4: Център за консултации и мениджмънт на проекти – Европроект - Румъния
Партньор 5: Национална администрация на мелиорациите - Румъния
Партньор 6: Областна администрация – Плевен - България
Партньор 7: Агенция за развитие на човешките ресурси – България
Партньор 8: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе,
България
Партньор 9: Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони – България
Партньор 10: Българска асоциация за алтернативен туризъм - България
Партньор 11: Община Велико Търново - България
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Партньор 12: Асоциация на Дунавските общини - България

Стратегически характер на проекта:
Този проект прилага общ и интегриран подход за цялата трансгранична зона. Проектът
не разглежда административни ограничения, а третира специфични функционални
области,

преодолявайки

националните

бариери.

Цялостният

подход

обхваща

социални, икономически, екологични елементи, стратегическия характер на проекта е
очевиден и е подсилен чрез изпълнение на проектните дейности: определяне на
потенциалните елементи, основните проблеми, изграждане на база данни и стратегия
за целия трансграничен регион, обединявайки публични власти, граждани и всички
заинтересовани страни от двете страни на река Дунав.
Проектът определя и изгражда рамка за сътрудничество с цел използване на
териториалния капитал за улесняване конкурентоспособността и иновациите за цялата
програмна зона и също така, за опазване и подобряване на околната среда.
Стратегията може да се използва като фокус за Стратегията на ЕС за Дунавския Макрорегион. Този проект подпомага и следващия програмен период (2014-2020) чрез
идентифициране и приоритизиране на интервенции с по – мащабно въздействие за
трансграничната зона във връзка с контекста на развитие и приоритетите на ЕС.
Стратегическият характер на проекта се обуславя и с участието в проекта като водещ
партньор и партньор на двата национални централни административни органа,
отговорни за регионалното и териториално развитие, и националната политика за
градско планиране в Румъния и България.

Основни дейности по проекта:
Дейност 1: Управление и комуникация


Управление и координация на процеса на изпълнение на проекта;



Комуникация, разпространение и промотиране;



Разработване на План за регионален бранд и маркетинг.
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Дейност

2: Разработване на обща методология и система за мониторинг за

териториално развитие


Разработка

на

обща

методология

за

териториален

анализ

и

диагностика;


Разработка на обща методология за процеса на стратегическо
планиране и мониторинг;



Обучение

и

работни

срещи

за

ефективно

използване

на

методологията за трансграничния регион;


Изготвяне на допълнителни инструменти за териториално развитие и
мониторинг;

Дейност 3: Разработване на общи източници за анализ на териториалното планиране
и стратегия


Оценка на необходимостта от обучение и вътрешно оборудване с цел
създаване на бази данни;



Обществена

поръчка

за

хардуер

и

софтуер,

необходими

за

териториалната база данни;


Разработване на хармонизирана обща база данни за трансграничния
регион Румъния – България;

Дейност 4: Анализ и диагностика на текущата ситуация в трансграничния регион


Разработване на обща и хармонизирана картографска поддръжка за
целия трансграничен регион;



Териториален анализ и събиране на данни;



Разработване на специализирани тематични проучвания;



Идентифициране на проблемите и териториалните различия;



Идентифициране на нуждите и потенциала в съответните територии
на трансграничния регион.

Дейност

5: Разработване на Стратегия за териториално развитие (СТР) на

трансграничния регион Румъния- България и препоръки за политики


Разработване на обща стратегия за устойчиво териториално развитие;
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Изграждане на партньорство за изпълнение на стратегията;



Организиране на обществени консултации и оценка на околната среда
за Стратегията;



Изработване на План за действие;



Изготвяне на Зелена книга за трансграничния регион;



Одобрение на Стратегията.

Дейност 6: Разработване и изпълнение на пилотни проекти в трансграничния регион
Румъния- България
Целта на този работен пакет е да се стартира изпълнението на Стратегията чрез
стратегически пилотни проекти в избираемата зона на Програмата и по този начин да
валидира, и провери как Стратегията може да бъде изпълнявана след края на
проекта.


Интегрирани териториални пилотни проекти, разработени на ниво
окръг/ област и на общинско ниво ;



Разработване и прилагане на секторни/ тематични пилотни проекти;

Детайлна информация относно изпълнението на Работен пакет 6.1.
„Интегрирани пилотни проекти”
В рамките на този работен пакет, Областна администрация Плевен (Партньор 6)
изпълнява интегриран пилотен проект на ниво област. Целта на проекта е
разработване на регионална схема за пространствено развитие на територията на
Област Плевен (4 653 кв.км), включваща 123 населени места в Област Плевен, 14 от
които градове, и 11 от тях са общини) с цел създаване на план – база за дългосрочно,
устойчиво развитие на урбанизираните територии, и на териториите извън тях,
свързани с Националната стратегия за регионално развитие, с регионалните и
общинските планове за развитие.
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Регионалната

схема

териториалното

за

развитие

пространствено
на

развитие

урбанизираните

ще

определи

територии

и

насоките

екологичното

за
им

съвместяване със земеделските, горските и защитените територии, за да се постигне
оптимална териториална структура, и ще предвиди правилното развитие на
техническата инфраструктура и на съответствието й с националните инфраструктурни
коридори с европейските. Регионалната пространствена схема за развитие следва да
бъде разработена в съответствие с изискванията на чл. 7 г. от Закона за регионалното
развитие.
Главната цел на схемата е създаване на устройствени условия за постигане на целите
на икономическото и социалното развитие, опазване на околната среда и равенство в
условията за обитаване, труд и отдих на населението, свързани с трансграничното
сътрудничество и развитие. Схемата ще определи стратегията за устройствено
развитие на Област Плевен и нейните връзки с другите области в рамките на ниво
NUTS 2 и със съседни страни, и региони от Румъния.
Под-цели на схемата за устройствено развитие:


Създаване

на

устройствени

условия

за

повишаване

на

привлекателността на територията за развитие на икономика,
основана на знанието и на развитието на наличните ресурси;


Развитие и модернизация на системата на инженерно-техническата
инфраструктура и транспортно комуникационната мрежа;



Интегрирано опазване, възстановяване и устойчиво ползване на
околната среда, природното и културното наследство;



Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно
ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на
инициативи за регионално и местно развитие;

Разработването на Районна схема за пространствено развитие ще отрази европейските
виждания за същността и целите на пространственото развитие, познато като подход
ESDP (European Spatial Development Perspective). Неговата същност се изразява в
съчетаването на социално-икономическото развитие (регионалните стратегии и
планове) с устройственото планиране (устройствени схеми и планове).
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Изпълнението на пилотния проект ще доведе също така за подобряване на връзката и
последователността между целите на политиката за регионално развитие и политиката
за устройство на територията. Продължителността на пилотния проект е 17 месеца.
Целеви групи: населението от Област Плевен, 11 общини, местни и регионални
публични власти, бизнес, образование, неправителствени организации.
Основни резултати по пилотния проект :


Разработена регионална схема за пространствено развитие;



Подобрено устойчиво планиране и планиране на използването на
наличните ресурси в дългосрочен план (15-20 години);



Синхронизиране и координиране с базата данни и документите,
изготвени в рамките на други дейности по проекта;



Създаване на устройствени условия за интензивен икономически
растеж и подобряване на общия инвестиционен потенциал;



създаване на оптимална структура за устойчиво екологично развитие;

Очаквани резултати на ниво проект:


Доклади от оценката на социалното, икономическо и териториално
сближаване, на икономическата конкурентоспособност и околната
среда в трансграничния регион;



Обща Стратегия за териториално развитие за последователен и
синергичен подход от двете страни на реката за засилване на
териториалното

сближаване

и

осигуряване

на

условия

за

икономическа конкурентоспособност на целия трансграничен регион
и План за действие;


Работеща/ оперативна обща териториална база данни и картографска
поддръжка на трансграничния регион Румъния -България, общ набор
от индикатори и обща методология за мониторинг на територията;



Териториален наблюдателен пункт за мониторинг на развитието на
трансграничния регион;
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Осъществени секторни пилотни проекти в сферата на икономическата
конкурентоспособност – бизнес средата, образованието – развитие на
човешките ресурси, земеделието – подобряване на земеделските
земи, транспорт – инфраструктура и туризъм;



Информация и знания широко разпространени сред основните
заинтересовани страни от трансграничния регион Румъния – България



Бранд на трансграничния регион Румъния – България, промотиран
съвместно на европейско ниво;

Целеви групи:


Централна и местна власт



Бизнес средата и другите заинтересовани групи



Изследователски институции и университети



Гражданско общество

Краен срок за изпълнение на проекта: 32 месеца.


Дата на стартиране на изпълнението на проекта: 10.02.2012

 Крайна дата за изпълнение на проекта: 09.10.2014
Допълнителна информация за проекта:
При необходимост от допълнителна информация по проекта, г-жа Диана Стойчева –
Координатор по проекта или Веселка Антонова – Технически асистент по проекта.
Адрес :
5800 Плевен, пл. Възраждане 1
Телефон: +35964 880 134
Факс: +359 64 800 114
Email: pleven_oblast@mail.bg
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