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Регионът има потенциал да бъде популяризиран като "българските фиорди" Данн
ите от тази година от последното преброяване на НСИ показват, че най-бързо
намалява населението в Северозападна България, а най-бавно - в Бургаска,
Благоевградска и в Пловдивска област.
Това каза в Националния пресклуб на БТА проф. Петър Славейков - декан на
Геолого-географския факултет на Софийския университет и член на Центъра за
демографска политика.

Само в шест области на страната населението се увеличава и това са София-град,
Варна, Пловдив, Бургас, Перник и Благоевград.

Липсата на инвестиции и създаване на поминък за хората обясняват обезлюдяването
на региона, който е и най-бедния в целия Европейски съюз.

Предизвикателствата пред инвестиционния климат в Северозападна България бяха
обект на дискусия на форум вчера в столицата.

Според експерти туризмът е ключов за развитие на региона.

Регионът е пълен с архитектурни и природни забележителности, чиито потенциал стои
неразвит. Има и много обширни площи, подходящи за обработване.

В Северозападна България има и много природни резервати, с които районът може да
се превърне в „българските фиорди”, смята ръководителя на Български икономически
форум Георги Табаков.

Според него в Северозападна България може да се развива туризъм за средно богати
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европейци, а не за бедни, както по Черноморието.

Проблемите на региона няма да намерят решение само с промени в нормативни
документи и издаване на заповеди. Трябва лидерство на ниво район, на ниво област, на
ниво община. Само при наличие на силен лидер, който посочва целта и който умее да
поведе хората след себе си може да има резултат, категоричен е министърът по
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Специализиран сайт за привличане на инвеститори в региона функционира по проект
за развитие на регионалната икономика.

Той работи като виртуална агенция за насърчаване на инвестициите.

Фирмите от региона могат безплатно да качват информация. По проекта са обучени и
около 360 души, които да разработват европейски проекти.

Порталът съдържа над 150 страници с полезна за инвеститорите информация,
представя икономическите условия, природните дадености, възможностите за туризъм
и проектите на всички общини в Северозападния район за планиране, който включва
региона на Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

Това, че българският Северозапад е най-бедният регион в Европейския съюз, може да
се окаже и шанс. Тази информация може да привлече вниманието на развитите страни
и да донесе повече инвестиции, смята Табаков.
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