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ПРОТОКОЛ №11 

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И 

РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЗР 

13 юни 2012 г., гр. Ловеч 

 

 

Днес 13.06.2012 г. в Заседателната зала на Община Ловеч се проведе 

съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и 

Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. 

Заседанието беше открито от областния управител на Област Ловеч                     

г-жа Ваня Събчева в качеството й на председател на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Членове на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район по чл.44, 

ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР): 

 

1.Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

2.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

3.Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 

4.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

5.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

6.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

7.Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра 

8.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

9.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

10.Донка Михайлова – кмет на Община Троян 

11.Емил Бебенов – кмет на Община Никопол 

12.Петър Дулев – кмет на Община Белене 

13.Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена 

палата - Враца 

14.Георги Николов – председател на Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Ловеч 
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Временно възпрепятствани да участват в работата на Съвета са 18 члена от 

състава на РСР на Северозападен район: 

 

1.Владислав Горанов – заместник-министър на финансите 

2.Евдокия Манева  – заместник-министър на околната среда и водите 

3.Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните 

4.Жулиета Хубенова - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма 

5.Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика 

6.Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационите технологии и 

съобщенията 

7.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

8.Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене 

9.Иван Лазаров – кмет на Община Вършец 

10.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

11.Димитър Стойков – кмет на Община Плевен 

12.Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия 

13.Галя Божанова – Българска стопанска камара 

14.Кольо Тушев – Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” 

15.Мая Антова – Съюз за стопанска инициатива 

16.Пламен Младенов  –  Асоциация на индустриалния капитал в България 

17.Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

18.Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България 

 

На тяхно място по чл.44, ал.4 от ППЗРР предварително определени да ги 

заместват са: 

 

1.Юлия Цолова – Министерство на финансите 

2.Ганя Христова – Министерство на околната среда и водите 

3.Илияна Аврамова – Министерство на земеделието и храните 

4.Стефан Узунов – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

5.Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика 

6.Даниела Пешева – Министерство на транспорта, информационите технологии и 

съобщенията 

7.Валентин Литов – заместник областен управител на Област Враца 

8.Алексей Зелов – заместник-кмет на Община Плевен 
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9.Цецо Андрейски – заместник-кмет на Община Долна Митрополия 

 

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното 

заседание с право на глас. 

 

ЧЛЕНОВЕ на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район по чл.19, ал.3 от ЗРР: 

 

1.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

2.Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 

3.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

4.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

5.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

6.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

7.Анелия Йорданова – Министерство на труда и социалната политика 

8.Николай Дечев – Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

9.Боряна Войчева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

10.Илияна Аврамова – Министерство на земеделието и храните 

 

Временно възпрепятствани да участват са 9 члена от състава на РКК: 

 

1.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

2.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

3.Ангел Ковачев – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

4.Мариус Младенов – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

5.Малина Крумова – Министерство на околната среда и водите 

6.Моника Димитрова – Министерство на финансите 

7.Надя Генова – Администрация на Министерския съвет 

8.Иван Илков – Министерство на финансите 

9.Николай Атанасов – Министерство на финансите 

 

На тяхно място предварително определени да ги заместват са: 
 

1.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

2.Тодор Стоянов – Министерство на околната среда и водите 

3.Нели Митева – Областен информационен център - Ловеч 
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На заседанието присъстваха: 

1.Дочка Велкова - представител на София Консултинг Груп 

2.Златко Стефанов - Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

3.Бисерка Топузова – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

4.Дикран Ованесян – Община Плевен 

 

На заседанието присъстваха и служители от Секретариата на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район: 

 

1.Ирина Михайлова – началник на отдел „Стратегическо планиране и координация на 

регионалното развитие в Северозападен район” 

2.Албена Нешева – старши експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация 

на регионалното развитие в Северозападен район” 

3.Наталия Николова – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и 

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

4.Свилен Стоянов – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и 

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

 

Председателят на Съвета и областен управител на Област Ловеч                           

г-жа Ваня Събчева откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. 

 

Г-жа Събчева благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на 

СЗР и пожела ползотворна работа.  

На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 

 

 Г-жа Събчева представи Проекта на Дневен ред за настоящото съвместно 

заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на 

нови точки. 

 

Всички членове на Съвета  приеха следния Дневен ред: 
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Дневен ред: 

 

1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие  и Регионалния 

координационен комитет на Северозападен район. Приемане на дневен ред 

Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

2. Определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в 

тематичните работни групи за разработване на Програмите, които ще бъдат съфинансирани 

от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г. 

 Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

3. Представяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район за 2011 г. Обсъждане и одобряване. 

                                  Докладва: Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР, началник отдел 

“Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район”, 

МРРБ    

4. Представяне и обсъждане на анализ на специфични характеристики на регионалното 

развитие и на държавната регионална политика. (втори етап от проект „Разработване на 

социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 

2014-2020 г.”) 

                                                         Докладва: г-жа Дочка Велкова, 

 представител на София Консултинг груп 

5. Определяне състава  на специализираните комисии в областта на публичната 

инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната 

среда, които да подпомагат дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район. 

                     Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

6. Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район 

                                               Представителите на Управляващите органи на оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на ЕС 

7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно 
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чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР 

                     Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

8. Други 

Закриване на съвместното заседание  

 

                                          Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

 

 

 

По точка 2 от Дневния ред: „Определяне на представители на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район в тематичните работни групи за 

разработване на Програмите, които ще бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС за 

периода 2014-2020 г.” 

 

Г-жа Събчева уточни, че в папките с материалите е приложено копие от 

Постановление №5 от 18.01.2012 г. на Министерския съвет за разработване на 

стратегическите и програмните документи на Република България за управление на 

средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 

2014-2020 г.  

Председателят г-жа Събчева поясни на членовете на Съвета, че във връзка с чл. 

3,  ал. 1 от Постановлението, е създадена работна група за разработване на Договора за 

партньорство на Република България с ЕС, чийто председател е министърът по 

управление на средствата от ЕС – г-н Томислав Дончев. Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 9 от 

това Постановление, в работната група участват и представители на Регионалните 

съвети за развитие на шестте района от ниво 2.  

Г-жа Събчева информира, че представител - титуляр от страна на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район в работната група е настоящият председател 

на РСР на СЗР г-жа Ваня Събчева – Областен управител на област Ловеч, със 

заместник: г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана.  

Председателят на РСР и РКК на СЗР уточни, че в съответствие с чл. 5 от ПМС 

№ 5/18.01.2012 г., предстои създаване на тематични работни групи за разработване на 

всяка от програмите за периода 2014-2020 г.  
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 Г-жа Ваня Събчева съобщи, че на основание чл. 2, ал. 2 от Постановлението,  

Министерски съвет взе решение №328 от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с 

тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република 

България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за 

разработването на всяка програма, както следва:  

 Оперативна програма за иновации и предприемачество с водещо ведомство  

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма; 

 Оперативна програма за регионално развитие с водещо ведомство 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 

 Оперативна програма за транспорт и транспортна инфраструктура с водещо 

ведомство Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията; 

 Оперативна програма за околна среда с водещо ведомство Министерството на 

околната среда и водите; 

 Оперативна програма за развитие на човешките ресурси с водещо ведомство 

Министерството на труда и социалната политика; 

 Програма за развитие на селските райони с водещо ведомство Министерството 

на земеделието и храните; 

 Програма за морско дело и рибарство с водещо ведомство Изпълнителната 

агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните; 

 Програми за трансгранично сътрудничество Република България - Република 

Сърбия, Република България - Република Турция и Република България - 

Република Македония, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна 

помощ с водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

Председателят уточни, че съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г., 

във всяка от работните групи ще участват и представители на Регионалните съвети за 

развитие на шестте района от ниво 2.  

Г-жа Събчева предложи на членовете на Съвета да се премине към избора на 

представители в тематичните работни групи на оперативните програми, като се следва 

логиката на досегашните титуляри и заместници в Комитетите за наблюдение на 
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оперативните програми за настоящия програмен период. Внесените предложения бяха 

подложени на поетапно гласуване. 

След проведеното гласуване за всяко предложение, Съветът взе следните 

решения: 

Решение №1 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Оперативна програма за иновации и 

предприемачество 2014-2020 г.: 

Титуляр: г-н Ивайло Петров – областен управител на област Монтана 

Заместник: г-н Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене 

 

Решение №2 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Оперативна програма за регионално развитие  

2014-2020 г.: 

Титуляр: г-жа Ваня Събчева – областен управител на област Ловеч 

Заместник: г-н Иван Лазаров – кмет на община Вършец 

 

Решение №3 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Оперативна програма за транспорт и 

транспортна инфраструктура 2014-2020 г.: 

Титуляр: г-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца 

Заместник: г-н Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

 

Решение №4 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Оперативна програма за околна среда 2014-

2020г.: 

Титуляр: г-н Цветан Асенов – областен управител на област Видин 
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Заместник: г-н-Димитър Стойков – кмет на община Плевен 

 

Решение №5 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Оперативна програма за развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.: 

Титуляр: г-н Румен Маноев -  кмет на община Козлодуй 

Заместник: г-жа Поля Цоновска – кмет на община Долна Митрополия 

 

Решение №6 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г.: 

Титуляр: г-н Иван Новкиришки -  областен управител на област Плевен 

Заместник: г-жа Ваня Събчева – областен управител на област Ловеч 

 

Решение №7 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за изготвяне на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.: 

Титуляр: г-н Ивайло Петров -  областен управител на област Монтана 

Заместник: г-н Владимир Владимиров – кмет на община Кула 

 

Решение №8 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за разработване на Програма за трансгранично сътрудничество 

Република България - Република Сърбия: 

Титуляр: г-н Цветан Асенов -  областен управител на област Видин 

Заместник: г-жа Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска 

Търговско-промишлена палата-Враца 
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Г-жа Събчева поясни, че съгласно чл. 3, ал. 6 и чл. 5, ал. 7 от Постановлението, 

избраните представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в 

съответните работни групи предоставят информация относно дейността на групите на 

заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

 

По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на Годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2011 г. 

Обсъждане и одобряване” 

Г-жа Събчева информира членовете на Съвета, че съгласно действащото 

законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение 

на изпълнението на регионалните планове за развитие. Органът за наблюдение на 

Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие в съответния район на 

ниво 2.  

Председателят на РСР и РКК на СЗР отбеляза, че Годишният доклад се 

разработва от териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството в съответния район от ниво 2.  

Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и 

одобряване от Регионалния съвет за развитие е 30 юни на всяка следваща година. 

По точка 3 от Дневния ред г-жа Ваня Събчева даде думата на г-жа Ирина 

Михайлова – секретар на РСР на СЗР. 

Г-жа Михайлова представи на членовете на Съвета Годишният доклад за 

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 

за 2011 г. като акцентира върху социално-икономическите условия и тенденции; 

политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; постигнатият 

напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие 

въз основа на индикаторите за наблюдение; действията предприети от РСР на СЗР с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за 

развитие и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

След направената презентация Председателят отправи предложение към 

членове на Съвета за мнения, допълнения и предложения.  

Предложения и коментари не постъпиха и Годишният доклад за наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2011 г. бе 

подложен на гласуване и приет с пълно мнозинство. 

По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 
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Решение №9 

 

На основание чл.19 ал.1, т.3 от Закона за регионалното развитие  

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Годишен 

доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район за 2011 г.  

 

 По точка 4 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на анализ на 

специфични характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална 

политика. (втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за 

нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”)” 

 

По точка 4 от Дневния ред г-жа Събчева даде думата на г-жа Дочка Велкова - 

представител на София Консултинг Груп. 

Г-жа Велкова представи анализ на специфичните характеристики на 

регионалното развитие и на държавната регионална политика (втори етап от проект 

„Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма 

за регионално развитие 2014-2020 г.”) 

(Презентацията е приложена към настоящия протокол) 

След представяне на Проекта се премина към обсъждане. 

Г-жа Юлия Цолова – представител на Министерство на финансите посочи, че в 

частта за анализ на капацитета и възможностите за управление и изпълнение на 

проекти и при оценката на финансовия капацитет на общините са допуснати 

неточности в цифрите, използвани са данни, които не са окончателни. Г-жа Цолова 

заяви, че при желание от страна на консултанта, може да предостави актуални данни.    

 Други мнения и коментари не постъпиха и се премина към следващата точка от 

Дневния ред.  

 

 По точка 5 от Дневния ред: „Определяне състава на специализираните 

комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, 

развитието на човешките ресурси и околната среда, които да подпомагат дейността 

на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район” 

Г-жа Събчева напомни на членовете на Съвета, че на заседанието на 30 март 

2012 г. Регионалният съвет за развитие на Северозападен район реши да се създадат 
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специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, 

конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда,  които да 

подпомагат неговата дейност. 

На основание чл.48, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие и във връзка с решение №3 от Протокол №10 от 30.03.2012 г. председателят  

г-жа Ваня Събчева внесе предложение за решения, което беше подложено на 

гласуване.  

След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение №10 

 

На основание чл.48, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие: 

 1. Регионалният съвет за развитие на Северозападен район   определя 

състава на специализираните комисии както следва: 

І. Специализирана комисия в областта на публичната инфраструктура: 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Пролет Гошева - главен експерт,  Областна администрация Видин 

2. инж. Ирена Иванова -  н-к отдел, Областна администрация Враца 

3. инж. Михаил Бошандров - главен експерт, Областна администрация Ловеч 

4. инж. Илия Илиев - главен експерт, Областна администрация Монтана 

5. инж. Райна Димитрова - държавен инспектор - Областна администрация 

Плевен 

 

ІІ. Специализирана комисия в областта на конкурентоспособността:  

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Гергана Славчева - главен експерт, Областна администрация Видин 

2. Евгения Кръстева - н-к отдел, Областна администрация Враца 

3. инж.Севдалина Пеева - главен експерт, Областна администрация Ловеч 

4. Добромир Тодоров - старши експерт,  Областна администрация Монтана 

5. Таня Вътева - директор дирекция АПОФУС, Областна администрация Плевен 

 

ІІІ. Специализирана комисия в областта на развитието на човешките 

ресурси: 

ЧЛЕНОВЕ: 
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1. Ралица Иванова - главен експерт,  Областна администрация Видин 

2. Върбинка Борисова - главен експерт, Областна администрация Враца 

3. Поля Върбанова - държавен експерт, Областна администрация Ловеч 

4. Даниела Найденова - младши експерт, Областна администрация Монтана 

5. Теменужка Василева -главен секретар, Областна администрация Плевен 

 

ІV. Специализирана комисия в областта на околната среда: 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Богдана Кирилова - младши експерт,  Областна администрация Видин 

2. инж. Виргиния Керефейска - младши експерт Областна администрация Враца 

3. инж. Румен Райков - младши експерт, Областна администрация Ловеч 

4. инж. Ивайла Георгиева - младши специалист, Областна администрация 

Монтана 

5. Боряна Първанова - директор дирекция АКРРДС, Областна администрация 

Плевен 

 

2. Съгласно Приоритет 2 от Годишната индикативна програма за дейността 

на РСР на СЗР „Подпомагане разработването на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.”, 

специализираните  комисии в срок до 30.06.2012 г. да разработят становища 

за проблемите на Северозападен район в областта на публичната 

инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките 

ресурси и околната среда и да приоритизират проектите , с оглед 

решаването на регионални проблеми, които да се предоставят на 

изпълнителя, който ще разработи Регионалният план за развитие на 

Северозападен район за периода 2014-2020 г. 

 

3. За изпълнение на задачата, председателите на специализираните комисии 

да представят на председателя на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район в срок до 30.06.2012 г. отчет за свършената работа. 

 

4. Съгласно т.2.1 от Индикативния бюджет на Регионалния съвет за развитие 

на СЗР за 2012 г. (Изготвяне на анализи, становища, справки, подпомагащи 

разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район 

за периода 2014 – 2020 г.) и на основание чл.48, ал.3 от ППЗРР на всеки от 
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членовете на специализираните комисии да се изплати възнаграждение в 

размер на 100,00 лева след изпълнението на задачата. 

 

По точка 6 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на 

територията на Северозападен район” 

 

Г-жа Събчева предостави думата на представителите на Управляващите органи 

на оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз , да 

представят кратка информация за операциите по съответните оперативни програми на 

територията на Северозападен район. 

Презентациите бяха направени в следната последователност:   

 1. Боряна Войчева – представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Регионално развитие” на територията на Северозападен район. 

 

 2. Николай Дечев – представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Транспорт”, Министерство на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията 

Г-н Дечев представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Транспорт” на територията на Северозападен район. 

 

 3. Илияна Аврамова - представител на Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони, Министерство на земеделието и храните  

Г-жа Аврамова представи информация по изпълнението на Програмата за 

развитие на селските райони на територията на Северозападен район. 

 

 4. Анелия Йорданова – представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”,  Министерство на труда и социалната 

политика 

Г-жа Йорданова представи информация по изпълнението на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” на територията на  Северозападен район. 
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 5. Тодор Стоянов - представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Околна среда”, Министерство на околната среда и водите  

Г-н Стоянов представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Околна среда” на територията на Северозападен район. 

/Презентациите на представителите на Управляващите органи на оперативните 

програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз са приложени към 

настоящия протокол./ 

 Г-жа Събчева благодари на представителите на Управляващите органи на 

оперативните програми за представената информация и предложи да се премине към 

следващата точка от Дневния ред. 

 

По точка 7 от Дневния ред: „Предложение за решение на РСР за осигуряване 

публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на 

ЗРР” 

Г-жа Събчева уточни, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на 

закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за развитие 

на Северозападен район се свеждат до знанието на гражданите, чрез средствата за 

масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на РСР. 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район            

г-жа Ваня Събчева, предложи за одобряване Проект на съобщение до средствата за 

масово осведомяване относно проведеното заседание на РСР на Северозападен район. 

След проведено гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение №11 

 

1. Регионалният съвет за развитие (РСР) одобрява Проект на съобщение до 

средствата за масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на 

РСР и Регионалния координационен комитет на Северозападен район; 

2. Приетите решения да се сведат до знанието на гражданите, чрез средствата за 

масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на 

председателя на РСР, областните управители, представителите на общините и 

секретаря на РСР в Северозападен район, като се вземат предвид и 

предложенията направени на заседанието. 

 

По точка 8 от Дневния ред: „Други”  
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По точка 8 от Дневния ред г-жа Събчева информира членовете на Съвета, че 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира разработването на 

Национална иновационна стратегия. Съгласно указанията на Европейската комисия, 

стратегията трябва да идентифицира икономически сектори и райони/ регион с 

потенциал за растеж, които да бъдат подкрепени през следващия  програмен период. 

 Председателят уточни, че в тази връзка предстои да бъде създадена Работна 

група към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за разработването й. 

В работната група трябва да участват и представители на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район. 

Г-жа Събчева внесе предложение за представител и негов заместник от 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за участие в работната група 

за разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2013-

2020г. Други предложения не постъпиха. Направеното предложение беше подложено 

на гласуване и прието. 

След проведено гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение №12 

 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

работната група за разработване на Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация 2013-2020 г.: 

Представител: г-жа Пепа Владимирова – областен управител на Област 

Враца 

Заместник: г-н Иван Лазаров – кмет на Община Вършец 

  

Г-жа Събчева предостави думата на присъстващите на заседанието на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за обсъждане на други въпроси 

извън приетия дневен ред. 

Г-н Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра направи предложение 

материалите по заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район 

да се изпращат един месец предварително и членовете да имат възможност да дават 

писмени предложения по тях. 

Г-жа Събчева напомни, че предварителният дневния ред се изпраща 30 дни 

преди провеждане на заседанието. 
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Г-жа Ирина Михайлова уточни, че материалите по предварителния дневен ред, 

съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие се изпращат 

най-малко 7 дни преди заседанието. 

Г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян се обърна към членовете на 

Съвета и сподели за проблем, който Общински съвет на община Троян е обсъдил – за 

перспективите за транспортното развитие на Северен централен район и всичко, което 

се вижда като перспективи по отношение на следващия програмен период. Г-жа 

Михайлова сподели обезпокоението си от това, че Северен централен район остава в 

транспортна изолация, и че този проблем ще рефлектира върху бъдещото развитие на 

района. Областният съвет за развитие е орган, който би следвало да се занимава с този 

проблем. 

В тази връзка г-жа Михайлова призова на едно от следващите заседания да се 

направи дискусия по този проблем, защото ако сега се отчита сериозно изоставане на 

Северозападния район, ако се отчете това, че в транспортно отношение Южна България 

се развива повече от Северна България, то следва да се подаде сигнал в правителството 

за настояване за по-сериозно разглеждане и дискутиране на този проблем. 

Г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството взе отношение относно Регионалните съвети за развитие и 

Областните съвети за развитие (ОСР). По закон те са органи за провеждане на 

държавна политика за регионално развитие в районите от ниво 2 и на областно ниво, 

като отчитат предложенията и визията за развитие на отделните териториални 

йерархични нива на регионалното планиране и регионалното устройство на страната. 

Регионалните съвети за развитие и Областните съвети за развитие не са изпълнени със 

съдържание от гледна точка на инструментариума за провеждането на тези политики. 

Инструментариума трябва да бъде нормативен, институционален и финансов.  

Г-н Нанков сподели, че Закона за регионално развитие не отговаря на социално-

икономическите условия, в които се развива страната през последните години. Ако се 

говори за регионална политика и механизми за провеждането й, то в това отношение 

страната през последните 20 години не само не разреши част от проблемите, а по-скоро 

задълбочи както междурегионалните, така и вътрешнорегионалните диспропорции в 

страната.  

Г-н Нанков обърна внимание на това, че ако се остане на сегашното положение 

като структури, които ще ръководят и вземат решенията на определено йерархично 

ниво в областта на регионалното развитие и регионалната политика, след няколко 



 18 

години отново ще се говори за обезлюдяване на Северозападен район, за изоставането 

му по редица социално-икономически показатели (БВП като обща стойност от 

националния БВП, БВП на човек от населението, ниво на безработица, ниски стойности 

на икономическа активност и заетост). 

Заместник-министър Нанков информира членовете на Съвета, че е възложена 

да се извърши оценка на въздействието от прилагането на Закона за регионалното за 

развитие и Правилника за неговото прилагане и до края на годината ще има текстове 

насочени основно към изпълване със съдържание на органите, които са компетентни по 

закон за провеждане на регионална политика.  

Г-н Нанков сподели, че голямо постижение пред цялата политическа и 

експертна общественост е разработваната и обсъждана на няколко експертни съвета, 

включително и на обществени дискусии – Национална програма за развитие „България 

2020”, която имплементира на национално ниво европейската политика, създадена в 

европейската стратегия „Европа 2020”, основополагащият документ, който ще 

определи 7-годишната визия за развитието на страната и ЕС. В тази връзка има 

обособен отделен приоритет, свързан с политиката за регионално развитие, който 

освен, че ще  имплементира, ще зададе реален аспект на всички секторни политики, 

тяхното измерение е корекция в отделните райони с текстовете, с финансовия ресурс, 

който е заложен за изпълнение на приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано 

регионално развитие и използване на местния потенциал”.  

Г-н Нанков сподели, че не може да се очаква да се разрешат проблемите, но 

поне ще започне разрешаването на тези проблеми свързани с неравномерното 

териториално развитие на страната.  

Г-н Николай Нанков обърна внимание на управлението на модел център-

периферия, за това какъв подход трябва да се избере, дали трябва да се инвестира 

публичен ресурс, европейски или национален, единствено само в центровете на растеж, 

които са с потенциал на развитие полюси-центрове, които имат определено влияние 

върху периферията и съседните територии от гледна точка на транспортна достъпност, 

икономически връзки, ежедневни трудови пътувания и т. н. и трябва да се насочва 

ресурс на база на обективните критерии и в останалата част на страната. Това е 

правилният подход от гледна точка на регионалното планиране и регионалната 

политика, защото в противен случай има обективна заплаха след години да има 

няколко полюса центрове на растежа и 80-90% обезлюдена територия на страната. 

Подхода трябва да е смесен, да се инвестират ресурси в центровете на растежа, на база 
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на глобалната цел да се догонят европейските региони от ниво 2, ниво 3  по основните 

икономически показатели или ако не се успее, по-скоро да се доближим до тях, но 

трябва да се развива балансирано цялата територия на страната. 

От гледна точка на нормативна уредба, на програмиране на едно дългосрочно 

развитие 7-8 годишен план до края на годината, направеното до тук е изключително 

много и ще начертае един успешен модел за провеждане на балансирана и устойчива 

регионална политика в следващите 7 години. Нивата на провеждане на тази политика 

трябва да бъдат строго дефинирани, като съответно задълженията,  правомощията, 

капацитета на конкретните органи, които ще провеждат регионалната политика трябва 

да бъде релевантен, обезпечен с необходимият институционален и финансов ресурс.  

Председателят на РСР и РКК на СЗР - г-жа Ваня Събчева благодари на             

заместник-министър Нанков и на всички присъстващи членове на Регионалният съвет 

за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР 

на СЗР за участието и закри заседанието в 15:10 ч. 

 

Опис на материалите по заседанието: 

 

1.Проект на дневен ред; 

2.Постановление №5 от 18.01.2012 г. на Министерския съвет за разработване на 

стратегическите и програмните документи на Република България за управление на 

средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 

2014-2020 г.; 

3.Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

Протоколист на РСР на Северозападен район: 

 

      ………………………………………......... 

                    (Албена Нешева) 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:    

                      

     ……………………………………….........  

                     (Ирина Михайлова)                          
    

                            

 

Председател на РСР и РКК на Северозападен район 

 

          …………………………………….......................... 

             (Ваня Събчева) 


