ПРОТОКОЛ №8
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И
РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЗР
28 юни 2011 г., гр. Плевен

Днес 28.06.2011 г. в зала „Плевен” на Областна администрация – Плевен 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 Плевен
г-н Иван Новкиришки в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие
и Регионалния координационен комитет 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.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
2.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
3.Пламен Стефанов– областен управител на Област Видин
4.Николай Нанков – областен управител на Област Ловеч
5.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
6.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
7.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
8.Найден Зеленогорски – кмет на Община Плевен
9.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг
10.Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена
палата - Враца
11.Кольо Тушев – Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”
12.Зорница Димитрова – председател на Конфедерация на труда „Подкрепа” –
гр. Плевен
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Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 21 члена от
състава на РСР на Северозападен район:
1.Лиляна Павлова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
2.Владислав Горанов - заместник-министър на финансите
3.Евдокия Манева - заместник-министър на околната среда и водите
4.Светлана Боянова - заместник-министър на земеделието и храните
5.Евгени Ангелов - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
6.Деяна Костадинова - заместник-министър на труда и социалната политика
7.Ивайло Московски - министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
8.Пепа Владимирова - областен управител на Област Враца
9.Милчо Лалов - кмет на Община Брегово
10.Марко Петров – кмет на Община Кула
11.Костадин Шахов – кмет на Община Враца
12.Николай Иванов – кмет на Община Криводол
13.Минко Акимов - кмет на Община Троян
14.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
15.Лъчезар Яков - кмет на Община Гулянци
16.Валентин Йорданов – кмет на Община Искър
17.Галя Божанова - Българска стопанска камара
18.Мая Антова – Съюз за стопанска инициатива
19.Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България
20.Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
21.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.Ирина Захариева - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2.Юлия Цолова - Министерство на финансите
3.Христо Стоев - Министерство на околната среда и водите
4.Стефан Узунов - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
5.Михаил Бъчваров - Министерство на труда и социалната политика
6.Евгения Илиева – Областна администрация Враца
7.Паскал Пиличев - заместник-кмет на Община Гулянци
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8.Веселин Йотков - Българска стопанска камара-Плевен
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.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
2.Николай Нанков – областен управител на Област Ловеч
3.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
4.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин
5.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
6.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
7.Ангел Ковачев - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
8.Анелия Йорданова - Министерство на труда и социалната политика
9.Боряна Войчева - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
10.Мариус Младенов - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
11.Илияна Аврамова - Министерство на земеделието и храните
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 8 члена от
състава на РКК:
1.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
2.Минко Акимов – кмет на Община Троян
3.Ивайло Иванов - Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
4.Малина Крумова - Министерство на околната среда и водите
5.Моника Димитрова - Министерство на финансите
6.Надя Генова - Администрация на Министерския съвет
7.Иван Илков - Министерство на финансите
8.Николай Атанасов - Министерство на финансите
На тяхно място предварително определени да ги заместват са:
1.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг
2.Тодор Стоянов - Министерство на околната среда и водите
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3.Александър Йоловски - Министерство на финансите
4.Мария Петрова - Администрация на Министерския съвет
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 Плевен г-н Иван
Новкиришки откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР.
Г-н Новкиришки благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район и пожела
съвместна ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
Г-н Новкиришки представи предварителния Дневен ред за настоящото
заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на
нови точки.
Г-жа Ирина Захариева – Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо
планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството направи предложение за
включване на допълнителна точка след точка 3 в дневния ред, в която да бъдат
представени резултатите от проведено национално представително социологическо
проучване от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, МРРБ
на тема „Приоритети на европейското териториално сътрудничество 2014-2020”.
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Председателят на Съвета г-н Иван Новкиришки внесе предложение за
включване на допълнителна точка в дневния ред, относно осигуряване на средства от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до регионално депо за неопасни
отпадъци – регион Левски, площадка Санадиново.
Така направените предложения за включване на нови точки в дневния ред бяха
подложени на гласуване и приети.
Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред:
Дневен ред:
1.Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния
координационен комитет. Приемане на дневен ред
Председателят на РСР и РКК на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен
2.Представяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план
за развитие на Северозападен район за 2010 г. Обсъждане и одобряване
Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР,
началник отдел “Стратегическо планиране и координация
на регионалното развитие в Северозападен район”, МРРБ
3.Представяне на резултатите от

проведено анкетно проучване сред членовете на

Регионалните съвети за развитие във връзка с разработването на новата Национална
стратегия за регионално развитие
Илка Гълъбова – държавен експерт
от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и
административно-териториално устройство”, МРРБ
4.Представяне на резултатите от проведено национално представително социологическо
проучване от Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, МРРБ
на тема „Приоритети на европейското териториално сътрудничество 2014-2020”
Мариус Младенов
Началник отдел „Многонационални и хоризонтални програми”,
Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, МРРБ
5.Предложение

от г-н Иван Новкиришки – Областен управител на област с

административен център Плевен за осигуряване на средства от Предприятието за
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управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на довеждаща
пътна инфраструктура до регионално депо за неопасни отпадъци – регион Левски,
площадка Санадиново
Председателят на РСР и РКК на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен
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 чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
Председателят на РСР и РКК на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен
8.Други
Закриване на съвместното заседание
Председателят на РСР и РКК на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен

По точка 2 от Дневния ред: „Представяне на Годишен доклад за наблюдение
на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2010 г.
Обсъждане и одобряване”
Г-н Новкиришки 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.

6

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за
развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на
Регионалния план за развитие.
Г-н Иван Новкиришки даде думата на г-жа Ирина Михайлова – секретар на
РСР на СЗР да представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2010 г.
След направената презентация Председателят отправи предложение към
членове на Съвета за мнения, допълнения и предложения.
Г-н Александър Йоловски – представител на Министерство на финансите
(МФ), представи становище на дирекция „Международни финансови институции и
сътрудничество” към МФ по Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2010 г. По т.3 от Годишния
доклад „Действия предприети от РСР на СЗР с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на РПР”, г-н Йоловски отбеляза, че не би следвало да се
отразява само факта по приемането на Годишната индикативна програма за дейността
на РСР на Северозападен район за 2010 г., но и постигнатия напредък по посочените в
нея дейности, както и степента на реализация на целите основавайки се на заложените в
програмата индикатори.
Г-н Йоловски постави въпроса за изпълнението на посочената в ГИП за 2010 г.
дейност по Създаване и актуализиране на единна информационна система за хода на
изпълнението на Оперативните програми за СЗР, включително и раздел и публикуване
на материалите от заседанията на РСР и Областните съвети за развитие. Обърна
внимание и на Проекта на концепция за реформа на областно ниво на управление,
изготвен от междуведомствена работна група към Съвета за децентрализация, относно
бъдещото развитие на големите административни териториални единици и в частност
за функциите на областните съвети в 6-те области при отпадане на необходимостта от
досега съществуващите Регионални съвети за развитие.
Г-жа Ирина Михайлова уточни, че на следващото заседание на РСР на СЗР ще
бъде представена информация по изпълнението на Годишната индикативна програма за
2010 г. за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
По въпроса за Единната информационна система за управление на регионалното
развитие г-жа Ирина Захариева информира присъстващите, че през 2007 и 2008 г. в
Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез обществена поръчка
по Закона за обществените поръчки е възложено на изпълнител да изготви дизайна на
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такава система. Дизайна е изготвен, но системата не функционира и не може да бъде
използвана. Това оказва негативно въздействие върху работата по наблюдение на
изпълнението на Регионалните планове за развитие. Целта на създаване на такава
система е в нея да се натрупва информация за всички проекти, които се изпълняват в
регионите, не само финансирани по линия на европейските програми, а също така и
финансирани от други донори – националния бюджет и бюджетите на общините.
Г-жа Захариева сподели, че има идея през следващата година да продължи
изграждането на тази система, която безспорно е необходима.
По отношение на Проекта на концепция за реформа на областно ниво на
управление, г-жа Ирина Захариева информира, че МРРБ активно участва в
създаването й и вече е изготвен доклад, който се съгласува от ведомствата.
Г-жа Захариева уточни, че се изисква време и предварителна подготовка и отправи
предложение към членовете на Съвета, Проекта на концепция за реформа на областно
ниво на управление да бъде включен за обсъждане като точка от дневния ред в някое от
следващите заседания на РСР на СЗР, тъй като реформата която се предвижда е много
значима и би трябвало да бъде обсъдена и възприета от всички. Само при един много
широк консенсус, подкрепа и активно участие на всички органи на управление, тази
реформа може да се реализира на практика.
Г-н Новкиришки като член на работната група, продължи темата относно
реформата на областно ниво на управление и информира присъстващите, че работната
група е излязла с доклад към премиера. Г-н Новкиришки сподели, че е необходимо след
като мине съгласувателния режим, под формата на кръгла маса или заседание на РСР,
да бъдат поканени представители на неправителствени организации, кметове на
общини и да се получи по-широк обхват на обсъждане, тъй като вариантите, които са
предложени са много и във времето до 2020 г. да се реализира тази реформа.
Други предложения и коментари не постъпиха и Годишният доклад за
наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
за 2010 г. бе подложен на гласуване и приет с пълно мнозинство.
По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
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Решение №1
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 2010 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на резултатите от проведено
анкетно проучване сред членовете на Регионалните съвети за развитие във връзка с
разработването на новата Национална стратегия за регионално развитие”
Председателят даде думата на г-жа Илка Гълъбова – държавен експерт от
Главна

дирекция

„Стратегическо

планиране

на

регионалното

развитие

и

административно-териториално устройство” на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, да запознае членовете на РСР и РКК на СЗР с
резултатите от проведеното анкетно проучване.
След направената презентация, г-жа Гълъбова изрази мнение, че провеждането
на още едно анкетно проучване сред членовете на Регионалните съвети за развитие би
спомогнало за определяне на ключовите приоритети на новата Национална стратегия за
регионално развитие.
По точка 4 от Дневния ред: „Представяне на резултатите от проведено
национално

представително

социологическо

проучване

от

Главна

Дирекция

„Управление на териториалното сътрудничество”, МРРБ, на тема „Приоритети на
европейското териториално сътрудничество 2014-2020”
По точка 4 от дневния ред г-н Новкиришки предостави думата на г-н Мариус
Младенов - началник отдел „Многонационални и хоризонтални програми” към Главна
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, МРРБ.
Г-н Младенов запозна присъстващите с резултатите от проведеното национално
представително социологическо проучване от Главна Дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество”, на тема „Приоритети на европейското териториално
сътрудничество 2014-2020”.
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По точка 5 от Дневния ред: „Предложение от г-н Иван Новкиришки –
Областен управител на област с административен център Плевен за осигуряване на
средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до регионално депо за
неопасни отпадъци – регион Левски, площадка Санадиново”
Председателят на РСР и РКК на СЗР г-н Новкиришки запозна присъстващите
членове

на

Съвета

с

предложението, относно осигуряване на средства от

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до регионално депо за неопасни
отпадъци – регион Левски, площадка Санадиново.
Г-н Новкиришки предостави думата на присъстващите членове да обсъдят така
направеното предложение.
Г-жа Ирина Захариева поясни, че от гледна точка на регионалното развитие,
изграждането на този участък от път е много важен, с оглед да се осигури едно добро
управление на отпадъците в Северозападен район и по-конкретно в посочените
общини. С решението си Регионалният съвет за развитие на Северозападен район би
могъл да подкрепи реализирането на този проект. Г-жа Захариева отбеляза, че
предложението е уместно и следва да бъде подкрепено от членовете на РСР на СЗР.
Г-н Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч сподели, че напълно подкрепя
идеята за предоставяне на средства за това депо, но постави въпроса дали е допустимо
да се искат средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда. Г-н Казанджиев отбеляза, че трябва да се направи всичко необходимо
този път да бъде изграден, тъй като не е по силите на две общини и ако това е
възможно като допустим разход, го подкрепя изцяло.
Г-жа Райна Димитрова - държавен инспектор в областна администрация
Плевен информира, че от ПУДООС са уведомени, че финансирането би могло да е
допустимо, тъй като този път е част от транспортната схема.
След изказаните мнения, Председателят призова присъстващите да гласуват
направеното предложение. Предложението бе подкрепено от всички членове

на

Регионалния съвет за развитие, с изключение на един въздържал се.
По точка 5 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
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Решение №2
Регионалният съвет за развитие на Северозападния район, предлага на
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, да
предостави безвъзмездна помощ на Общините: Белене, Левски и Никопол, за
изграждане на довеждаща пътна инфраструктура, Път PVN 2122, /III-304, Бацова
махала - Новачене/, Санадиново - Граница общ. (Никопол-Белене), ПетокладенциГраница общ. (Белене-Левски), - Стежерово /III-3002/, включително мостовото
съоръжение над р. Осъм, на Регионалното депо за отпадъци - Санадиново, като
обект включен в Националната програма за управление на дейностите по
отпадъците (НПУДО).
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-н

Иван

Новкиришки

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 2007-2013 г.”, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
2. Александър Йоловски - представител на Управляващия орган на Оперативна
програма „Административен капацитет”, Министерство на финансите
Г-н Йоловски представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
3. Мариус Младенов – представител на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството от дирекцията отговорна за управление на програмите за
териториално сътрудничество
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Г-н Младенов представи информация по изпълнението на Програмите за
териториално сътрудничество 2007-2013 на територията на Северозападен район.
4. 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.
5. Ангел Ковачев - представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма
Г-н Ковачев представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на
територията на Северозападен район.
6. 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”

2007-2013г. на територията на

Северозападен район.
7. 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” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
Г-н Новкиришки 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-н Новкиришки уточни, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане
на закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за
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развитие на Северозападния район се довеждат до знанието на гражданите, чрез
средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на РСР.
Председателят на Регионалният съвет за развитие на Северозападен район и
Регионалният координационен комитет към РСР на СЗР г-н Иван Новкиришки,
предложи за обсъждане и одобряване на Проект на съобщение до средствата за масово
осведомяване относно съвместното заседание на РСР и РКК на Северозападен район,
приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следните решения:
Решение №3
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;
Решение №4
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”
Г-н Новкиришки предостави думата на присъстващите на заседанието на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен
комитет към РСР на СЗР за обсъждане на въпроси извън приетия дневен ред. Не бяха
внесени други предложения.
Председателят на РСР и РКК на СЗР - г-н Иван Новкиришки благодари на
всички присъстващи за участието и закри заседанието в 13.30 ч.
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Опис на материалите приложени на заседанието:
1.Предварителен дневен ред;
2.Презентация на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2010 г.;
3.Предложение от г-н Иван Новкиришки - Областен управител на област с
административен център Плевен, за осигуряване на средства от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на довеждаща
пътна инфраструктура до регионално депо за неопасни отпадъци – регион Левски,
площадка Санадиново;
4.Проект на съобщение до 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
……………………………………..........................
(Иван Новкиришки)
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