ПРОТОКОЛ №18
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И
РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ(РКК) КЪМ РСР НА СЗР
06 декември 2013 г., гр. Плевен
Днес 06.12.2013 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 Илиян Йончев в качеството му
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. Илиян Йончев – областен управител на Област Плевен
2. Кръстьо Спасов – областен управител на Област Видин
3. Венцислав Василев – областен управител на Област Враца
4. Милко Недялков – областен управител на Област Ловеч
5. Анатолий Младенов – областен управител на Област Монтана
6. Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене
7. Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра
8. Донка Михайлова – кмет на Община Троян
9. Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия
10. Емил Бебенов – кмет на Община Никопол
11. Момчил Спасов – кмет на Община Белене
12. Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена
палата – Враца
13. Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 18 члена от
състава на РСР на Северозападен район:
1. Заместник-министъра на регионалното развитие - представител в РСР на СЗР
2. Людмила Елкова – заместник-министър на финансите
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3. Дин Онбаши – заместник-министър на околната среда и водите
4. Бюрхан Абазов – заместник-министър на земеделието и храните
5. Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи
6. Бранимир Ботев – заместник-министър на икономиката и енергетиката
7. Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика
8. Георги Тодоров – заместник-министър на транспорта, информационите технологии и
съобщенията
9. Владимир Владимиров – кмет на Община Кула
10. Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
11. Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит
12. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец
13. Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
14. Димитър Стойков – кмет на Община Плевен
15. Галя Божанова – Българска стопанска камара
16. Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България
17. Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България
18. Боряна Генова – Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Плевен

На тяхно място по чл.44, ал.4 от ППЗРР предварително определени да ги
заместват са:
1. Илка Гълъбова – Министерство на регионалното развитие
2. Юлия Цолова – Министерство на финансите
3. Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика
4. Милен Минчев – Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
5. Йордан Каменов – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи –
Плевен
6. Стефан Цанев – Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен
7. Юсние Алилова – Областна дирекция „Земеделие” – Плевен
8. Трифон Иванов – заместник – кмет на Община Плевен
9. Веселин Йотков – Българска стопанска камара – Плевен
10. Цветелин Христов – Конфедерация на труда „Подкрепа” – Плевен
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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. Илиян Йончев – областен управител на Област Плевен
2. Милко Недялков – областен управител на Област Ловеч
3. Кръстьо Спасов – областен управител на Област Видин
4. Анатолий Младенов – областен управител на Област Монтана
5. Венцислав Василев – областен управител на Област Враца
6. Анелия Йорданова – Министерство на труда и социалната политика
7. Боряна Войчева – Министерство на регионалното развитие
8. Емил Манов – Министерство на регионалното развитие
9. Илияна Марковска – Министерство на земеделието и храните
10. Мариета Константинова – Министерство на земеделието и храните

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 10 члена от
състава на РКК:
1. Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
2. Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
3. Владимир Владимиров – кмет на Община Кула
4. Ели Милушева – Министерство на икономиката, енергетиката
5. Николай Дечев – Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
6. Малина Крумова – Министерство на околната среда и водите
7. Моника Димитрова – Министерство на финансите
8. Надя Генова – Администрация на Министерския съвет
9. Иван Илков – Администрация на Министерския съвет
10. Николай Атанасов – Министерство на финансите
На тяхно място предварително определени да ги заместват са:
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1.Цветан

Лозанов

–

Регионален

сектор

на

ГД

„Европейски

фондове

за

конкурентоспособност”, гр. Враца
На заседанието присъстваха:
1. Мария Илиева – Министерство на земеделието и храните
2. Виктор Петров – Министерство на земеделието и храните
3. Веселка Добрева – Министерство на регионалното развитие
4. Мирослав Михайлов – Заместник областен управител на област Плевен
5. Нели Дацова – Областна администрация Монтана
6. Галя Донова – Областна администрация Монтана
7. Поля Върбанова – Областна администрация Ловеч
8. Елена Стоилова – Областна администрация Враца
9. Десислава Обретенова – Областна администрация Видин
10. Дикран Ованесян – Община Плевен
11. Йордан Христов – Сдружение „Младежки Европейски Инициативи”

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 - Видин”
2. Наталия Николова – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”
3. Свилен Стоянов – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”
Председателят на Съвета и областен управител на Област Плевен г-н Илиян
Йончев откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. Той
посочи основанието за свикване на заседанието - чл. 52, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
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Г-н Йончев 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

необходимият

кворум,

изискуем

съгласно

разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Председателят на РСР на СЗР представи Проекта на Дневен ред за настоящото
съвместно заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за
включване на нови точки. Не постъпиха предложения за допълнения и изменения.
Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и
Регионалния координационен комитет на Северозападен район. Приемане на
дневен ред;
2. Представяне на обобщени предложения от членовете на Регионалните съвети за
развитие от шестте района от ниво 2, относно промени в законодателството за
регионално развитие – Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане
на Закона за регионално развитие;
3. Представяне на ключови приоритети в областта на транспортната политика на
територията на Северозападен район за периода 2014-2020 г.;
4. Представяне и обсъждане на информация за предприетите мерки относно
подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен район;
5. Информация за присъединяване на област Враца към Програмата за
трансгранично сътрудничество България - Сърбия за програмен период 2014-2020
г.;
6. Актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на
територията на Северозападен район;
7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
8. Други;
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По точка 2 от Дневния ред: „Представяне на обобщени предложения от
членовете на Регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2, относно
промени в законодателството за регионално развитие – Закон за регионалното
развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие”
Председателят на Регионалния съвет за развитие даде думата на г-жа Ирина
Михайлова – секретар на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за
представяне на обобщените резултати и конкретни предложения от членовете на
регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2 по зададени референтни
теми за промени в текстовете на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
В началото тя припомни, че на проведеното на 17 октомври 2013 г. заседание на
РСР на СЗР е представен Доклад за оценка на въздействието от прилагането на
законодателството за регионално развитие – ЗРР и ППЗРР и по предложение на
Председателя, в едномесечен срок членовете на Съвета трябваше да дадат своите
становища по предварително зададени референтни теми.
Предложения за промени са постъпили от регионалните съвети за развитие от
шестте района от ниво 2, които г-жа Михайлова представи в обобщен, синтезиран вид.
Събирането на предложения за промени в ЗРР и ППЗРР се налага от необходимостта да
се очертае стратегическа рамка за извършване на необходими промени, с цел постигане
на по-добра приложимост на закона и осигуряване на релевантна информация за
състоянието и проблемите в процеса на прилагане на законодателството за регионално
развитие.
От 6-те РСР са получени общо 23 становища. Най-много становища са получени
от областни управители - 15 бр., 3 бр. - от представители на министерства, 4 бр. - от
представители на общини и 1 бр. - от други (ВУЗ, граждански организации). Не са
получени становища от представители на работодатели и синдикати.
Най-активни са били областните управители от Северозападен район и
Североизточен район. Изводите, които могат да се направят са: изключително ниска
активност - само 15 % от присъствалите членове на РСР са изпратили бележки и
становища; най-много становища са изпратили областните управители - около 50 %,
следвани от представителите на общините; нулева активност от страна на
представителите на работодатели и синдикатите и на гражданските сдружения; слаба
активност и от страна на представителите на ВУЗ (само 1 становище от УАСГ).
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Г-жа Михайлова запозна подробно членовете на Съвета с получените конкретни,
мотивирани предложения по референтни теми по съответните глави от ЗРР, както
следва: Глава първа „Общи положения“; Глава втора „Териториална основа на
регионалното

развитие;

Глава

втора

„а“

„Стратегическо

планиране

на

пространственото развитие“; Глава трета „Стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие“; Глава четвърта „Управление на регионалното развитие“;
Глава пета „Ресурсно осигуряване на регионалното развитие“ и Глава шеста
„Наблюдение и оценка на регионалното развитие“.
(Презентацията е приложена към протокола)
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на ключови приоритети в
областта на транспортната политика на територията на Северозападен район за
периода 2014-2020 г.”
Г-н Илиян Йончев даде думата на г-н Милен Минчев – представител на
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да
представи ключовите приоритети в областта на транспортната политика на територията
на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Г-н Милен Минчев информира, че в края на 2009 г. екипът на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията е разработил проект на
Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Той
посочи, че Стратегията очертава най-важните насоки за развитие на транспортната
система в десетгодишен период.
Г-н Минчев представи стратегическите цели, приоритети, подприоритети на
политиката в транспортния сектор и на визията към 2020 г. Той информира членовете
на Съвета, че за програмния период 2014-2020 г. приоритетно остава развитието на
железопътния, пътния и водния транспорт. На територията на Северозападен район
приоритетни са следните направления: Изграждане на скоростен път Видин –
Ботевград; Модернизиране на ж.п. линията Видин – Монтана; Подобряване
корабоплаването на р. Дунав.
Г-н Минчев запозна членовете на Регионалния съвет за насоките за развитие на
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и механизмът за свързване на Европа.
/Информацията е приложена към настоящия протокол/.
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Г-жа Донка Михайлова - кмет на община Троян заяви, че представената
информация по отношение на транспортната политика е полезна и сподели, че
основните тревоги са свързани с пътната инфраструктура и с редицата ограничения,
които има в това отношение през следващия програмен период. Като сериозна тревога
тя изтъкна, че на държавно ниво темата за транспортната свързаност между централна
северна и централна южна България остава необсъдена и смята, че провежданата
политика в това отношение обрича региона в дългосрочен план на изолация и на липса
на перспектива. В тази връзка г-жа Михайлова се обърна към председателя на РСР областен управител на област Плевен г-н Илиян Йончев с предложение на следващото
заседание на Регионалния съвет за развитие да се включи като точка от дневния ред
темата пътна инфраструктура за региона, тъй като това е проблем от особена важност.
Г-н Иван Аспарухов - кмет на община Мездра сподели, че подкрепя
предложението на г-жа Донка Михайлова и заяви, че е добре да се обърне внимание на
пътната инфраструктура, а след това на железопътната.
Г-н Милен Минчев добави, че на заседанията на Регионалните съвети за
развитие могат да се поканят и представители на областните пътни управления, които
да представят актуална информация за второкласна, третокласна и четвъртокласна
пътна мрежа.
Г-н Илиян Йончев информира, че около месец март ще бъде подготвена
програмата на Агенция „Пътна инфраструктура” и е добре на следващото заседание на
РСР да се включи точка в дневния ред за представяне на информация от АПИ.
Г-н Йончев сподели, че е разговарял с председателя на Управителния съвет на АПИ
във връзка с автомагистрала Хемус и че в следващия програмен период е заложено
изграждането й да стигне трасето между Плевен и Ловеч, но не проектиране, а
изпълнение. Проектирането ще стартира съвсем скоро.
По точка 4 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на информация за
предприетите мерки относно подготовката на Интегрирана стратегия за развитие
на Северозападен район”
Председателят на РСР на СЗР г-н Йончев даде думата на г-н Мирослав
Михайлов – заместник областен управител на област Плевен да представи информация
за предприетите мерки относно подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на
Северозападен район.
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Г-н Михайлов информира членовете на Съвета, че първата работна срещадискусия, която е очертала основните характеристики на инструмента Интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ) и базисните акценти за реализирането му е проведена
на 25 октомври 2013 г. под егидата на заместник министър-председателят и министър
на правосъдието г-жа Зинаида Златанова. ИТИ в Северозападен район отговаря на
задължителните елементи и характеристики на инструмента, а именно: Инструмент за
териториално развитие, чрез който да се осъществи интегрирано изпълнение на дадена
териториална стратегия; Определена територия, на която се предвижда де се осъществи
ИТИ, за която територия да има разработена интегрирана стратегия за териториално
развитие и финансиране на инвестициите от една или повече приоритетни оси на
дадена програма или различни програми.
Моделът за реализиране е свързан с пряко кандидатстване от потенциални
бенефициенти пред съответния Управляващ орган, в рамките на чиято Оперативна
програма е предвидено финансиране за даден тип проекти при възможни следните
основни подходи при предоставяне на безвъзмездна помощ за реализиране на ИТИ:
Определяне на конкретен бенефициент и конкурентен подбор на проекти.
Прилагането на ИТИ за СЗР е обвързано с разработването на Стратегия за
развитие на района и идентифициране на нужди и проекти, с които се планира да се
отговори на тези нужди. С разработването на Интегрирана стратегия за териториално
развитие на СЗР се ангажира екип на СУ ”Климент Охридски”.
Г-н Михайлов информира, че са проведени срещи в петте области на района със
съдействието на Областните информационни центрове и са организирани семинари на
място с представители на местната власт, бизнес, неправителствени организации,
медии,

с цел запознаване с проекта на Интегрирана стратегия за териториално

развитие“ и представяне на анализ и първоначален вариант на стратегията от екипа на
СУ.
Ключовите въпроси в представения вариант са предимства, потенциали и
ресурси на региона - геостратегическо положение, изключителни условия за развитие
на земеделие, уникален туристически потенциал; Проблеми - недостиг на регионална
политика, ограничен демографски потенциал, амортизирана базова инфраструктура и
къде е най-добре да се инвестира, с оглед постигане на бърз ефект - земеделие,
транспортно-логистичен бизнес, академичен сектор, туризъм.
Г-н Михайлов информира, че на 31 октомври в гр. Враца е проведена среща на
областните управители и експерти от областните администрации, на която е
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коментиран въпроса за възможните варианти за създаване орган на СЗР, който да
координира цялостния процес по изпълнение на интегрираните териториални
инвестиции и на плана за действие към Стратегията. След обсъжданията е постигнато
принципно съгласие към всяка от петте областни администрации се сформират екипи
от по двама експерти, като експертите от Областна администрация Враца поемат
координиращи функции за осъществяване на дейността на екипите. По този начин да
се координира

цялостния процес по изпълнение на ИТИ, плана за действие към

стратегията, да се координират взаимоотношенията с централната власт и да се
предоставя информация на потенциални бенефициенти за дейностите, обхванати от
ИТИ и възможностите за финансирането им.
Необходимостта от реалното функциониране на такова звено, налага да бъдат
обсъдени и направени

предложения за промяна в нормативната база, касаеща

Устройствения правилник на областните администрации. На срещата е коментиран и
вариант финансирането на дейността на звеното да бъде по проект за техническа
помощ по оперативните програми, по аналог на 28-те областни информационни
центрове.
Г-н Мирослав Михайлов информира членовете за състоялата се на 7 ноември в
НДК конференция с кметове на 51 общини от СЗР, с областните управители на петте
области и със заинтересовани страни. Екипът на СУ е направил анализ на състоянието
на Северозападния район и виждането си за развитието на региона вкл. и някои
конкретни проекти на база на проведени вече срещи с представители на местната власт.
На среща на 26 ноември в София с експерти от областните администрации,
експерти от Министерски съвет и представители на НСОРБ са коментирани и въпроси,
свързани с проблемите от административно естество, които се срещат при
изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕС. Експертите са посочили,
че е необходимо освен осигуряването на целеви средства за региона, да се увеличат
авансовите плащания по проектите за региона и други конкретни процедурни
предложения, относно кандидатстване и изпълнение на европейски проекти през
следващия програмен период в СЗР като например: При прилагане на подхода
Конкурентен подбор на проекти да се разработи механизъм за бонифициране на
проектите от Северозападен регион и унифицирането на апликационните форми за
кандидатстване, до колкото е възможно, при т.нар. кръстосано финансиране.
Г-н Михайлов уведоми, че експертите от МС са поели ангажимент да
подготвят

проект

за

промяна

на

Устройствения

правилник

на

областните
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администрации засягащ петте области, както и да проведат срещи с Управляващите
органи на Оперативни програми по процедурите за кандидатстване. Очаква се до края
на годината да бъдат уточнени конкретните проект за целево финансиране.
Г-н Илиян Йончев заяви, че се надява Интегрираните териториални
инвестиции като инструмент за целенасочена териториална подкрепа да проработи, за
да се компенсира изоставането на Северозападния район, което се е наложило в
годините.
Г-н Иван Аспарухов подчерта, че това е изключително важна тема за всички.
Той сподели, че е имал възможност да присъства на проведената на 7 ноември
конференция в НДК и че всичко, което е разработено, е много добро от гледна точка на
академичност. Очертано е това, което се знае от 10-15 години за региона.
Г-н Аспарухов изрази своето безпокойство от това, че разработването на Стратегията
ще отнеме дълго време и благодари на областните управители за техните усилия и за
срещите, които са осъществили до този момент. Г-н Иван Аспарухов изрази мнение, че
би трябвало на национално ниво да се договори отделянето на ресурс от различните
оперативни програми. Той заяви, че координацията до този момент е добра, но е
необходима много практическа работа.
Г-н Илиян Йончев заяви, че първата важна задача до края на годината е ИТИ и
интегрираната стратегия за развитие на Северозападен район да станат част от
Споразумението за партньорство и след това да се премине към практическа работа.
Г-н Йончев сподели, че на срещата в Министерски съвет е коментирано, че през 2014
г. ще бъдат готови оперативните програми за периода 2014-2020 г., за да се вкарат
проектни предложения и уточни, че трябва да се приоритизират проектите, касаещи
ИТИ и Стратегията, за да им се даде приоритетно задвижване.
Г-н Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана заяви, че
инструмента Интегрирани териториални инвестиции е добър, но изрази своите
притеснения, че липсват механизмите за прилагане на този инструмент и изрази
притесненията си от факта, че няма отговор на въпроса кога Северозападния район ще
бъде включен в Споразумението за партньорство.
Г-н Младенов постави на вниманието на членовете въпроса, че с приемането на
бюджет 2014 г. е заложено създаването на фонд с 500 млн. лева, който е за
финансиране на проекти на общините и да се направи съответното искане, поне част от
този фонд да е целеви за Северозападен район.
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Г-н Анатолий Младенов обърна внимание, че до края на годината има много
малко време за изготвянето на интегрираната стратегия за териториално развитие на
Северозападен район. Г-н Младенов призова за по-голяма активност, за да се чуят
идеите на всички и изрази радостта си, че има единомислие в това отношение, което е
важна предпоставка за движението напред.
Г-жа Илка Гълъбова – представител на Министерство на регионалното
развитие подкрепи г-н Младенов и направи предложение на следващото заседание да се
покани представител от Министерство на земеделието и храните, който да представи
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., според която
малките населени места остават извън обсега на оперативната програма, а ОП „Региони
в растеж” на Министерство на регионалното развитие ще развива само големите
градове. Г-жа Гълъбова предложи на някое от следващите заседания да се представи и
информация свързана с фонда с 500 млн. лева, тъй като е важен инструмент, който
трябва да се ползва.
Г-жа Илиана Филипова отбеляза, че интегрираната стратегия за териториално
развитие на Северозападен район, разработен от опитен екип от СУ е поредният
стратегически документ, и ако сега не се положат всички лостове за влияние и не се
поиска да се види къде точно ще се включи района с приоритети и с преференции, къде
точно тази стратегия ще бъде вписана в действащите останали инструменти, то в края
на периода ще се говори, че този регион е последен във всички класации.
Г-жа Филипова заяви, че тъй като това е една пилотна инициатива на
Европейската комисия, то в нея могат да се правят изключения и могат да се кръстосват
различни инструменти, защото това се прави за първи път в Европа. Предложението на
г-жа Филипова е да не се чака следващо заседание на РСР, а да се направи работна
група, която конкретно да прецени къде може да се впише района, всичко което е
описано в стратегията, как ще кореспондира на бъдещите Оперативни програми. Това
ли ще е единственият финансов ресурс, който правителството ще отдели за този
регион. Г-жа Филипова обърна внимание и на фонда с 500 млн. лева, които са заделени
от националния бюджет средства. Тя отбеляза, че немаловажен е и въпроса в тази
пилотна инициатива да се кръстосват мерките на различните оперативни програми и
населените места около главните градове да бъдат благоприятствани, да не бъдат
изолирани от ОП „Региони в растеж” и от Програмата за развитие на селските райони.
Г-н Илиян Йончев изрази мнение, че след като Северозападен район стане част
от Споразумението за партньорство, то района става част от финансирането от
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отделните оперативни програми. Тази стратегия не изключва кандидатстването на
общините по оперативните програми. От всяка ОП ще бъдат отделени по две мерки,
които касаят Северозападен район. Г-н Йончев сподели, че подкрепя инициативата, да
се търси възможност, да се кандидатства за получаване на средства от фонда с 500
млн. лева, като се очаква да има яснота относно финансирането.
Г-н Йончев се съгласи с предложението на г-жа Филипова и предложи до края
на годината във Враца да се направи една работна среща, на която да се поканят и
кметовете на общините, за да може да се направи един добър продукт, който да има
своето приложение на областно и регионално ниво.
Г-н Венцислав Василев - областен управител на област Враца предложи да се
направи такава среща на 18 или 19 декември, като преди това областните управители на
областите в района да обсъдят и изберат участниците за предстоящата среща, на която
да се обсъдят конкретни въпроси и бъдещи действия, касаещи функционирането на
ИТИ за Северозападен район.
Г-н Илиян Йончев предложи Регионалният съвет за развитие да излезе с една
обща позиция, че подкрепя свършената до този момент работа и призова да се положат
всички усилия за осигуряване на перспектива за развитието на Северозападен район.
По точка 5 от Дневния ред: „Присъединяване на област Враца към
Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и
Република Сърбия за програмен период 2014-2020 г.”
Г-н Илиян Йончев информира, че през 2012 г. и в началото на 2013 г. в
Министерство на регионалното развитие е внесено мотивирано становище от
Областния управител на област Враца, подкрепено от Областния съвет за развитие, за
присъединяване на област Враца към Програмата за трансгранично сътрудничество
между Република България и Република Сърбия за програмния период 2014-2020 г.
Предложението е представено за разглеждане и на първото заседание на съвместната
работна група за разработване на Програмата. Председателят на Съвета уточни, че
включването на област Враца към този финансов инструмент би имало положителен
ефект за социално-икономическото развитие и конкурентоспособност не само на
областта, но и на целия Северозападен район.
Председателят на РСР предложи Регионалният съвет за развитие на
Северозападен район да подкрепи инициативата на Областния управител на област
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Враца и неговото мотивирано предложение за присъединяване на областта към
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за периода
2014-2020 г. Това е една възможност, която трябва да се реализира и да спомогне за
интегрираното териториално развитие на района.
По точка 5 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №1
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя предложението
на Областния управител на област Враца за присъединяване на областта към
Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и
Република Сърбия за програмния период 2014-2020 г.
Г-н Илиян Йончев предостави думата на г-жа Илиана Филипова- Изпълнителен
директор на Търговско-промишлена палата - Враца и представител на РСР на СЗР в
съвместната работна група за разработване на Програмата за ТГС България – Сърбия
2014-2020 г.
Г-жа Илияна Филипова информира, че желанието на област Враца да се
присъедини към обхвата на тази програма е декларирано преди повече от една година и
е показано с основани аргументи. В текущия програмен период това не е било
възможно, тъй като обхвата на програмата не включва област Враца и позволява в 20%
от бюджета на преизпълнение и отстояване на средствата от програмата да участват
присъединени области. Г-жа Филипова заяви, че новият регламент на европейските
институции, който все още не е влязъл в сила, предвижда тази постановка да не
изглежда точно такава в следващия програмен период, а именно 20% от ресурса на
всяка такава програма да бъдат заделени за обхвата на цялата страна, тоест всички
региони останали извън обхвата на областите, които са в трансграничните региони да
могат да кандидатстват. Г-жа Филипова посочи, че е внесено за разглеждане в първата
среща на работната група предложение на област Враца, в което се настоява област
Враца да стане част от обхвата на трансграничната програма, за да може пълноценно и
пълноправно да участва наравно с всички останали области. Г-жа Илияна Филипова
благодари на председателя на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за
подкрепата, на Областният съвет за развитие на област Враца и на г-н Иван Аспарухов
– кмет на община Мезда, който е член на управителния съвет на НСОРБ. Г-жа
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Филипова информира, че в тази работна група участват представители на Сърбия и
огледално на България и предстои обявяването на това решение. В същото време освен
област Враца от страна на Сърбия кандидатства област Топлица и тези две области ще
бъдат присъединени.
По точка 6 от Дневния ред: „Актуална информация за напредъка по
изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район”
Г-н Илиян Йончев предостави думата на представителите на Управляващите
органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз
да представят актуална 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
2. Анелия Йорданова – представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Министерство на труда и социалната политика
3. Емил Манов - представител на Министерство на регионалното развитие
4. Цветан Лозанов – представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Министерство на
икономиката и енергетиката
/Презентациите на представителите на Управляващите органи на оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз са приложени към
настоящия протокол./
Г-н Илиян Йончев предложи на следващи заседания на РСР и РКК, когато има
представяне на информация за изпълнението на операциите и постигнатия напредък по
съответните оперативни програми, с цел по-голяма оперативност, представителите на
Управляващите органи на оперативните програми да изпращат своите презентации като
материали по заседанието, за да могат членовете на Съвета да се запознаят с тях
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предварително. На самото заседание да се докладват само резултатите и ако има
въпроси, да се премине към дискусия.
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”
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.
Във връзка с това, Председателят на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и Регионалният координационен комитет към РСР на СЗР г-н
Илиян Йончев 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.
Не бяха изразени мнения и предложения по тази точка.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение №2
1. Регионалният съвет за развитие 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.
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По точка 8 от Дневния ред: „Други”
Г-н Йончев предостави думата на присъстващите на съвместното заседание 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 на СЗР - г-н Илиян Йончев благодари на
всички присъстващи за участието и закри заседанието в 13:20 ч.

Опис на материалите, предоставени на заседанието:
1. Предварителен дневен ред;
2.Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване за проведено съвместно
заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния
координационен комитет към РСР.

Протоколист на РСР на Северозападен район:

……………………………………….........
(Наталия Николова)
Секретар на РСР на Северозападен район:

……………………………………….........
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР на Северозападен район
……………………………………..........................
(Илиян Йончев)
(Областен управител на област Плевен)
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