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ПРОТОКОЛ №35 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) и РКК 

НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)  

проведено на 21.12. 2017 г., в гр. Монтана 

 

На 21 декември 2017 г. в Конферентната зала на Областна администрация- 

гр.Монтана се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК на 

Северозападен район. 

Заседанието се откри от областния управител на област Монтана - г-н Росен 

Белчев 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): 

 

№ Име и длъжност  Организация 

1. Султанка Петрова 

Заместник-министър на труда и 

социалната политика, 

Представлявана от Емилия 

Войнова – началник отдел 

„Демографска политика“ 

Министерство на труда и 

социалната политика 

2. Красимир Живков 

Заместник-министър,  

Представляван от Деница 

Славкова- Директор на 

Регионална инспекция на околната 

среда и водите – гр.Монтана 

Министерство на околната среда и 

водите 

3. Атанас Добрев 

Заместник-министър, 

Представляван от Цветко 

Цветков- Директор на 

Северозападно държавно 

предприятие - Враца  

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

4. Лъчезар Борисов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Стефан Узунов – Министерство на 

икономиката 

Министерство на икономиката 

5. Ирена Георгиева 

Заместник-министър, 

представлявана от 

Министерство на туризма 
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Андреана Каишева – Началник 

отдел „АПТИС“, 

Министерство на туризма 

6. Росен Белчев 

Областен управител 

Председател на РСР на СЗР 

Областна администрация – 

Монтана 

7. Албена Георгиева 

Областен управител,  

Представлявана от Анелия 

Влаховска – началник отдел 

Областна администрация – Видин 

8. Малина Николова 

Областен управител, 

Представлявана от Мирослав 

Комитски – Заместник Областен 

Управител 

Областна администрация –  Враца 

9. Георги Терзийски 

Областен управител 

Областна администрация – Ловеч 

10. Мирослав Петров 

Областен управител 

представляван от  

Александър Костов 

Областна администрация - Плевен 

Областна администрация – Плевен 

11. Иво Цветков 

Кмет, представляван от Петър 

Петров – заместник кмет 

Община Бяла Слатина, 

Област Враца 

12. Калин Каменов 

Кмет 

представляван от  

Митко Анатолиев - експерт 

 

Община Враца, 

Област Враца 

13. Огнян Ценков, 

Кмет 

Община Видин, 

Област Видин 

14. Пенка Пенкова 

Кмет 

представлявана от  

Гинка Иванова 

Заместник кмет 

Община Лом, 

Област Монтана 

15. Донка Михайлова 

Кмет, представлявана от  

Борис Бояджиев - Директор 

Дирекция „Обществени поръчки“, 

Община Троян 

Община Троян, 

Област Ловеч 

16. Цветелина Александрова, 

представлявана от Иван Пешунов – 

Секретар на община Георги 

Дамяново 

Община Георги Дамяново, 

Област Монтана 

17. Валерий Желязков 

Кмет, 

Представляван от Анелия Петкова 

– заместник кмет 

Община Никопол, 

Област Плевен 
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18. Георг Спартански, 

Кмет 

Община Плевен, 

Област Плевен 

19. Иван Грънчаров – Кмет, 

Представляван от Надя 

Рабаджиева- началник отдел 

Община Луковит, 

Област Ловеч 

20. Илиана Филипова 

Изпълнителен директор 

 

Търговско-промишлена палата – 

Враца 

21. Димитър Манолов 

Президент на конфедерацията на 

труда „Подкрепа“, представляван 

от Иван Александров  

Председател на КТ „Подкрепа“ - 

Монтана 

Конфедерация на труда „Подкрепа“ 

22. Иван Сергисов  

Асоциация на индустриалния 

капитал в България - Монтана 

Асоциация на индустриалния 

капитал в България 

 

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното 

заседание с право на глас. 

 

На заседанието присъстваха служители от Секретариата на Регионалния съвет 

за развитие на Северозападен район, представители на областните администрации от 

СЗР, съгласно чл.54, ал.4 от ППЗРР, без право на глас, както и други поканени лица: 

 

1. Боряна Войчева  

Началник отдел  „СЗР“ – Видин, ГД 

СППРР 

Секретар на РСР на СЗР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2. Божидар Славков 

Старши сътрудник УЕПП, отдел  

СЗР – Видин, ГД СППРР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

3. Данаил Иванов 

Началник РС - Враца 

Министерство на икономиката 

4. Иван Ангелов 

ОД МВР - Монтана 

ОД МВР - Монтана 

5. Нина Петкова – ОА Монтана 

Заместник Областен Управител 

ОА - Монтана 

6. Цветко Цветков – заместник 

Областен Управител ОА Монтана 

ОА - Монтана 

7. Нели Дацова – ОА Монтана, 

Директор Дирекция АКРРДС 

ОА - Монтана 

8. Добромир Тодоров – ОА  Монтана 

Главен експерт 

ОА - Монтана 

9. Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев 

Директор  

Технически колеж - Ловеч 
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10. Мая Димитрова – Управител ОИЦ - 

Монтана 

ОИЦ - Монтана 

11. Горан Беремлийски – експерт в 

ОИЦ- Монтана 

ОИЦ - Монтана 

 

Председателят на Съвета и областен управител на Област Монтана – г-н 

Росен Белчев откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район. Той посочи основанието за свикване на заседанието - чл.52, ал.1 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 Г-н Росен Белчев благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район, както и на гостите на заседанието и пожела 

ползотворна работа.  

 Председателят на РСР на СЗР представи проекта на Дневния ред за 

настоящото заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за 

включване на нови точки. Такива не постъпиха и всички членове на Съвета приеха 

следния Дневен ред: 

 

Дневен ред: 

 

Откриване на заседанието и приемане на дневен ред; 

Дневен ред: 

 

1.Представяне и обсъждане на информация за заявени инвеститорски 

намерения на територията на петте области в Северозападен район. 

 

2. Обсъждане на възможностите за изготвяне на мотивирано предложение от 

петте области в СЗР до Управляващия Орган на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 

за запазване на предоставяните към настоящия момент бонус точки на 

бенефициенти за дейности по ОПИК в рамките на Северозапада. 

 

3. Обсъждане и гласуване на финансовите средства, които ще бъдат заложени в 

Годишната Индикативна Програма за дейността на Регионалния Съвет за 

развитие през 2018г. 

 

4.Представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните 

Оперативни програми 2014-2020 на територията на Северозападен район, в 

това число и информация за Годишните индикативни програми и 

предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 2018г. 
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5.Обсъждане и гласуване на проект на прессъобщение за взетите в рамките на 

заседанието решения на РСР. 

 

6.Други. Закриване на заседанието. 

 

Заседанието започна с т.1 „Представяне и обсъждане на информация за 

заявени инвеститорски намерения на територията на петте области в 

Северозападен район“. 

 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район  г-н Росен 

Белчев предостави думата на г-н Стамен Янев,  директор на Българската Агенция 

за Инвестиции за представяне на информация относно т.1 от Дневния ред. 

 

Г-н Стамен Янев благодари за поканата и възможността да присъства на 

заседанието на Регионалния съвет на СЗР. Той предостави информация за заявен 

инвеститорски интерес към района. Г-н Янев посочи, че има различен вид 

инвеститорски интерес – фокусиран е в 3-4 основни области – производство на 

части за автомобилната индустрия; в областта на информационните и 

комуникационните технологии; логистиката и трансопрта; производство на 

текстилна продукция; в областта на шивашката промишленост; хранително- 

вкусовата индустрия. Приоритетно се насочват инвеститорите към Северозападния 

район. В момента текат разговори с една италианска компания, която е 

производител на платове; има заявен интерес от белгийска компания, която работи 

в областта на тапицерията – направено е посещение във Враца; немска компания, 

която е производител на асансьори е посетила индустриалната зона на Видин; 

водени са разговори с компания, която е доставчик на мебели на Икеа; доста 

сериозен интерес има в момента към Плевен – предстои финализирането на 

инвестиция за производство на кабели за „Мерцедес“. В резултат на новите 

инвестиции се очаква откриване на нови работни места. 

Г-н Янев посочи, че е много  важно да се актуализира информацията за наличните 

свободни терени, за да може те да се предоставят на чужестранните инвеститори. 

Добре е тези свободни терени да имат развита инфраструктура, за да представляват 

интерес за потенциалните инвеститори.  

Важно е да се достигне до бизнеса във този район. Има възможност, всяко 

предприятие да се освободи от данък печалба, след като представи проект пред 
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БАИ. Това би бил един допълнителен стимул за развитието на предприятията. Този 

данък ще се реинвестира в същото това предприятие. 

Г-н Янев посочи, че има компании, които вече са ситуирани в България и вече 

поглеждат към този регион. Необходимо е да се види какви свободни терени има, 

неработещи предприятия, които разполагат със сграден фонд, за да се предостави 

всичко това на тези компании, които проявяват интерес. 

 

Председателят на РСР г-н Росен Белчев благодари на г-н Стамен Янев за 

представената информация и даде думата на членовете за въпроси и коментари. 

 

Такива нямаше и се премина към т.2 от Дневния ред. 

 

По точка 2 от Дневния ред Обсъждане на възможностите за изготвяне на 

мотивирано предложение от петте области в СЗР до Управляващия Орган на 

ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 за запазване на предоставяните към настоящия 

момент бонус точки на бенефициенти за дейности по ОПИК в рамките на 

Северозапада. 

 

По т.2 от Дневния ред, думата беше предоставена на г-жа Илиана Филипова – 

Изпълнителен директор та ТПП – Враца. 

Г-жа Илиана Филипова започна своето представяне със изготвена справка за 

Северозападния район за планиране по ОП „Иновации и конкурентноспособност 

2014-2020“ по данни от ИСУН. Беше направен анализ във връзка с броя на 

спечелените проекти по области в района и броят проекти, които реално се 

изпълняват на територията на съответната област – област Ловеч: спечелени 

проекти – 76 бр.; проекти, изпълняващи се реално на територията на областта – 38 

бр.; Област Плевен – спечелени проекти – 186 бр.; изпълняват се реално на 

територията на областта – 73 бр.; област Враца – спечелени проекти – 140бр.; 

изпълняват се реално на територията на областта – 47 бр. проекти; Област 

Монтана – спечелени проекти – 150 бр.; изпълняват се реално на територията на 

областта – 36 проекта; Област Видин – спечелени проекти – 46 проекта; изпълняват 

се реално на територията на областта – 20 проекта. 

Г-жа Илиана Филипова посочи, че в Споразумението за партньорство на 

Република България като елемент на интегрирания подход за териториално 

развитие, е предвидено адресиране на специфичните нужди на региони, които са 
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най-засегнати от бедността или на целевите групи с най-висок риск от 

дискриминация или социално изключване. Приносът на ОПИК 2014-2020 г. за 

адресиране на изведените проблеми е чрез: 

 • подкрепа за създаване на нови предприятия и развитието на съществуващи, които 

ще осигуряват устойчиви работни места за лица, включително икономически 

неактивни и дълготрайно безработни лица;  

• изпълнението на мерки, които водят до повишаването на доходите на лица и 

подобряване на качеството им на живот; 

 • принос за изпълнението на интегрирани стратегии за местно развитие по 

механизма ВОМР и стратегията за целенасочена подкрепа на Северозападен район.  

 

В тази връзка Г-жа Филипова предложи следния проект за решение: 

 

Проект за решение: 

 

На своето съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния 

координационен комитет на Северозападен район, състояло се на 21.12.2017 г. в 

областна администрация – Монтана 

се взе следното решение: 

 

1. Петте области на Северозападен район – Видин, Враца, Ловеч, Монтана и 

Плевен отправят настоятелно искане към Управляващия орган на ОПИК и 

ОПИМСП 2014-2020 за запазване на бонус точките в пълния размер съгласно 

утвърдената практика и в съответствие с приетата Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност(ОПИК) 2014-2020. 

 

2. Препоръчваме на Управляващия орган на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 да 

засили контрола по изпълнение на проектите от бенефициенти, декларирали 

изпълнение на територията на Северозападен район, но със седалище на фирмите 

извън района, с цел предотвратяване на опити за недобросъвестно използване на 

гранта при изпълнение на дейностите от проекта в други региони, липса на 

положително въздействие за икономическото развитие на Северозапада, имитиране 

на обещаната заетост на работна ръка. 
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3. Загрижени за създаването на заетост, развитие на по-добра бизнес среда, 

внедряване на иновативни решения, както и подобряване на енергийната 

ефективност в региона на Северозападна България и с цел прозрачност при 

изпълнение на отделните процедури от ОПИК очакваме да получим точни адресни 

данни с местоположения за изпълнение на процедурните интервенции от 

бенефициентите,  вкл. и на приключилите проекти. Информация за това ИСУН не 

поддържа. 

4. Обръщаме внимание, че не се изпълняват изискванията за визуализация и е 

трудно да се популяризира безвъзмездната финансова помощ достигнала до над 

повече от 580 фирми в региона.  

 

След приключване на презентацията на г-жа Илиана Филипова, г-н Росен Белчев 

даде думата на членовете на Регионалния Съвет на Северозападен район за 

коментари и въпроси. 

 

Думата бе дадена на г-н Георги Терзийски – Областен Управител на Област ловеч. 

Г-н Георги Терзийски каза, че подкрепя направеното от г-жа Илиана Филипова 

предложение. Той каза, че Северозападния район е на последно място по БВП на 

човек от населението – в СЗР   е 7 606лв, докато за Югозападния район е 19 984 лв; 

отделно, видно от Годишния доклад за 2015 година, работещите лица във фирмите в 

района са 150 968 души, като техния брой е намалял с 600 души, в сравнение с 2014 

година, което е показателно за състоянието на СЗР.  

Преодоляването на изоставането на Северозападния район е ключов приоритет в 

програмата на българското правителство. Коментираната мярка, както и 

усвояването на средствата от европейските фондове допринася за намаляване 

интензитета на негативното влияние на проблемите в този район. 

 Г-н Терзийски подчерта също, че е много важно да се защити местния бизнес, 

както и  фирмите, които са коректни инвеститори в района.  

     Във връзка със запазване на критериите за оценка на проектите по Оперативните 

програми, които дават допълнителни точки (допълнителна тежест) в ОПИК и 

ОПИМСП 2014-2020 на бенефициенти за дейности в рамките на Северозападен район 

беше предложено следното от страна на г-н Георги Терзийски: 
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1. Да бъде подготвено мотивирано предложение от петте области в Северозападен 

район до Управляващия орган на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 за запазване на 

предоставяните към настоящия момент бонус точки на бенефициенти за дейности 

по ОПИК в рамките на Северозапада, в подкрепа на местните фирми и с цел 

насърчаване икономическото развитие и намаляване на демографските проблеми 

на региона.  

2. Да поискаме среща с ръководителя на Управляващия орган, на която да: 

 Коментираме възможностите областните управители да имат защитен достъп 

до нужната информация в системата ИСУН 2020 и възможност да проследят 

изпълнението и отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ 

и данните за: 

- извършените проверки от УО на ОПИК 2014-2020 съгласно член 125, 

параграфи 4, 5, 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

- данните от проверките на място, мониторинга и верификацията на разходите; 

- проверките на място след приключване на проектите (ex-post) на 100% от 

приключилите проекти, с оглед спазване на изискванията на чл. 71 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

 Коментираме възможността за участие в проверките на проекти, извършвани 

от УО на ОПИК. Така ще гарантираме, че реално следим как се разходват 

публични средства, които се реализират на наша територия и не се ощетяват 

местни фирми, държавата и гражданите на Северозапада, поради временно 

мигриране, за целите на програмата.  

 

Г-н Росен Белчев предложи да се гласува изготвянето на мотивирано становище на 

РСР. Членовете на РСР на СЗР единодушно подкрепиха това предложение. 

 

3. Обсъждане и гласуване на финансовите средства, които ще бъдат заложени в 

Годишната Индикативна Програма за дейността на Регионалния Съвет за 

развитие през 2018г. 

 



 10 

 По т.3 от Дневния ред г-н Росен Белчев съобщи, че проектът на Годишната 

Индикативна Програма на РСР на СЗР е раздаден на всички членове на РСР. 

През първото полугодие на 2018 година председателството на РСР на СЗР се поема 

от Областния Управител на Област Враца, а за второто полугодие на 2018 година, 

председателството се поема от Областния Управител на Област Плевен, каза г-н 

Росен Белчев. 

Проектът на Индикативна Годишна Програма за дейността на Регионалния Съвет за 

развитие за 2018 година беше подложен на гласуване, като ИГП на РСР за 2018 

година беше единодушно приета. 

 

Решение: 

 РСР на СЗР прие Индикативната Годишна Програма за дейността на РСР. 

 

4.Представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните 

Оперативни програми 2014-2020 на територията на Северозападен район, в това 

число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите 

процедури по съответните Оперативни програми за 2018г. 

 

По т.4 от Дневния ред г-н Росен Белчев предостави думата на г-жа Боряна 

Войчева – представител на ОПРР 2014-2020 за презентация. 

 

Г-жа Боряна Войчева започна своето представяне с информация за общ преглед на 

изпълнението на ОПРР към месец ноември 2017 година. Следващата част от 

информацията бе за напредъка в изпълнението на ОПРР в СЗР към 20.12.2017 

година. Общо сключените договори по ОПРР в района са 80 бр., като общата им 

стойност е 173 027 773 лв. 

Г-жа Боряна Войчева предостави и информация за сключените договори и тяхното 

изпълнение по области и по общини в Северозападния район. 

Беше предоставена и информация за Индикативната Годишна Работна Програма за 

2018 по ОПРР. 

Предстои обявяването на 3 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

- По приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони – с индикативен бюджет 34 млн.лв; 
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- По приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ – с индикативен 

бюджет 41,4 млн.лв; 

- По приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“- с индикативен бюджет 98,5 млн.лв. 

 

След представянето на информацията, г-н Росен Белчев предостави думата на 

членовете на РСР на СЗР за коментари и въпроси към г-жа Боряна Войчева. 

 

/Презентацията на г-жа Боряна Войчева е приложена към настоящия протокол/ 

 

Нямаше коментари и въпроси и г-н Росен Белчев предостави думата на г-н Данаил 

Иванов – представител на ОПИК да направи презентация за напредъка на 

програмата. 

Г-н Данаил Иванов започна представянето си с преглед на общия напредък в 

изпълнението на ОПИК 2014-2020 към 30.11.2017г. Беше представена информация 

за сключените договори на територията на СЗР към 30.11.2017г. Г-н Данаил 

Иванов направи и общ преглед на стартираните и предстоящи мерки по 

приоритетните оси на програмата. Беше представен и напредъка в изпълнението на 

подхода ВОМР по ОПИК 2014-2020 година. 

 

/Презентацията на г-н Данаил Иванов е приложена към настоящия протокл./ 

 

След представянето на информацията по ОПИК, г-н Росен Белчев даде думата на 

членовете на РСР за мнения и въпроси. Такива нямаше и г-н Росен Белчев каза, че 

материалите по отношение информацията по останалите оперативни програми, 

чиито представители не присъстват на заседанието, ще бъдат изпратени 

допълнително на всички членове на РСР на СЗР. 

 

Думата беше дадена на г-н Горан Беремлийски, представител на ОИЦ – Монтана, 

който направи анализ на проектите на област Монтана и даде пример с програмата 

на МИ „Конкурентноспособност и иновации“ и програмата ПРСР. Той посочи, че 

има тенденция да бъдат намалени преференциите за фирмите от Северозападния 

район, изразяващи се в бонус точките при кандидатстването, което ако се 

осъществи, в действителност ще се отрази по негативен начин на целия район. Беше 

посочено, че много фирми, които са регистрирани в други региони в България 
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правят изнесени производства в Северозападния район с оглед използване на 

преференциите, които получават при кандидатстването по програмите, но много 

спорен е въпросът каква ще бъде устойчивостта в последствие извън тригодишния 

срок на всички тези проекти, които вече са реализирани. Има данни, че 90% от 

проектите са на фирми, които са регистрирани извън област Монтана. Само 10% от 

фирмите са от Монтана. Фирмите са получили грант в размер на 85%. Г-н 

Беремлийски направи предложение – тези фирми, които са със седалище извън СЗР 

да не получават субсидия от 85%, а примерно по 50%, а само фирмите, които са със 

седалище в района да получават субсидия от 85%. Така би било справедливо по 

отношение на местните фирми. 

 

Г-н Белчев каза, че посоченото дотук ще бъде взето пред вид и че ще бъдат 

направени предложения от страна на областните управители, с оглед да не се стигне 

до ситуация да се намалят или да се загубят преференциите, които се имат 

представителите на бизнеса от района. 

 

Г-н Росен Белчев благодари за представената информация и се премина към 

следващата точка от дневния ред. 

 

 

По точка 8 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 Росен Белчев информира, 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 довеждат до знанието на гражданите, чрез 

средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на 

Съвета. 

В тази връзка, Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район предложи за обсъждане и одобряване проект на съобщение до средствата за 

масово осведомяване относно проведеното заседание, приложен в папките с 

материалите. 
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След проведено гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение : 

 

1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до 

средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР на 

Северозападен район; 

2. Информацията да се сведе до знанието на гражданите, чрез средствата за 

масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на 

председателя на Регионалния съвет за развитие, областните управители, 

представителите на общините и Секретариата на РСР на Северозападен район, 

като се вземат предвид и предложенията направени на заседанието. 

 

 

 По точка 9 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”:  

 

Председателят на РСР г-н Росен Белчев предостави възможност за изказвания и 

въпроси.  

Такива не постъпиха и поради изчерпване на дневния ред, председателят на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район г-н Росен Белчев закри 

заседанието. 

 

 

Протоколист: 

Божидар Славков ……………………….…… 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:      

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

                     (Боряна Войчева)   

              

     

Председател на РСР на Северозападен район 

 

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

      (Росен Белчев) 

     (Областен Управител на област Монтана 

 


