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ПРОТОКОЛ №10 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА 

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) 

30 март 2012 г., гр. Ловеч 

 

 

 

Днес 30.03.2012 г. в Заседателната зала на Община Ловеч се проведе десетото 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

Заседанието беше открито от областния управител на Област Ловеч                     

г-жа Ваня Събчева в качеството и 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.Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията 

2.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

3.Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 

4.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

5.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

6.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

7.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

8.Донка Михайлова – кмет на Община Троян 

9.Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра 

10.Иван Лазаров – кмет на Община Вършец 

11.Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия 

12.Емил Бебенов – кмет на Община Никопол 

13.Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
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Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 19 члена от 

състава на РСР на Северозападен район: 

 

1.Николай Нанков -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.Жулиета Хубенова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма 

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

7.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

8.Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене 

9.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

10.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

11.Димитър Стойков – кмет на Община Плевен 

12.Петър Дулев – кмет на Община Белене 

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

палата - Враца 

14.Галя Божанова – Българска стопанска камара 

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

16.Мая Антова – Съюз за стопанска инициатива 

17.Пламен Младенов  –  Асоциация на индустриалния капитал в България 

18.Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България 

19.Георги Николов – председател на Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Ловеч 

 

 

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

заместват са: 

 

1.Ирина Михайлова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 

2.Юлия Цолова – Министерство на финансите 

3.Ганя Христова – 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.Бойко Балтаков – заместник областен управител на Област Плевен 

7.Дикрян Ованесян – представител на Община Плевен 
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8.Мария Панайотова – представител на Българска търговско-промишлена палата – 

Враца 

9.Асен Митев – изпълнителен директор на Българска стопанска камара - Ловеч 

 

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното 

заседание с право на глас. 

 

На заседанието присъстваха представители на Национален център за 

териториално развитие - ЕАД: 

1. Проф. д-р арх. Веселина Троева – изпълнителен директор на НЦТР 

2. Д-р арх. Петко Еврев – ръководител на екип 

3. Арх. Ирина Ангелова 

4. Арх. Стойчо Мотев 

 

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 Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и 

областен управител на област Ловеч г-жа Ваня Събчева откри заседанието на Съвета. 

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

развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.  

Председателят на РСР на СЗР изказа благодарност на кмета на община Ловеч и 

председателя на Общински съвет Ловеч за предоставената възможност да се използва 

заседателната зала на Община Ловеч. 
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На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 

 

 Г-жа Събчева представи предварителния Дневен ред за настоящото заседание и 

даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на нови точки.  

Всички членове на Съвета  приеха следния Дневен ред: 

 

 

Дневен ред: 

 

1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен  район. 

Приемане на дневен ред 

                     Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

2. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район за мандат 01.07. - 31.12.2012 г. 

                                          Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

3. Представяне и обсъждане на проекта на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012-2022 г. 

                     Д-р арх. Петко Еврев от „Национален център за териториално развитие”ЕАД                       

4. Представяне и обсъждане на проблемите и възможностите за развитие на петте области в 

Северозападен район (във връзка с разработването на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район за периода 2014-2020 г.). Представяне и обсъждане на идентифицирани 

ключови проекти в съответните области за следващия програмен период 2014-2020 г. 

                     Представители на  областните администрации в Северозападен район 

5. Обсъждане на предложения за създаване на специализирани 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. Определяне на представител на РСР на СЗР в Комитета за наблюдение на оперативна 

програма „Околна среда” 

                     Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 
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7. Представяне на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво 

развитие и просперитет” 

Представител от областна администрация Ловеч 

8. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно 

чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР 

                                                                                    Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

9. Други 

Закриване на заседанието 

                     Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-жа Ваня Събчева - областен  управител на област Ловеч 

 

 

 

По точка 2 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за мандат 01.07. - 

31.12.2012г.” 

  

 Г-жа Събчева напомни, че според разпоредбите на чл.45, ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие при изпълнение на своите функции,  

председателят на Регионалния съвет за развитие се подпомага от заместник-

председател, който е представител на общините от областта, чийто областен управител 

председателства Регионалния съвет за развитие. 

 Представители на общините от област Монтана са г-н Иван Лазаров - кмет на 

община Вършец и г-н Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново. 

Председателят отправи покана към членовете за предложения.  

Г-н Ивайло Петров – областен управител на област Монтана предложи за 

заместник-председател на РСР на СЗР за периода 01.07. - 31.12.2012 г. г-н Иван Лазаров 

- кмет на община Вършец. Така направеното предложение бе подложено на гласуване и 

прието с пълно мнозинство.  

 

По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 
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Решение 1: 

Съгласно чл.45, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие 

За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие  на 

Северозападен район е определен г-н Иван Лазаров - кмет на община Вършец за 

периода 1 юли 2012 г. – 31 декември 2012 г. 

 

По точка 3 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на проекта на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за 

периода 2012-2022 г.” 

 

По точка 3 от Дневния ред г-жа Ваня Събчева даде думата на д-р арх. Петко 

Еврев от Национален център за териториално развитие, да представи проекта на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-

2022г. 

 Д-р арх. Петко Еврев запозна членовете на Съвета с проекта на Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. с 

отразените бележки от заседанието на Националния експертен съвет по устройство на 

територията и регионална политика. 

Председателят на РСР - г-жа Ваня Събчева предостави възможност на 

членовете за обсъждане на представения проект. 

Г-н Бойко Балтаков – заместник областен управител на област Плевен,             

г-жа Юлия Цолова – представител на Министерство на финансите и г-жа Ганя 

Христова - представител на Министерство на околната среда и водите представиха 

становища относно проекта на Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012-2022 г. Становищата са предоставени на 

Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за изпращане в 

Национален център за териториално развитие – ЕАД. 

 Г-н Иван Аспарухов – кмет на община Мездра изрази мнение, че проекта на 

НСРР е добре изготвен документ, който дава представа за състоянието на районите.  

Постави въпроса дали ще се търси ново регионално деление през този период на 

действие на НСРР (2012-2022 г.), защото ако има, то ще измени целият анализ на 

района.  
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Г-н Иван Аспарухов отбеляза, че най-добре развит е Югозападният район, 

защото всички седалища на икономическите центрове се намират в столицата. Постави 

въпроса как да се засилят Регионалните съвети за развитие, регионалните власти, как да 

им се даде по-голяма власт, как да се борят за повече средства и как общините да 

засилят районите не на конкурентен принцип, а с общи усилия.  

 

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

възможностите за развитие на петте области в Северозападен район (във връзка с 

разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 

2014-2020 г.). Представяне и обсъждане на идентифицирани ключови проекти в 

съответните области за следващия програмен период 2014-2020 г.” 

 

Г-жа Събчева отбеляза, че с оглед стартирането на подготовката на 

Регионалните планове за развитие за следващия програмен период (2014-2020 г.) е 

необходимо българските региони да определят свои цели и приоритети за развитие, 

съобразени с конкретните им нужди, както и със стратегическата рамка на 

европейската политика на сближаване до 2020 г. 

 В тази връзка особено важно е на ранен етап от подготовката за следващия 

програмен период да се идентифицират ключови проекти с общинско, надобщинско и 

регионално значение, които да са от особена важност за областта и района, и които 

допринасят за постигането на общи цели за развитието на съседни общини или съседни 

области на територията на Северозападен район.  

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район 

уточни, че навременното определяне на приоритетите и проблемите пред развитието на 

района за следващия програмен период, ще подпомогне разработването на Регионалния 

план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 

Г-жа Ваня Събчева даде думата на представителите на областните 

администрации в Северозападен район да представят проблемите и възможностите за 

развитие на петте области в Северозападен район, както и ключовите проекти за 

периода 2014 – 2020 г.  в следната последователност: 

1. Анелия Влаховска - представител на Областна администрация Видин; 

2. Галя Донова - представител на Областна администрация Монтана; 

3. Елена Стойлова - представител на Областна администрация Враца; 

4. Веселка Антонова - представител на Областна администрация Плевен; 
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5. Севдалина Пеева - представител на Областна администрация Ловеч. 

Информацията за основните проблеми и предизвикателства на петте области в 

Северозападен район, както и идентифицираните ключови проекти за периода 2014 – 

2020 г. са приложени към настоящия протокол. 

След представяне на информацията за петте области, г-жа Събчева даде думата 

на членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район  за въпроси. 

Такива не постъпиха. 

 

По точка 4 от Дневния ред членовете на РСР на СЗР взеха следното решение: 

 

Решение 2: 

 

1. Секретариатът на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район 

да предостави представената информация за проблемите и възможностите 

за развитие на  петте области в Северозападен район и идентифицираните 

ключови проекти на изпълнителя, който ще разработи Регионалния план 

за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.; 

 

2. Регионалният съвет за развитие приема предложените от областите в 

Северозападен район проекти с общинско, надобщинско и регионално 

значение за периода 2014-2020 г. и ги определя като ключови за развитието 

на района; 

 

3. Определените ключови проекти за Северозападен район да бъдат 

изпратени на Министъра по управление на средствата от Европейския 

съюз. 

 

 По точка 5 от Дневния ред: „Обсъждане на предложения за създаване на 

специализирани 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 Ваня Събчева поясни, че е отправила покана към областните управители 

на областите Видин, Враца, Монтана и Плевен за предложения за създаване на 
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специализирани комисии, съгласно чл.48, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие 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 сподели, че е целесъобразно РСР да се възползва 

от възможностите, които дава Закона за регионалното развитие и Правилника за 

неговото прилагане и да се засили експертния подход в дейността на Съвета. 

 Г-жа Събчева даде думата на членовете на Съвета за мнения, коментари и 

предложения, относно създаването на специализирани комисии. Такива не постъпиха. 

 След проведено гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение 3: 

 

1. Регионалният съвет за развитие на Северозападен район реши да се създадат 

специализирани комисии, които да подпомагат неговата дейност, както следва: 

- специализирана комисия в областта на публичната инфраструктура 

- специализирана комисия в областта на конкурентоспособността 

- специализирана комисия в областта на развитието на човешките ресурси  

- специализирана комисия в областта на околната среда 

 

2. В специализираните комисии участват по един експерт от всяка областна 

администрация, определен от областния управител. При необходимост към 

комисиите могат да бъдат привличани представители на: общинските 

администрации, териториалните структури на централната изпълнителна власт и 

НПО. 

 

3. Специализираните комисии се назначават със заповед от Председателя на 

Регионалния съвет за развитие, пред когото отчитат своята дейност. 

 

 След проведеното гласуване, г-жа Събчева призова областните управители на 

Видин, Враца, Монтана и Плевен в срок до 12 април 2012 г. да предоставят поименни 

предложения за експерти от съответните администрации, които да бъдат включени в 

състава на специализираните комисии. 
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По точка 6 от Дневния ред: „Определяне на представител на РСР на СЗР в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

 

Г-жа Събчева напомни на присъстващите членове, че с Решение №7 от 

заседание на РСР на СЗР, проведено на 08.12.2011 г. в гр. Видин, Регионалният съвет за 

развитие определи за свои представители в Комитета за наблюдение на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.”:  

Представител: Пламен Стефанов - областен управител на област Видин 

Заместник: Димитър Стойков - кмет на община Плевен 

 

 С оглед настъпилите промени, г-жа Ваня Събчева предложи за представител в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда  2007-2013 г.”            

г-н Цветан Асенов - областен управител на област Видин. 

 Предложението на Председателя на РСР на СЗР беше подложено на гласуване 

и прието с пълно мнозинство. 

  По точка 6 от дневния ред Съвета взе следното решение: 

 

Решение 4: 

 

1. Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи за свой 

представител в Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.”:  

Представител: инж. Цветан Асенов - областен управител на област Видин 

 

2. Председателят на Регионалния съвет за развитие  на Северозападен район да 

информира писмено председателя на Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” за новоизбрания представител. 

 

 По точка 7 от Дневния ред: „Представяне на проект „Координиране на 

местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” 

 

Г-жа Събчева даде думата на г-н Венцислав Гатев – главен секретар на 

Областна администрация Ловеч и ръководител на екипа за организация и управление 

да представи проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво 

развитие и просперитет”. 
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 Г-н Гатев уточни, че проекта ще бъде финансиран по оперативна програма 

„Административен капацитет” и общата му стойност е 558 529.21 лв., а периода за 

неговото изпълнение е 18 месеца. Водещ партньор е Областна администрация Ловеч, а 

общините Ловеч, Троян и Тетевен са партньори. Проектът обединява всички общини в 

областта, които са целеви групи, а общата цел е постигане на интегриран и осезаем 

ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. 

 

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-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 №5 

 

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

средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР 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 9 от Дневния ред: „Други”  

 

Г-жа Събчева предостави думата на присъстващите на заседанието на 

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

приетия дневен ред. 

Не бяха внесени други предложения. 

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

всички присъстващи за участието и закри заседанието в 15:30 ч. 

 

 

 

 

Опис на материалите по заседанието: 

 

1.Проект на предварителен дневен ред; 

2.Проект на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 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 на Северозападен район 

 

               

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

             (Ваня Събчева) 


