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ПРОТОКОЛ №1 

ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН 

14 ноември 2008 г., гр. Видин 

 

 

 

Днес 14.11.2008 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин 

се проведе Първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния 

район. 

 

Заседанието беше открито от областния управител на Област Видин                

инж. Кръстьо Спасов, в качеството му на домакин на Регионалния съвет за развитие 

(РСР) на Северозападния район (СЗР) в гр. Видин 

 

На заседанието присъстваха: 

 

ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район по чл.44 

(1) и (2) от ППЗРР: 

 

1.Искра Михайлова – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

 

2.Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите 

 

3.Ангел Чакъров – заместник-министър на извънредните ситуации 

 

4.Олег Златарски – главен секретар на Държавната агенция за информационни 

технологии и съобщения 

 

5.Кръстьо Спасов – областен управител на Област Видин 

 

6.Антонио Георгиев – областен управител на Област Враца 

 

7.Сурай Велиева – областен управител на Област Ловеч 

 

8.Тодор Върбанов – областен управител на Област Монтана 

 

9.Цветко Цветков – областен управител на Област Плевен 

 

10.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч 

 

11.Минко Акимов – кмет на Община Троян 

 

12.Милчо Лалов – кмет на Община Брегово 

 

13.Марко Петров – кмет на Община  Кула 

 

14.Боряна  Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец 
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15.Дилян  Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

 

16.Лъчезар Яков – кмет на Община Гулянци 

 

17.Валентин Йорданов – кмет на Община Искър 

 

18.Николай Иванов – кмет на Община Криводол 

 

19.Илиана Филипова – заместник-председател на Българска търговско-промишлена 

палата - Враца 

 

20.Галя Божанова – Гл. директор Център „Професионално обучение” 

 

21.Пламен Младенов, Асоциация на индустриалния капитал в България 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 11 члена от 

състава на РСР: 

 

1.Любомир Дацов – заместник-министър на финансите 

 

2.Светла Бъчварова – заместник-министър на земеделието и храните 

 

3.Нина Радева – заместник-министър на икономиката и енергетиката 

 

4.Димитър Димитров – заместник-министър на труда и социалната политика 

 

5.Весела Господинова – заместник-министър на транспорта 

 

6.Бужка Лукич – заместник-министър на държавната администрация и 

административната реформа 

 

7.Найден Зеленогорски – кмет на Община Плевен 

 

8.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг 

 

9.Тотю Младенов – кмет на Община Враца 

 

10.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

 

11.Пламен Нанков – изпълнителен секретар на Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

 

На тяхно място (по чл.44 (4) от ППЗРР) предварително определени да ги 

заместват са: 

 

1.Паномир Ценов, Министерство на земеделието и храните 

 

2.Ани Давидкова, Министерство на икономиката и енергетиката 

 

3.Димитър Савов, Министерство на транспорта 
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4.Николай Якимов –  заместник-кмет на Община Плевен 

 

5.Иван Иванов, Община Червен бряг 

 

6.Виолета Божинова, Община Враца 

 

7.Антон Дамянов, Конфедерация на независимите синдикати в България 

 

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното 

заседание с право на глас. 

 

На заседанието на съвета присъстваха и служители от секретариата на 

Регионалния съвет за развитие на СЗР: 

 

1.Ирина Михайлова – вр.и.д. началник-отдел 

2.Албена Нешева – старши експерт 

3.Наталия Николова – младши експерт 

4.Свилен Стоянов – младши експерт 

5.Цветомир Ценков – младши експерт 

 

Гости на заседанието:  

 

1.Венелин Тодоров, съветник в политическия кабинет на заместник                   

министър-председателя на Р. България д-р инж. Меглена Плугчиева 

2.Тошко Георгиев, консултант 

3.Боряна Войчева, н-к отдел „Северозападен район”, Главна дирекция „Програмиране 

на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

4.Васил Василев, мл. експерт, отдел „Северозападен район”, Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

5.Николай Тодоров, ст. експерт, отдел „Северозападен район”, Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

 

На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 

 

Областният управител на Област Видин инж. Кръстьо Спасов откри първото 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. Г-н Спасов 

приветства присъстващите и подчерта, че заседанието е първо, предвид промените в 

териториалния обхват на районите от ниво 2 и се свиква от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, съгласно §3 от Преходните и Заключителни разпоредби 

на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

Г-н Кръстьо Спасов накратко отбеляза основните моменти в новата 

законодателна рамка за регионално развитие: 

1. Съгласно чл.4, ал.3, т.1 от Закона за регионалното развитие, Северозападният 

район обхваща 5 области: Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. 

2. Променен е и съставът на Регионалния съвет за развитие. Членове на Съвета 

са областните управители на петте области, които ще председателстват Съвета на 

ротационен принцип за срок от 6 месеца, считано от 1 януари или 1 юли през 



 4 

съответната година. Г-н Спасов подчерта, че е увеличен броят на представителите на 

централната изпълнителна власт от 8 на 10, с включването на представители на 

Министерство на държавната администрация и административната реформа  и 

Министерство на извънредните ситуации. Съгласно новата нормативна уредба 

представители на министерствата ще бъдат заместник-министри, определени от 

съответния министър. 

 3. Областният управител на област Видин инж. Кръстьо Спасов отбеляза, че се 

засилва и ролята на общините по отношение на участието им в управлението на 

регионалното развитие, чрез увеличаване броя на представителите на местните власти 

в Регионалните съвети – от по 1 представител за всяка област до 13 в настоящия Съвет, 

определени съобразно броя на населението на областта, както следва: 

За област Видин – 2-ма, за област Враца – 3-ма, за област Ловеч – 2-ма, за област 

Монтана – 2-ма и за област Плевен – 4-ма. 

 4. С влизането в сила на новия Закон за регионалното развитие, членове на 

Регионалния съвет за развитие са и представители на организациите на работодателите 

и на работниците и служителите, представени на национално ниво. 

 Г-н Спасов отбеляза, че дейността на Регионалния съвет за развитие ще се 

подпомага от Секретариат – отдел “Стратегическо планиране и координация на 

регионалното развитие на Северозападен район” към Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. Секретариатът е ситуиран в гр. Видин . 

Областният управител подчерта и другите по-съществени промени в 

законодателството, които касаят пряко бъдещата дейност на Съвета: 

 - Във връзка с осъществяването на регионална координация при изпълнението 

на оперативните програми се предвижда създаване на нов орган към Регионалния 

съвет за развитие, а именно Регионален координационен комитет.  Членове в този 

комитет са представителите на Регионалния съвет за развитие в комитетите за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 

програми; по един представител на управляващите органи на оперативните програми и 

на централното координационно звено в Министерството на финансите и областните 

управители на областите от района. 

 - Засилен е и експертния подход в дейността на РСР. Законът за регионалното 

развитие предвижда възможността към Съвета да се създават специализирани комисии 

в областта на публичната инфраструктура, конкурентноспособността, развитието на 

човешките ресурси и околната среда. 

 Г-н Спасов благодари на присъстващите днес членове на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападния район и на излъчените заместници за настоящото 

заседание и пожела успешна бъдеща дейност на Съвета в този формат, като подчерта, 

че провеждането на ефективна регионална политика на всички териториални нива е от 

особено значение за Северозападния район. 

Г-н Спасов представи предварителния дневен ред и даде възможност на 

членовете да отправят предложения за включване на нови точки. 

При липса на предложения, г-н Спасов предложи на Съвета да гласува така 

представения дневен ред: 

 

Дневен ред 

 

1.Откриване 

2.Представяне на новата нормативна уредба за регионалното развитие 

3.Избор на председател и заместник-председател на РСР и определяне  

последователността на ротация на областите чрез жребий 
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4.Избор на представители на РСР на Северозападния район  в комитетите за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на ЕС  

5.Обсъждане на проект на годишна индикативна програма за дейността на РСР през 

2009 г.   

6.Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, 

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

7.Други 

8.Закриване 

 

Регионалният съвет за развитие прие единодушно Дневния ред. 

 
По точка 2 от Дневния ред: „Представяне на новата нормативна уредба за 

регионалното развитие”. 

 

Г-н Кръстьо Спасов предостави думата на г-жа Искра Михайлова –                    

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, да представи 

новата нормативна уредба за регионалното развитие.  

Г-жа Искра Михайлова наблегна на значението на устойчивото интегрирано 

регионално и местно развитие като стратегическа цел на новия Закон за регионалното 

развитие. 

 След направената презентация г-жа Михайлова даде думата на                             

г-н Тошко Георгиев. Г-н Георгиев презентира Единна информационна система за 

управление на регионалното развитие. 

 Следващата презентация бе на г-жа Боряна Войчева, която представи 

напредъка по Оперативна програма  “Регионално развитие” –  2007 – 2013 г. 

 След приключване на презентациите, г-н Спасов предложи да се премине към 

точка 3 от Дневния ред.  

 
По точка 3 от Дневния ред:  „Избор на председател и заместник-председател 

на РСР и определяне последователността на ротация на областите чрез жребий”. 

 

Г-н Кръстьо Спасов отправи покана към членовете за предложения. 

Предложение направи г-жа Сурай Велиева – областен управител на област 

Ловеч. Г-жа Велиева предложи за председател г-н Кръстьо Спасов.  

Г-н Антонио Георгиев – областен управител на област Враца подкрепи 

предложението, като изтъкна два мотива: мандатът на г-н Кръстьо Спасов все още не е 

изтекъл и на второ място - секретариата на РСР се намира на територията на гр. Видин.  

Други предложения от членовете на РСР не постъпиха. 

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и се прие с пълно 

мнозинство.  

 

По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 
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Решение №1 
 

Съгласно чл.45, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие:  

 

За председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район 

е определен инж. Кръстьо Спасов - областен управител на Област Видин за 

периода 1 януари 2009 г. – 30 юни 2009 г. 

 

Новоизбраният председател г-н Кръстьо Спасов отправи предложение към 

членовете на Съвета за избор на заместник-председател.  

Г-н Милчо Лалов - кмет на община Брегово предложи кандидатурата на           

д-р Марко Петров – кмет на община Кула.  

Предложението бе прието единодушно от членовете на РСР. 

 

Решение № 2 

 

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

 
За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападния район е определен д-р Марко Петров - кмет на Община  Кула за 

периода 1 януари 2009 г. – 30 юни 2009 г. 

      

Съгласно чл.45, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, след избора на председател и заместник-председател на РСР на 

Северозападния район се премина към определяне последователността на ротация за 

останалите области чрез жребий.  

 
Г-н Спасов предложи на г-жа Искра Михайлова да изтегли жребия.  

 

Жребият определи следния ред: 

 
област Ловеч - 1 юли 2009г. – 31 декември 2009г. 

 

област Монтана - 1 януари 2010г. – 30 юни 2010г.  

 

област Враца - 1 юли 2010г. – 31 декември 2010г. 

 

област Плевен - 1 януари 2011г. – 30 юни 2011г. 

  
По точка 4 от Дневния ред: „Избор на представители на Регионалния съвет 

за развитие на Северозападния район в Комитетите за наблюдение на Националната 

стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от 
фондовете на ЕС”. 

 

 Г-н Спасов поясни, че Регионалния съвет за развитие участва в процеса на 

наблюдение на изпълнението на оперативните програми, чрез определени от него 

представители в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна 

рамка и оперативните програми. 
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 Председателят отбеляза, че към приложените материали по заседанието се 

съдържа списък с настоящите представители на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападния район в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа 

референтна рамка и оперативните програми. 

Г-н Спасов внесе предложения за представители и заместници в Комитетите за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 

програми. 

При липса на други предложения, така внесените бяха подложени на поетапно 

гласуване. 

След проведеното гласуване за всяко предложение, Съветът единодушно взе 

следните решения: 

 

Решение №3  

 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.3, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.: 
 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 

(НСРР):  

Представител: инж. Тодор Върбанов – областен управител на област Монтана 

Заместник: Николай Иванов – кмет на община Криводол 

 

Решение №4 

 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.: 

 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие”:  

Представител: инж. Кръстьо Спасов – областен управител на област Видин 
Заместник: Минчо Казанджиев – кмет на община Ловеч 

 

Решение №5 

 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.:  
 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика”:  

Представител: Цветко Цветков – областен управител на област Плевен 

Заместник: Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново 
 

Решение №6  

 
Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.:  

 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”:  
Представител: д-р Антонио Георгиев – областен управител на област Враца 
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Заместник: д-р Марко Петров - кмет на община Кула 

Решение №7 
 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.:  

 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда”:  

Представител: Сурай Велиева - областен управител на област Ловеч 
Заместник: Найден Зеленогорски - кмет на община Плевен 

 

Решение №8  

 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.:  

 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Транспорт”:  

Представител: Данаил Вълов - кмет на община Червен бряг 
Заместник: Тотю Младенов - кмет на община Враца 

 

Решение №9  

 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.:  

 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Административен капацитет”:  

Представител: Боряна Бончева - кмет на община Вършец  
Заместник: Румен Маноев - кмет на община Козлодуй 

 

Решение №10  

 

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 от ЗРР и чл.8, ал.7 на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.:  
 

Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в 

Комитета за наблюдение на оперативна програма „Техническа помощ”:  

Представител: Валентин Йорданов - кмет на община Искър 

Заместник: Минко Акимов - кмет на община Троян  

  

Г-н Спасов направи допълнителни предложения за решения по точка 4 от 

Дневния ред. 

След представяне му, председателят на РСР г-н Кръстьо Спасов предложи да 

се пристъпи към гласуването им. 

След проведеното гласуване, Съветът взе следните решения: 

 

Решение №11  

 

Председателят на РСР да информира писмено председателите на 

съответните комитети за наблюдение за новоизбраните представители на РСР на 

Северозападния район и за техните заместници. 
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Решение №12  
 

До издаването на заповед от съответния министър, на  чието подчинение е 

управляващият орган на съответната оперативна програма, функциите да се 

изпълняват от досегашните представители на РСР. Досегашните представители 

да информират РСР по актуални въпроси, разгледани на заседания на 

съответните комитети за наблюдение. 
 

Решение №13 
 

Копие на настоящия протокол от първото заседание на Регионалния съвет 

за развитие на Северозападния район да се изпрати на досегашните 

представители в комитетите за наблюдение.   

 
По точка 5 от Дневния ред: „Обсъждане на проект на годишна индикативна 

програма за дейността на РСР през 2009 г.” 

 

Г-н Спасов представи накратко Годишната индикативна програма, подготвена 

от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Председателят отбеляза, че годишната индикативна програма съдържа 

основните цели и приоритети за дейността на РСР през годината, както и финансовите 

ресурси, необходими за реализиране на планираните дейности по всеки от 

приоритетите. Годишната индикативна програма е основа за осигуряване на 

финансовите ресурси, необходими за дейността на РСР през годината. 

Г-н Спасов предложи на обсъждане проекта на годишна индикативна програма 

за дейността на РСР през 2009 г., разработена в съответствие с изискванията на чл.49, 

т.15 от ППЗРР.  

Г-жа Искра Михайлова предложи да се приеме по принцип годишната 

индикативна програма, като председателя с подкрепата на секретариата да подготви 

реалната индикативна програма. 

Г-н Спасов направи допълнително предложение за решения по точка 5 от 

Дневния ред и предложи да се пристъпи към гласуване. 

 

След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение №14 

 

1.РСР приема по принцип предложения проект на годишна индикативна 

програма за дейността на РСР през 2009 г. с направените допълнения и уточнения. 

2.Годишната индикативна програма на РСР за 2009 г. да бъде окончателно 

изготвена от областните управители, председателстващи РСР през 2009 г. и 

предложена за гласуване и приемане на следващото заседание на РСР. 

 
 По точка 6 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 (ППЗРР)”. 
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Председателят на РСР г-н Кръстьо Спасов предложи за обсъждане и 

одобряване проект на съобщение до средствата за масово осведомяване, относно 

първото заседание на РСР на Северозападния район, приложен в материалите. 

Г-н Кръстьо Спасов предложи да се вземат решения по точка 6 от Дневния 

ред. 

След проведено гласуване, Съветът взе следните решения: 

 

Решение №15  

 

Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до 

средствата за масово осведомяване, относно първото заседание на РСР на 

Северозападния район. 

 

Решение №16 

 

Приетите решения на първото заседание на РСР на Северозападния район 

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 на Северозападния 

район, като се вземат предвид и предложенията направени на заседанието. 
 

По точка 7 от Дневния ред: „Други”  

 

Не бяха внесени други предложения за обсъждане. 

 

Г-н Кръстьо Спасов благодари на всички присъстващи членове на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападния район и гости на заседанието. 

 

Председателят –  инж. Кръстьо Спасов закри първото заседание на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, след изчерпване на дневния 

ред. 

 

Заседанието бе закрито в 11.35 ч. 

 

Протоколист на РСР на Северозападния район: 

 

      ………………………………………......... 

                    (Наталия Николова) 

 

Секретар на РСР на Северозападния район:    

                             

     ………………………………………......... 

                     (Ирина Михайлова)   

 

                                                                                                                                                                                             

Председател на РСР на Северозападния район: 

 

 

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

        (Инж. Кръстьо Спасов)   


