
 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА 

ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

 

                                                                   30 юни 2020 год. 

 

 На 23 юни 2020 година, предвид необходимостта от съгласуване на Годишен доклад 

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 

2019 г., беше предприета, на основание чл.55, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от 

членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Посредством писмо на 

Областния управител на област Монтана и Председател на РСР на СЗР, изх. № ОКД-55-3-

(33)/23.06.2020 г., до членовете на съвета бяха изпратени за съгласуване следните документи:   

 

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие 

на Северозападен район за 2019 г. 

2. Проект на Решение на РСР на СЗР чрез неприсъствена процедура. 

 

 Като краен срок за вземане на решение от страна на членовете на РСР на СЗР беше 

посочена датата 29.06.2020 г. 

 

Преглед на постъпилите коментари и становища в рамките на процедурата за 

неприсъствено вземане на Решение на РСР: 

 

 В рамките на настоящата процедура бяха получени 9 бр. попълнени формуляри с 

решение в подкрепа на предложението за одобряване на ГД на РПР за 2019 г. 

  От страна на Община Видин постъпи становище, отнасящо се до необходимостта от 

корекция на явна техническа грешка в стойността на проект за Областен информационен 

център – Видин, представляващ част от изпълнението, в рамките на Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020 г.,  на общо шест проекта на територията на петте областни 

града в Северозападен район за продължаване на ефективното функциониране на 

Областните информационни центрове.  

 На основание постъпилото от Община Видин становище Секретариатът на РСР на 

СЗР извърши нужната корекция в стойността по проекта за ОИЦ - Видин, посочена в 

Годишния Доклад за изпълнението на РПР за 2019 г.  

 



 

 

 Други коментари или забележки по предложения проект на решение от страна на 

членовете на РСР не бяха получени.  

 

 Въз основа на постъпилите решения, а също и предвид опцията за съгласуване на 

предложение посредством мълчаливо съгласие (неизпращане на становище в указания срок) 

и в съответствие с разпоредбите на чл.55, ал.4 на ППЗРР, където е посочено, че проектът на 

решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право 

на глас, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район взе следното РЕШЕНИЕ:  

 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява представения 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

района за 2019 г. 

 

Приложение: Проект на Решение на РСР на СЗР за одобряване на ГД на РПР за 2019 г. 

 

Изготвил:  

……/П/……………  

Боряна Войчева 

 

 

Секретар на РСР на СЗР:    

        .................../П/.....………………………  

                 (Боряна Войчева)    

 

 

                                                                   

                                                                 Председател на РСР на Северозападен район  

                                                                 ……………………/П/………………...............................  

                                (Десислава Димитрова)  

               Зам. областен управител на област Монтана 

(Заповед за заместване на Областен управител на област 

Монтана № ЧР-04-11/26.06.2020 г.   ) 

 

  

    


