ПРОТОКОЛ №17
ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
РАЗВИТИЕ (РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
17 октомври 2013 г., гр. Плевен
Днес 17.10.2013 г. в Зала „Плевен” на Областна администрация - Плевен се
проведе седемнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район. 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. Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра
7. Донка Михайлова – кмет на Община Троян
8. Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия
9. Емил Бебенов – кмет на Община Никопол
10. Момчил Спасов – кмет на Община Белене
11. Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
12. Боряна Генова – Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Плевен
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 19 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
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
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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. Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене
10. Владимир Владимиров – кмет на Община Кула
11. Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
12. Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит
13. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец
14. Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
15. Димитър Стойков – кмет на Община Плевен
16. Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена
палата – Враца
17. Галя Божанова – Българска стопанска камара
18. Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България
19. Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България
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. Денислав Маринов – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи –
Плевен
6. Стефан Цанев – Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен
7. Алексей Зелов – заместник – кмет на Община Плевен
8. Мария Панайотова – Българска търговско-промишлена палата – Враца
9. Веселин Йотков – Българска стопанска камара – Плевен
10. Янчо Андонов – Конфедерация на независимите синдикати в България
Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
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На заседанието присъстваха:
1. Юлия Йонева – Министерство на регионалното развитие
2. Веселка Добрева – Министерство на регионалното развитие
3. Мирослав Михайлов – Заместник областен управител на област Плевен
4. Енгин Кючуков – Заместник областен управител на област Плевен
5. Цецка Димитрова – Заместник областен управител на област Ловеч
6. Милен Гечовски – Заместник областен управител на област Монтана
7. Галя Донова – Областна администрация Монтана
8. Поля Върбанова – Областна администрация Ловеч
9. Севдалина Пеева – Областна администрация Ловеч
10. Елена Стоилова – Областна администрация Враца
11. Евгения Илиева – Областна администрация Враца
12. Анелия Влаховска – Областна администрация Видин
13. Десислава Обретенова – Областна администрация Видин
14. Петър Петров – Община Долна Митрополия
15. Дикран Ованесян – Община Плевен
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 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 Йончев благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.
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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
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 заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район. Приемане на дневен ред;
2. Избор на заместник-председател на РСР на СЗР за периода от 01.01.2014 г. до
30.06.2014 г.;
3. Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за
периода 2007-2013 г.;
4. Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район в тематичните работни групи за разработване на
Оперативните програми за периода 2014-2020 г.;
5. Обсъждане и приемане на Годишна индикативна програма за дейността на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за 2014 г.;
6. Представяне на Доклад относно оценка на въздействието на законодателството
за регионално развитие – Закон за регионалното развитие и Правилник за
прилагане на Закона за регионално развитие;
7. Представяне на актуална информация относно Стратегията на Европейския
съюз на Дунавския регион;
8.

Представяне и

обсъждане на

предложения относно

подготовката

на

Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен район;
9. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
10. Други.

По точка 2 от Дневния ред: „Избор на заместник-председател на РСР на СЗР
за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.”
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Г-н Илиян Йончев 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.
Председателят на Съвета уточни, че на ротационен принцип, за периода от
1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г., председателството на Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район се поема от областния управител на област Видин.
Г-н Йончев отправи покана към областния управител на област Видин г-н
Кръстьо Спасов за предложениe.
Г-н Спасов внесе предложение за г-н Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене.
Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с пълно
мнозинство.
По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
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 Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене за периода 1
януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Актуализиране на представителите на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение
на Оперативните програми за периода 2007-2013 г.”
Г-н Илиян Йончев напомни, че съгласно чл.19, ал.1, т.7 на Закона за
регионално развитие, Регионалният 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, съфинансирани от фондовете на ЕС.
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Г-н Йончев отбеляза, че с оглед настъпилите промени след проведените
парламентарни избори от 12 май 2013 г., е необходимо Регионалният съвет за развитие
на Северозападен район да актуализира своите представители в Комитетите за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и Оперативните
програми съфинансирани от фондовете на ЕС.
Председателят информира членовете на Съвета за досегашните представители
в Комитетите за наблюдение и внесе предложения за актуализиране на състава.
Внесените предложения бяха подложени на поетапно гласуване.
След проведеното гласуване за всяко предложение, Съветът единодушно взе
следните решения:
Решение №2
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР):
Представител: Илиян Йончев– областен управител на област Плевен
Заместник: Иван Аспарухов – кмет на община Мездра
Решение №3
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие”:
Представител: Милко Недялков – областен управител на област Ловеч
Заместник: Иван Лазаров – кмет на община Вършец
Решение №4
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика”:
Представител: Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана
Заместник: Ваньо Костин – кмет на община Чупрене
Решение №5
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:
Представител: Румен Маноев - кмет на община Козлодуй
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Заместник: Поля Цоновска - кмет на община Долна Митрополия
Решение №6
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Околна среда”:
Представител: Кръстьо Спасов - областен управител на област Видин
Заместник: Димитър Стойков - кмет на община Плевен
Решение №7
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Транспорт”:
Представител: Венцислав Василев - областен управител на област Враца
Заместник: Иван Грънчаров - кмет на община Луковит
Решение №8
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Административен капацитет”:
Представител: Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново
Заместник: Момчил Спасов - кмет на община Белене
Решение №9
Регионалният съвет за развитие определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Техническа помощ”:
Представител: Владимир Владимиров - кмет на община Кула
Заместник: Донка Михайлова - кмет на община Троян
След като изборът на представители и заместници в Комитетите за наблюдение
на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми бе
направен, г-н Йончев направи допълнително предложение за решение по точка 3 от
Дневния ред.
След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение:
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Решение №10
Председателят на Регионалния съвет за развитие да информира писмено
председателите на съответните комитети за наблюдение за актуализираните
представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и за
техните заместници.
Г-н Йончев информира членовете на Съвета, че на основание чл. 19, ал. 3, т. 1
от Закона за регионалното развитие, определените представители в комитетите за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните
програми, са и членове на Регионалния координационен комитет към Регионалния
съвет за развитие.
По точка 4 от Дневния ред: „Актуализиране на представителите на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в тематичните работни групи
за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.”
Председателят на РСР на СЗР г-н Йончев поясни, че в съответствие с
Постановление на Министерския съвет №5 от 18.01.2012 г. за разработване на
стратегическите и програмни документи на Република България за управление на
средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за
програмния период 2014-2020 г., са определени представителите на Регионалния съвет
за развитие на Северозападен район в тематичните работни групи за разработване на
всяка от програмите за периода 2014-2020 г.
При избора на представители в тематичните работни групи за разработване на
Споразумението за партньорство и Оперативните програми за периода 2014-2020 г., е
следвана логиката на досегашните титуляри и заместници в Комитетите за наблюдение
на оперативните програми за настоящия програмен период.
С оглед настъпилите промени след проведените на 12 май 2013 г. парламентарни
избори, е необходимо Регионалният съвет за развитие на Северозападен район да
актуализира своите представители в тематичните работни групи за разработване на
Споразумението за партньорство и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Г-н Йончев посочи досегашните представители на РСР на СЗР и техните
заместници в тематичните работни групи за разработване на Споразумението за
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партньорство и Оперативните програми за периода 2014-2020 г. и внесе предложения
за актуализиране на състава на работните групи, както следва:
1. Работна група за изготвяне на Споразумението за партньорство:
- представител: г-н Милко Недялков – Областен управител на област Ловеч
- заместник: г-н Анатолий Младенов – Областен управител на област Монтана
2. Тематична работна група за разработване на оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.:
- представител: г-н Милко Недялков – Областен управител на област Ловеч
- заместник: г-н Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец
3. Тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации
и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г.:
- представител: г-н Анатолий Младенов – Областен управител на област Монтана
- заместник: г-н Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене
4. Тематична работна група за разработване на оперативна програма за развитие
на човешките ресурси за периода 2014-2020 г.:
- представител: г-н Румен Маноев – Кмет на община Козлодуй
- заместник: г-жа Поля Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия
5. Тематична работна група за изготвяне на оперативна програма „Околна среда”
2014-2020 г.:
- представител: г-н Кръстьо Спасов – Областен управител на област Видин
- заместник: г-н Димитър Стойков – Кмет на община Плевен
6. Тематична работна група за изготвяне на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.:
- представител: г-н Венцислав Василев – Областен управител на област Враца;
- заместник: г-н Иван Грънчаров – Кмет на община Луковит;
7. Тематична работна група за разработване на Оперативна програма „Добро
управление” за периода 2014-2020 г.:
- представител: г-н Владимир Владимиров – Кмет на община Кула
- заместник: г-жа Донка Михайлова – Кмет на община Троян
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8. Тематична работна група за разработване на Оперативна програма за наука и
образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.:
- представител: г-н Милко Недялков – Областен управител на област Ловеч
-заместник: г-н Илиян Йончев – Областен управител на област Плевен
9. Тематична работна група за разработване на Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.:
- представител: г-н Илиян Йончев – Областен управител на област Плевен
- заместник: г-н Милко Недялков – Областен управител на област Ловеч
10. Работна група за изготвяне на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
г.:
- представител: г-н Анатолий Младенов – Областен управител на област Монтана
- заместник: г-н Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула
11. Работна група за изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество
между Република България – Република Сърбия 2014-2020 г.:
- представител: г-н Кръстьо Спасов – Областен управител на област Видин;
- заместник: г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Българска
Търговско-промишлена палата – Враца.
12. Работна група за изготвяне на Програма за трансгранично сътрудничество
между Република България и Румъния 2014-2020 г.:
- представител: г-н Венцислав Василев – Областен управител на област Враца;
- заместник: г-н Илиян Йончев – Областен управител на област Плевен
След направените предложения за представители и заместници в тематичните
работни групи за разработване на Споразумението за партньорство и Оперативните
програми за периода 2014-2020 г., Председателят предложи да се премине към
гласуване и всички предложения бяха приети с пълно мнозинство.
След актуализиране на състава на тематичните работни групи, Председателят на
РСР на СЗР направи предложение за решение по точка 4 от Дневния ред.
След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение:
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Решение №11
Председателят на Регионалния съвет за развитие да информира писмено
председателите на съответните тематични работни групи за актуализираните
представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и за
техните заместници.
По точка 5 от Дневния ред: „Обсъждане и приемане на Годишна индикативна
програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за
2014 г.”
Председателят на РСР поясни, че проекта на Годишна индикативна програма
за дейността на РСР на Северозападен район през 2014 г. е изготвен от областните
управители на областите Видин и Ловеч, председателстващи Регионалния съвет за
развитие през 2014 г.
Г-н Йончев отправи покана към членовете за мнения, идеи и предложения за
приоритети и мерки, които да бъдат включени в Годишната индикативна програма за
2014 г., която е приложена в папките с материалите по заседанието.
Г-н Иван Аспарухов кмет на община Мездра предложи приоритет едно от
Годишна индикативна програма за дейността на РСР на Северозападен район през 2014
г., който е чисто административен да премине като последен приоритет и да се
преформулира на „Редовно провеждане на заседания на Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район”.
Г-н Аспарухов изказа мнение относно приоритети 2 и 3 да станат съответно 1 и
2 и заяви, че според него още в началото на 2014 г. ще се работи интензивно по тези
приоритети.
Г-н Йончев отбеляза, че приема номерацията на приоритетите като изброяване
и поиска мнението и на другите членове.
Г-жа Илка Гълъбова представител на Министерство на регионалното развитие
заяви, че няма значение как ще са подредени приоритетите, те са с еднаква тежест,
въпреки че Закона за регионално развитие поставя на първо място провеждането на
заседанията.
Г-н Михаил Бъчваров представител на Министерство на труда и социалната
политика заяви, че няма значение как са подредени приоритетите и че те трябва да са
съпоставими с приоритетите на останалите пет региона. Г-н Бъчваров изказа своите
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положителни впечатления от направеното предложение относно приоритетите в
годишната индикативна програма и заложения бюджет, и че така изготвена програмата
е добра основа за осигуряване работата на Съвета.
Г-жа Донка Михайлова кмет на община Троян поясни, че въпроса който бе
поставен от г-н Аспарухов не е формален, защото не може най-важният приоритет на
РСР на СЗР да бъде за провеждане на заседания, а приоритета трябва да бъде
формиране на политики за развитие на района. Г-жа Михайлова изрази своята подкрепа
относно предложението на г-н Аспарухов за пренареждане на приоритетите, и уточни,
че с г-н Аспарухов не за първи път поставят пред РСР въпроса за стила на работа. Г-жа
Михайлова предложи сега, когато има подмяна на част от състава на РСР, да се даде
сметка, че има изключително важни проблеми за решаване, че РСР може да динамизира
работата си, да работи между заседанията в рамките на работни групи, да се извеждат
проблеми и заедно те да се решават. Г-жа Донка Михайлова призова да се гласува
материала, който се предлага, но да се помисли за стила на работа, за работещите
механизми, чрез които Съвета може да осъществява ролята си не само спазвайки чисто
формално изискванията на закона.
Председателят на РСР предложи да се приеме така предложената Годишна
индикативна програма за дейността на РСР на Северозападен район през 2014 г.
По точка 5 от Дневния ред Съветът взе следното решение:

Решение №12
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район приема предложената
Годишна индикативна програма за дейността на РСР на Северозападeн район
през 2014 г.
По точка 6 от Дневния ред: „Представяне на Доклад относно оценка на
въздействието на

законодателството за регионално развитие – Закон

за

регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие”
Г-н Илиян Йончев предостави думата на г-жа Илка Гълъбова – държавен
експерт в ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-
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териториално устройство” към Министерство на регионалното развитие да представи
информация по точка 6 от дневния ред.
Г-жа Гълъбова представи във вид на презентация доклад относно оценка на
въздействието на законодателството за регионално развитие – Закон за регионалното
развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие
Г-жа Гълъбова направи хронологичен преглед на законодателството за
регионалното развитие. Досега са действали три закона за регионалното развитие: ЗРР
от 1999 г. - с цел подготовка за стартиране на преговорите за присъединяване на
България към ЕС; ЗРР от 2004 г. - с цел приключване на преговорите по Глава 21
„Регионална политика и координация на структурните инструменти“, както и ЗРР от
2008 г. и Правилник за неговото прилагане - с цел ефективно прилагане на
законодателството в условията на членство в ЕС.
Оценката на въздействието обхваща Закона за регионалното развитие от 2008 г.
и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Тя се спря на основната цел на оценката - да установи как действащото
законодателство (ЗРР и ППЗРР, в сила от 31.08.2008 г.) е повлияло на състоянието и
развитието на обществените отношения, свързани със стратегическото планиране,
програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и
оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на
държавната политика за регионално развитие. Тъй като са констатирани неработещи
регулации в

процеса на изпълнение на Закона за регионалното

развитие,

допълнителната цел на оценката на въздействието е да се формулират препоръки за
оптимизиране и хармонизиране на националната законодателна рамка за регионално
развитие в контекста на новите стратегически измерения на регионалната политика на
ЕС за следващия планов и програмен период 2014-2020 г. (Стратегия „Европа 2020”).
Оценката на въздействието е изготвена въз основа на пет групи критерии, т.е.
използван е мултикритериален подход: Политически критерии; икономически,
социални, екологични и пространствени критерии. Чрез тях е направен анализ на
развитието на регионите в страната и доколко е постигнато хармонично и балансирано
развитие на територията.
Беше направен аналитичен преглед на ситуацията и регионалните различия в
икономическата сфера, инфраструктурното развитие, социалната сфера и човешките
ресурси, екологичните и териториалните аспекти. Оценката на въздействието включва
кратък анализ на ситуацията и тенденциите в ключови области на социално13

икономическото развитие за периода след 2004-2005 г. Оценени са позитивните и
негативни ефекти на макро-средата за постигане на залегналите в ЗРР стратегически
цели за регионално и местно развитие и прилагането на регулаторните механизми за
постигането на тези цели. Отчетени са ключовите промени, имащи пряко или косвено
въздействие върху прилагането на законодателството за регионалното развитие.
Направен е опит да се оценят най-общо и регионалните и местните различия, които
оказват влияние върху резултатите и въздействието на законодателството за постигане
на балансирано и устойчиво регионално и местно развитие.
В своята презентация г-жа Гълъбова подчерта, че подробно е анализиран
процеса на стратегическо планиране. На национално ниво действащи стратегически
документи за регионално развитие са:Национална стратегия за регионално развитие
(НСРР) 2012-2022 г., която вече е приета като действащ стратегически документ
паралелно с НСРР за периода 2005-2015 г., като по този начин се осъществява важен
принцип на планирането за периодизация и непрекъснатост на плановия процес.
Териториалните аспекти на регионите са анализирани в контекста на новия
стратегически документ Национална концепция за пространствено развитие за периода
2013-2025 г. Приети са Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2. Само
4 Областни стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. не са съгласувани от
Регионалните съвети за развитие. Относно общинските планове за развитие, беше
отбелязано, че е изготвена справка, според която към момента 70% от общините нямат
разработени общински планове. Около 170 общини са одобрени за финансиране по ОП
„Административен капацитет” за разработване на общински планове. Тези общини ще
приемат своите планове през 2014 г., което може да доведе до забавяне на подготовката
на проекти по новите оперативни програми, които съгласно европейските регламенти
ще стартират на 1 януари 2014 г.
Следващ акцент в презентацията на г-жа Гълъбова, беше анализът на процеса на
наблюдение и оценка на регионалното развитие. Важна част от този процес е
събирането и анализът на официална и достоверна информация. Тази информация
може да служи като база за анализ и изводи за промени в политиката за развитие, с цел
да се постигнат изведените цели и приоритети за развитие. Процесът на наблюдение и
оценка е важен за провеждане на една ефективна и ефикасна политика за развитие и
съответно е необходимо спазване на сроковете в нормативната уредба, приета от
компетентните органи. Беше представен и анализ на функциите на органите за
управление на регионалното развитие. Дадени са предложения за промяна на
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функциите на отделните органи, за разширяване на тези функции и др. Представени
бяха и основните изводи от оценката на въздействието, според които следва да се
направи актуализация на действащото законодателство в съответствие с регламентите
на Европейския съюз по отношение на Структурните и Кохезионният фонд за периода
2014-2020 г.
Г-жа Гълъбова се спря и на основните заключения и препоръки от направената
оценка на въздействието на законодателството в областта на регионалното развитие.
Бяха представени и някои предложения за нови функции на регионалните съвети за
развитие.
(Презентацията е приложена към протокола)
След направената презентация, г-жа Гълъбова поясни, че оценката на
въздействието се представя във всички регионални съвети за развитие на районите от
ниво 2. В срок от един месец, членовете на РСР на СЗР имат възможност да дадат
своите предложения за промени в законодателството за регионално развитие.
Експертният доклад по Оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е публикуван на интернет
страницата на Министерство на регионалното развитие.
Във връзка с подготовка на предложения за промени в законодателството за
регионално развитие - Закон за регионалното развитие и Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие, Председателят на РСР на СЗР информира, че към
приложените материали в папките е представен списък с референтни теми, по които
членовете на Регионалния съвет за развитие е необходимо да изготвят становище.
По точка 6 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №13
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район да изготвят
становище по референтните теми в срок до 18.11.2013 г., които да бъдат изпратени
в Секретариата на РСР на СЗР.

По точка 7 от Дневния ред: „Представяне на актуална информация относно
Стратегията на Европейския съюз на Дунавския регион”
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Г-н Илиян Йончев предостави думата на г-жа Юлия Йонева – представител на
Министерство на регионалното развитие да представи информация по точка 7 от
дневния ред.
Г-жа Йонева представи във вид на презентация актуална информация относно
Стратегията на Европейския съюз на Дунавския регион.
В началото на своята презентация г-жа Йонева подчерта, че макрорегионалната
стратегия е нов подход за развитието на регионите и е насочена към разработването на
конкретни стратегически проекти и инициативи, които ще имат влияние на
макрорегионално ниво и ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите
различия между страните и регионите.
Стратегията е приета на 24 юни 2011 г. по време на Унгарското председателство
и обхваща 14 европейски страни.
Дунавската стратегия включва 4 стълба: Свързаност; Околна среда; Социалноикономическо сближаване и Сигурност и 11 приоритетни области.
Река Дунав е ключов елемент на Дунавската стратегия. На нея са построени 109
моста, но само 2 са на територията на България: Русе - Гюргево и Видин - Калафат. За
изпълнението на Стратегията е разработен план за действие, на основата на който всяка
страна разработва собствен План за действие. България има такъв план, в който са
идентифицирани приоритетни проекти по отделните стълбове на Стратегията.
Координацията на всяка

приоритетна област се осъществява от

2 страни-

участнички в Стратегията. България заедно с Румъния е координатор по приоритетна
област 3 „Развитие на културата, туризма и контактите от типа „хора към хора“, а
заедно с Германия – по приоритетна област 11 „Съвместна работа за подобряване по
сигурността и борбата с организираната престъпност“.
На национално ниво, координатор на Стратегията на ЕС за Дунавския регион е
министърът на регионалното развитие, като за по-доброто изпълнение на Стратегията е
създаден Национален механизъм за координация на дейностите.
Беше направен кратък преглед на изпълнението на Дунавската стратегия и
участието на България в нея. Подчертано беше, че тази Стратегия не разполага със
собствен финансов ресурс. Всички проекти, които се изпълняват и могат да се отнесат
към нейните цели през настоящия програмен период, се финансират чрез оперативните
програми,

Програма

за

развитие

на

селските

райони,

трансграничните

и

транснационални програми.
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Приоритетните области с най-много проекти на национално ниво са: свързаност;
енергийна ефективност; околна среда и превенция на риска и социално-икономическо
развитие и управление.
Изключително

важно

значение

на

изпълнението

на

Стратегията

има

сътрудничеството и партньорството между страните, поради което през 2013 г. е
подписан Меморандум за разбирателство между България и Румъния за създаване на
съвместен Междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния
транспорт в общия българо-румънски участък на река Дунав. Изготвен е План за
действие, в който са идентифицирани ключови проекти.
Други важни инициативи са Съвместен проект за пространствено развитие на
българо-румънския трансграничен регион (изграждане на нови мостове Оряхово –
Бекет и Никопол – Турну Магуреле, като ще се търсят форми на ПЧП; проект на
Асоциация на Дунавските общини (АДО) за изграждане на Дунавски панорамен път и
Меморандум за сътрудничество между България, Румъния и провинция БаденВюртемберг - създаване на център за управление на риска за Долен Дунав.
Друг акцент бяха новите моменти по отношение на Дунавската стратегия за
периода 2014-2020 г. Стратегията отново не разполага със собствен финансов ресурс,
но в Общия регламент са включени възможности за използването на 5-те европейски
фонда - Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд,
Кохезионен фонд, Фонд за развитие на селските райони и Фонд за морско дело и
рибарство. Ще бъдат използвани и други програми и финансови инструменти - Horizon
2020, Съвместен център за научни изследвания (JCR), LIFE, COSME, Инструмент за
свързване на Европа; JASPERS, JEREMIE, JESSICA, Инструмент за техническа помощ
по програма “Дунав” и Европейски обединения за териториално сътрудничество
(EGTC).
По новата Програма „Дунав“ 2014-2020 г. ще могат да кандидатстват всички
страни по Дунавската стратегия. В рамките на Програмата се предвижда инструмент за
техническа помощ за подготовка на проекти, чиято стойност ще е до 25 000 евро.
Общият бюджет на Програмата ще е 1 млн. евро, като ще се подкрепят само 40 проекта.
Дунавската стратегия е част от Споразумението за партньорство на Република
България. Посочена беше връзката между Стратегията и програмите за периода 20142020 г., както и мерките и дейностите, съответстващи на целите й. Мултикултурният
диалог е застъпен в ОПРР, ПРСР и ОПОС. Управлението на риска ще се финансира по
ОПОС. Единствено не е ясно как ще се финансира борбата с организираната
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престъпност, но в момента текат дебати да има такава възможност в Програма „Дунав“
2014-2020 г., която е нова транснационална програма с разширен териториален обхват.
Тя ще осигурява техническа помощ за организация на работата на координаторите на
приоритетни области и за подготовка на проекти.
С цел успешното изпълнение на Дунавската стратегия, г-жа Йонева отправи
някои препоръки към българските общини и области по река Дунав, свързани със
засилване на тяхната активност; отчитане целите и приоритетите на Дунавската
стратегия в процеса на подготовка на областните стратегии за развитие и общинските
планове за развитие; ориентация към по-мащабни проекти и към проекти, които
създават работни места и имат добавена стойност и др.
(Презентацията е приложена към протокола)
Г-н Йончев благодари на г-жа Йонева и предостави думата на членовете за
мнения и коментари по отношение на представената информация за Стратегията на
Европейския съюз за Дунавския регион.
Г-н Момчил Спасов - кмет на община Белене обоснова необходимостта да се
посочат още веднъж програмите, които ще дават предимство на проекти в Дунавския
регион.
Г-жа Юлия Йонева отбеляза, че в партньорското споразумение е посочено, че
това ще бъде Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж”. В допълнение г-жа Йонева информира, че в края
на месец октомври предстои втория форум по Дунавската стратегия. Оперативните
програми са в процес на разработване, като първа е ОП „Региони в растеж”. Министър
Десислава Терзиева ще участва във форума и е поканена да участва в панел, който е
свързан с финансиране по изпълнение на целите по Дунавската стратегия. Поискана е
допълнителна информация от всички разработващи структури на оперативните
програми, как 11 - те приоритетни области и целите са отразени в съответната
оперативна програма и действително има ли такива, в които ще има засилен фокус за
проекти, които са предложени от Дунавските региони.
Г-жа Мария Панайотова - представител на Българска търговско-промишлена
палата гр. Враца поздрави г-жа Йонева за представената информация и предложи да се
допълни презентацията с мерките и съответно оперативните програми, които биха
могли да ги подпомогнат.
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Г-жа Юлия Йонева се ангажира да допълни презентацията с тази информация.
Г-н Илиян Йончев благодари за изчерпателната информация и предложи да се
премине към следващата точка от дневния ред.
По точка 8 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на предложения
относно подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен
район”
Във връзка с разработването на Интегрирана стратегия за развитие на
Северозападен район г-н Илиян Йончев информира, че с областните управители на
областите в Северозападен район се обединяват около предложението до края на месец
октомври да се проведе работна среща, на която да се обсъдят съответните мерки,
които трябва да се предложат. Председателят уточни, че са направени предварителни
запитвания към общините и са получени отговори във връзка с определяне на
приоритетите. Г-н Йончев уведоми, че е получено писмо от Министерски съвет във
връзка с включването на Северозападен район в Споразумението за партньорство за
следващия период като пилотен район, в който да се прилага модела на интегрираните
териториални инвестиции (ИТИ) и уточни, че предстои до края на 2013 г. да се
разработи междусекторна интегрирана стратегия за териториално развитие на района.
Г-н Илиян Йончев информира присъстващите на заседанието, че е получено
инициативно писмо от ректора на Софийски университет, в което се изразява готовност
за участие в разработването на бъдеща стратегическа рамка за прилагането на
интегрираните териториални инвестиции в Северозападен район.
Председателят на РСР уведоми, че предстои да се организира съвместна среща,
на която да се представи концепцията за прилагане на ИТИ в България през програмния
период 2014-2020 г., както и екипа, който ще разработи анализа и интегрираната
стратегия за териториално развитие на района, след което даде думата на членовете за
мнения и предложения.
Г-н Аспарухов сподели, че приветства идеята за разработването на такава
стратегия и постави въпроса дали има възможност това да стане в по-съкратени
срокове.
Г-н Илиян Йончев уточни, че повече информация ще има през следващата
седмица и информира, че между областните управители е инициирана среща, на която
да бъде обсъдено разработването на тази стратегия. Председателят уведоми, че
областните управители имат готовност със своите екипи да разработят такъв материал,
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но нека първо да се чуе и становището на централната изпълнителна власт. Подходът е
първо да се поиска мнението на общините, да се направи анализ, след което да се
излезе с предложение към централната изпълнителна власт.
Г-н Иван Аспарухов заяви, че отговорността ще е изключително голяма и
приветства предложения подход. Областните съвети за развитие трябва своевременно
да разгледат тези предложения и да се синхронизира работата.
Г-жа Илка Гълъбова обърна внимание на това, че стратегия за развитие на
Северозападен район има и това е Регионалния план за развитие, който е приет през
месец август тази година. В документа са отразени всички проблеми и приоритети на
региона, също така това е направено и на областно ниво. По оперативна програма
„Региони в растеж” е разработен социално–икономически анализ, който засяга и
Северозападен район.
Г-н Илиян Йончев уточни, че включването в Споразумението за партньорство
за следващия период означава, че до края на годината трябва да има изготвена
междусекторна интегрирана стратегия за териториално развитие на района и към него
ще се насочат съответни инвестиции. Идеята е Северозападен район да бъде превърнат
в по-приоритетен от останалите, тъй като това е района, който действително се нуждае
от целенасочено внимание и отношение на държавата.
Г-н Иван Аспарухов обърна внимание на това, че трябва да се направи всичко
възможно да не се допуска територията на нито една община от Северозападен район
да няма инструмент, по който да се въздейства.
Г-н Илиян Йончев заяви, че като областен управител на област Плевен заедно с
кметовете от областта водят политика на взаимодействие на протегнатата ръка,
независимо от политическите пристрастия и смята, че трябва да има комуникация, да се
върви от долу на горе в общо стратегическо развитие на целия район. Г-н Йончев даде
пример за такава комуникация с областния управител на област Ловеч във връзка с
общо предложение за обходен път на Плевен и Троян и сподели, че такова е неговото
виждане за развитието на комуникацията между общини, области и държавата.
Председателят на РСР информира, че е получено писмо от заместник
министър-председателя и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, в което се
призовава за съвместни координирани действия за изготвяне на обосновано
предложение към Министерски съвет и ресорните министерства за орган или структура
по изпълнение на интегрирани териториални инвестиции, подготовка на единен общ
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списък с приоритетни за финансиране проекти и остойностяване на индикативните
бюджети по отношение на всеки един от идентифицираните проекти в общия списък.
Г-жа Илка Гълъбова уведоми, че във връзка с разработването на Регионалния
план за развитие на Северозападен район е събирана информация за приоритетни
проекти от всяка община. На заседание на РСР са определени кои са най-ключовите за
региона проекти. Тези проекти засягат местните проблеми и могат да бъдат една добра
основа и улеснение при разработването на стратегията.
Г-жа Донка Михайлова изказа мнение, че когато се говори за интегрирани
териториални инвестиции се говори за един финансов инструмент, който доближава
паричните потоци по оперативните програми до нуждите на региона и позволява тези
инвестиции да са целево насочени, така че региона да се развива с ускорени темпове. В
този смисъл г-жа Михайлова допълни, че има ясно дефинирани приоритети – в
интегрираните планове за градско развитие, в областните стратегии за развитие, в
регионалните планове за развитие и в общинските планове за развитие. И оттук нататък
ако се знае как ще работи този финансов инструмент, от целия набор от приоритети,
проекти и мерки да се търсят тези, които биха могли да бъдат интегрирани, така че да
работят в контекста на общата цел за едно ускорено развитие на района в посока
растеж.
Г-н Милко Недялков областен управител на област Ловеч отбеляза, че
намирането на инструментите, с които може да се осъществи това, което е залегнало в
областните стратегии за развитие и в регионалния план за развитие, е да се намери
този механизъм, който да обвърже всичко това. Областна администрация Ловеч
предлага да се създаде специализирана комисия или работна група, в която да участват
по двама представители от петте областни администрации в района, които да
изпълняват координиращите функции на този процес. Да подготви на базата на
събраните материали един обобщен вариант, който да се обсъди на среща с
представителите на общините и на заседание на Регионалния съвет за развитие.
Г-н Михаил Бъчваров отбеляза, че е много важна координиращата и
логистична роля на областните управители и подкрепи идеята за създаване на такава
работна група.
По точка 9 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”
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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 РСР на СЗР г-н Илиян Йончев предложи за
обсъждане и одобряване на Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване
относно седемнадесетото заседание на РСР 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 №14
1. Регионалният съвет за развитие 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.
По точка 10 от Дневния ред: „Други”
Г-н Йончев 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-н Илиян Йончев благодари на
всички присъстващи за участието и закри заседанието в 12:55 ч.
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Опис на материалите, предоставени на заседанието:
1. Предварителен дневен ред;
2. Списък на досегашните представители и техните заместници в Комитетите за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните
програми за периода 2007-2013 г.;
3. Списък на досегашните представители и техните заместници в тематичните работни
групи за разработване на Споразумението за партньорство на Република България и
Оперативните програми за периода 2014-2020 г.;
4. Проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район през 2014 г.;
5. Списък с Референтни теми за изготвяне на становище на членовете на РСР във
връзка с подготовка на предложения за промени в законодателството за регионалното
развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане;
6. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване за проведено заседание
на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

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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