ПРОТОКОЛ №38
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
проведено на 05.10.2018 г., в гр. Плевен

На 05 октомври 2018 г. в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се
проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието се откри от областния управител на област Плевен г-н Мирослав
Петров 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) и членове на РКК:
№

Име и длъжност

Организация

1.

Деница Николова
Заместник-министър,
представлявана от
Ивайло Стоянов
Началник сектор "Стратегическо
планиране и програмиране"

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

2.

Султанка Петрова
Заместник-министър на труда и
социалната политика
Красимир Живков
Заместник-министър,
Представляван от
Габриел Савов
Директор на Регионална инспекция
на околната среда и водите – гр.
Плевен
Атанас Добрев
Заместник-министър,
Представляван от
Димитър Шишков
Заместник директор на
Северозападно държавно
предприятие ДП
Лъчезар Борисов
Заместник-министър,
представляван от
Росица Кръстева

Министерство на труда и
социалната политика

3.

4.

5.

Министерство на околната среда и
водите

Министерство на земеделието,
храните и горите

Министерство на икономиката
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Министерство на икономиката
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Ангел Попов
Заместник-министър,
представляван от
Милен Минчев,
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
Амелия Гешева
Заместник-министър,
представлявана от
Теодор Генев
Министерство на културата
Стефан Балабанов
Заместник-министър,
представляван от
Младен Михайлов
ОД МВР Плевен
Ирена Георгиева
Заместник-министър,
представлявана от
Мария Офицерова
Министерството на културата

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Росен Белчев
Областен управител,
представляван от
Нина Петкова - Заместник
Областен Управител
Мирослав Петров
Областен управител
Албена Георгиева
Областен управител
Малина Николова
Областен управител
Георги Терзийски
Областен управител
Борис Николов
Кмет на Община Белоградчик
Огнян Ценков
Кмет,
представляван от
Ангел Недялков
Главен архитект на Община Видин
Иво Цветков
Кмет,
представляван от
Тихомир Трифонов
Заместник-кмет

Областна администрация –
Монтана

Министерство на културата

Министерство на вътрешните
работи

Министерството на културата

Областна администрация – Плевен
Областна администрация – Видин
Областна администрация – Враца
Областна администрация – Ловеч
Община Белоградчик,
Област Видин
Община Видин,
Област Видин

Община Бяла Слатина,
Област Враца
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Община Бяла Слатина
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

Калин Каменов
Кмет,
представляван от
арх. Митко Анатолиев
Община Враца
Иван Грънчаров
Кмет,
представляван от
Цветелин Цоков
Заместник-кмет
Община Луковит
Донка Михайлова
Кмет,
представлявана от
Бистра Чолакова
Заместник-кмет
Община Троян
Валерий Желязков
Кмет
Георг Спартански,
Кмет
Милен Дулев
Кмет
Илиана Филипова
Изпълнителен директор,
представлявана от
Емил Пеев
ТПП Ловеч
Даниела Симидчиева
Българска Стопанска Камара,
представлявана от
Веселин Йотков Директор Стопанска камара
Плевен
Цецка Лулчева
КТ Подкрепа Плевен
Пламен Нанков
Конфедерацията на независимите
синдикати в България,
представляван от
Янчо Андонов – КНСБ Плевен

Община Враца,
Област Враца

Лидия Тодева
Дирекция ЦКЗ,
Администрация на МС

Дирекция "Централно
координационно звено",
Администрация на МС

Община Луковит,
Област Ловеч

Община Троян,
Област Ловеч

Община Никопол,
Област Плевен
Община Плевен,
Област Плевен
Община Белене,
Област Плевен
Търговско-промишлена палата –
Враца

Българска Стопанска Камара

КТ „Подкрепа“
Конфедерация на независимите
синдикати в България
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На заседанието присъстваха служители от Секретариата на Регионалния съвет
за развитие на Северозападен район, представители на областните администрации от
СЗР, съгласно чл.54, ал.4 от ППЗРР, без право на глас, както и други поканени лица:
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

4.

Цветелина Атанасова
и.д. заместник главен директор
ГД СППРР
Боряна Войчева
Началник отдел „СЗР“ – Видин,
ГД СППРР
Секретар на РСР на СЗР
Свилен Стоянов
Главен експерт в отдел СЗР –
Видин, ГД СППРР
Андреа Ливерани

5.

Паул Крис

Световна Банка

6.

Грегори Волсзак

Световна Банка

7.

Джоан Масич

Световна Банка

8.

Инж. Юлия Загорчева

Агенция „Пътна инфраструктура“

9.

Министерство на околната среда и
водите

14.

Стефан Цонев
Регионална инспекция на
околната среда и водите – гр.
Плевен
Иванка Цолова
Регионална инспекция на
околната среда и водите – гр.
Плевен
Татяна Божинова
Заместник областен управител
Мирослав Комитски
Заместник областен управител
Ирена Христова
Главен секретар на Областна
администрация Плевен
Албена Славова

15.

Доц. д-р Стелиян Димитров

Географика ООД

16.

Александър Костов
Главен експерт
Добромир Тодоров
Главен експерт
Нели Митева
експерт

Областна администрация –
Плевен
Областна администрация –
Монтана
Областна администрация – Ловеч

1.

2.

3.

10.

11.
12.
13.

17.
18.

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Световна Банка

Министерство на околната среда и
водите
Областна администрация –
Плевен
Областна администрация – Враца
Областна администрация –
Плевен
КНСБ Плевен
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19.

Анелия Влаховска
Н-к отдел

Областна администрация – Видин

Председателят на Съвета и Областен управител на Област Плевен – г-н
Мирослав Петров 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 Мирослав Петров благодари на присъстващите членове на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район, както и на гостите на заседанието и пожела
ползотворна работа.
Председателят на РСР на СЗР представи проекта на Дневния ред за
настоящото заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за
включване на нови точки. Такива не постъпиха и всички членове на Съвета приеха
следния Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
2. Дискусия с представители на Световната банка и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството във връзка с реформата в
регионалната политика на страната;
3. Напредък в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала
„Хемус” и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на
Северозападен район за планиране, включително визия за свързаността с
основните направления по републиканската пътна мрежа на територията на
района;
4. Представяне, обсъждане и съгласуване на Актуализиран документ за
изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2018
– 2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението
на Стратегията;
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5. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
6. Други. Закриване на заседанието.

По точка 2 от Дневния ред „Дискусия с представители на Световната банка и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с
реформата в регионалната политика на страната“:
Г-н Мирослав Петров предостави думата за уводни думи на г-жа Цветелина
Атанасова -заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
Г-жа Цветелина Атанасова приветства членовете на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и запозна присъстващите с предлаганите промени в
Закона за регионалното развитие основаващи се на извършен анализ на действащата
национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този
анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните
различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки,
голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на
стратегическите документи, допълнителна административна тежест при събирането и
обработването на информация за целите на регионалното и пространствено развитие,
както и наличие на големи диспропорции в развитието и изоставане на българските
райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите
страни от Европейския съюз.
Г-жа Атанасова представи целта на предложените промени - да се създаде поустойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2, да се гарантира
високо качество на стратегическите документи за регионално и пространствено
развитие, да се подобри и опрости процесът на наблюдение, контрол и оценка на
стратегическите документи, което ще доведе до намаляване на административна тежест
и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и
пространственото развитие. Ще се прецизират съставът, отговорностите и функциите
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на звената за управление на регионалното развитие, в съответствие с изискването за
повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа и предостави думата
на колегата си Ивайло Стоянов.
Г-н Ивайло Стоянов информира присъстващите, че с предложените промени в
ЗРР ще бъдат въведени нов тип документи, обединяващи стратегическото и
пространствено планиране на регионалното развитие - Национална концепция за
регионално и пространствено развитие, план за регионално и пространствено развитие
на районите от ниво 2 и план за интегрирано развитие на община. Новите
стратегически документи ще подобрят координацията с другите секторни документи на
съответните равнища, ще доведат до подобрен и опростен процес на наблюдение,
контрол и оценка на стратегическите документи, както и до намалена административна
тежест, и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и
пространствено развитие. Предвижда се въвеждането на двустепенен модел на
управление на регионалните съвети за развитие, който включва управленски и
експертно-технически състав. С промените ще се разширят функциите и правомощията
на регионалните структури в районите от ниво 2, които ще изпълняват и функции,
свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕСИФ. Ще бъде укрепен и
техния административен капацитет.
Г-н Ивайло Стоянов благодари за възможността да бъде съчетана мисия на
Световната Банка със заседание на РСР. Той каза, че е публикуван за обществено
обсъждане проект за изменение на ЗРР. Основните промени, които се предлагат са три:
1/ промяна в териториалния обхват и броя на районите на ниво NUTS2;
2/ Промени в системата от стратегически документи;
3/ Промени в структурата, състава, функциите на Регионалните Съвети за
развитие.
Направен е доклад, обхващащ силните и слабите страни на системата досега.
Във всички документи, създадени по този повод едно е общото – че трябва да се
направи промяна в системата на работа.
Г-н Ивайло Стоянов отправи апел към присъстващите да споделят мнения и
становища относно предложените промени в ЗРР и по конкретно бъдещата работа на
регионалните съвети.
Г-жа Джоан Масич – представител на Световната Банка за Европа и Централна
Азия. Тя благодари за възможността да бъде осъществена тази среща и за възможността
да се чуят мненията на всички заинтересовани страни.Тя посочи каква е ролята на
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Световната банка. Световната Банка е помолена от Правителството на Република
България да улесни като посредник процеса на промените в системата на регионалното
развитие и за засилването на ролята на Регионалните Съвети и тяхното укрепване.
Целта на настоящата среща е да се изслушат всички страни, замесени в процеса. Целта
е да се добие представа какво е реалното положение в момента. Има различни
становища и различни гледни точки. Световната Банка ще представи опита на другите
страни. Кой модел е най- подходящ за България. За да помогне в улесняването на
процеса, ние много ще разчитаме на Вашите гледни точки и становища. Г-жа Джоан
Масич каза, че целта е да бъде улеснен максимално процеса на консултации. Тя посочи
колко е важно да се чуят мненията на всички заинтересовани страни.
Г-н Георг Спартански - Кмет на Община Плевен – той приветства с добре дошли
всички участници в заседанието на РСР; той каза, че промените в районирането на
страната се налагат, за да може да се отговори на поставените изисквания. Сега
Северозападният район е най- бедният и най- слабо развитият район в страната, а и в
Европа. Затова се налага и това преструктуриране на страната, като ще се променят
териториалните граници на районите на ниво NUTS2, както и техния брой. Г-н
Спартански подчерта, че важни са целите, които се поставят, но не това е най- важното.
По- важно е как тези цели ще се реализират. Целта е да се изравят стандартите, да се
изравни по развитие Северната част на България с Южната част на България.
Г-жа Малина Николова – Областен Управител на Област Враца – Г-жа Малина
Николова благодари за възможността да участва в тази дискусия. Тя постави въпроса за
ролята на Областните Управители в целия процес. Няма да има Областен Съвет за
развитие. Какво ще се случи с Комисиите, които са изградени към Областните Съвети.
Тя постави и въпроса на какъв принцип ще участват Областните Управители в
Регионалните Съвети за развитие. Г-жа Николова направи предложение – в периода на
подготовката да се направи портфолио от значими проекти за района. Хората, които
работят в районите следва да имат значима роля за тяхното развитие. Тя постави и
въпроса за правомощията на Областните Управители, които за момента са много
ограничени, докато задълженията им са много, а инструментите за тяхното изпълнение
ги няма.
Г-жа Цветелина Атанасова – Заместник Главен Директор на ГД“СППРР“ на МРРБ.
Г-жа Атанасова подчерта, че това са важните и ключови въпроси, с измененията в
Закона

за

регионалното

развитие

ще

се

даде

рамката,

спецификата

с

представителството, специфичните функции на Регионалните съвети ще се дадат в
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Правилника за прилагане на закона. Ще бъдат проведени още множество подобни
събития, за да се избере най- добрия модел, който да бъде приложен. Тя каза, че е
важно да се разберат идеите на хората, които са били въвлечени в процеса до момента;
и която част е участвала във вземането на решения; важно е да се разбере какво е
нужно да се запази евентуално занапред.
Г-жа Атанасова постави и допълнителни въпроси – как се оценява тежестта на
взетите решения от Регионалните Съвети в рамките на тази структура? Смятате ли, че е
добре РСР да има две нива – експертно - техническо ниво и управленско ниво. На
срещата при провеждане на заседание на Регионалния Съвет за Развитие в Хасково
беше изразено мнение, че е необходимо РСР да има не две, а три нива на управление.
Г-жа Малина Николова – тя каза, че проектите следва да имат и междурегионално
значение, защото е ограничено да се планират само за региона. Областните управители
от Северозападния район вече са предложили на МРРБ ремонт на пътища от
републиканската пътна мрежа в региона и това се е приело добре от ръководството на
МРРБ. Сега се очаква финансирането на този проект. Тя подчерта, че е много важно да
се разглеждат проблемите глобално, но идеите следва да идват отдолу нагоре. Важни са
проекти, които разглеждат страната в нейната цялост, за да се решават комплексно
проблемите.
Г-н Борис Николов – Кмет на Община Белоградчик – в своето изказване г-н Николов
постави въпроса за ролята на Регионалните Съвети и каза, че засега тяхната работа
няма желания ефект. Много е важно решенията на Регионалните Съвети да имат
стойност; важно е тяхната роля да се издигне.
Вторият въпрос, който г-н Николов повдигна е необходимостта от децентрализация на
усвояването на Европейските фондове чрез Оперативните програми.
Г-н Георги Герзийски – Областен Управител на Област Ловеч – г-н Терзийски
благодари за възможността да участва в тази дискусия. Той подкрепи позицията на
всички изказали се до момента, че РСР е един консултативен орган с добри намерения,
но от който няма добри резултати. РСР следва да бъде осигурен с кадри и с ресурс.
Важно е да има децентрализация и деконцентрация на регионално ниво, да има
експертна осигуреност, следва да се осигури и финансов ресурс за това. Това е
необходимо, за да има резултати от работата на РСР. По отношение работата на РСР –
г-н Терзийски подчерта колко важна е ролята на Областните Управители, на
кметовете, на техническите екипи. Той каза, че подкрепя мнението на представителите
на Южния централен район по отношение тристепенната структура на Регионалния
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Съвет за развитие. Г-н Терзийски каза, че политиката на целенасочено въздействие
върху новия район следва да бъде запазена, тъй като този район е изоставащ в своето
развитие.
Г-жа Албена Георгиева – Областен Управител на Област Видин - г-жа Георгиева
благодари за възможността да участва в тази дискусия, която е много важна.
Тя каза, че е необходимо да бъдат дадени адекватни предложения за подобряване
работата на РСР и че приветства решението за необходимост от иницииране на
промени в Закона за регионалното развитие.
Г-жа Георгиева подкрепи предложението за осигуряване на по- голяма експертност в
работата на РСР и то на повече нива, както и важността на планирането на финансови
средства, свързани с оптимизирането на целия процес на работа.
Г-жа Султанка Петрова – заместник министър на МТСП - г-жа Петрова започна с
организирането на регионални демографски срещи, като са били посетени общините
Видин, Враца, Ловеч, Вършец, Белоградчик, Бойница. Община Бойница е най- бедната
община в региона, а и в целия Европейски Съюз.
Тя посочи, че в края на месец ноември ще бъде готов анализът, направен на база на
тези проведени срещи.
Г-жа Петрова сподели и идеята да бъде създадена една Електронна платформа, на
която да се попълват данни за хората, които не са обхванати от програмите за социално
подпомагане. По данни на МТСП - Агенция за социално подпомагане сега 10% от
хората в нужда в България са обхванати от тези програми. Тя подчерта колко е важно
да има данни за останалите 90%, които не са подпомагани от тези програми, но които
имат нужда от помощ. Проблемът сега е, че няма данни за хората, които не са
подпомогнати.
Г-н Борис Николов – той посочи, че

заседанията на регионалния Съвет се

организират и провеждат много добре, но най- важното е каква ще е тежестта на
Регионалните Съвети, какви ще бъдат техните правомощия след готвените промени в
техните функции и структура.
Г-жа Малина Николова – тя посочи, че

е много важно проектите, които ще се

подбират следва да могат да решават регионалните проблеми. Необходимо е всички
проекти да решават конкретни проблеми, да са свързани с конкретни политики. Г-жа
Николова постави и въпроса дали проектите да са секторни, или да бъдат по- скоро
регионални.
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Г-жа Цветелина Атанасова – тя посочи, че това събитие е само началото на един
процес, ще се проведат още подобни събития. Проектът за изменение на Закона за
регионалното развитие е на сайта на МРРБ за обсъждане. Тя апелира за активност по
отношение на мнения за готвените промени в ЗРР и благодари на участниците в
дискусията за изказаните позиции и предложения.
С това изказване тази точка от Дневния ред на Заседанието на Регионалния Съвет беше
закрита.
По точка 3 от Дневния ред: „Напредък в дейностите по подготовката и
доизграждането на автомагистрала „Хемус” и по-конкретно на участъците,
преминаващи през територията на Северозападен район за планиране, включително
визия за свързаността с основните направления по републиканската пътна мрежа на
територията на района.“
Г-н Мирослав Петров даде думата на инж. Юлия Загорчева – Началник на
отдел в Агенция „Пътна инфраструктура“ за представяне на информация относно
напредъка в дейностите по
подготовката

и

доизграждането

на

автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на

участъците, преминаващи през територията на Северозападен район.
Инж. Юлия Загорчева започна своето

представяне

с

информация за

участъците от АМ „Хемус“, които са в процес на изпълнение: от км 78+500 до км
87+800 и от км 310+940 до км 327+260 – проектиране и строителство. За участък от
Ябланица по път III-307 „Ябланица –Път I-4“, който е в строителство се изпълнява от
Консорциум "ХВП Ябланица" - "Хидрострой" АД, "Водстрой 98" АД, "Пътстрой
Бургас" ЕООД. Договор РД-33-7/19.07.2017 г. е сключен със срок за изпълнение 910
дни, стойност на договора 54 990 000 лв. без ДДС. Изпълнител на строителен надзор и
Консултант по ФИДИК е ДЗЗД "Консултанти Хемус 1 -2016" , който включва "Пи Ес
Консулт" ЕООД, "Строл 1000" АД, "Евроконсулт" АД /Испания/. Договор РД-341/02.08.2017г. е на стойност на договора – 595 899,10 лв. без ДДС. Издадено е
Разрешение за строеж от МРРБ с №РС-11/14.03.2018г. Подписан е Протокол обр. 2а от
дата 21.03.2018г. Изпълнението на СМР е с продължителност 730 дни.
На обекта са изпълнени на сто процента следните видове СМР: изсичане на
храсти и дървета, отнемане на хумусен пласт, взривни работи, изградени са три
армонасипни стени: при км 78+950 до 78+995, км 79+287 до 79+557, км 80+320 до км
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80+660, Инженерните мрежи включващи част „Електро” и част „ВиК“, фундаментите
на голямото съоръжение при км 84+960. Изпълняват се изкопни и насипни работи,
изграждат се останалите армонасипни стени, като при км 83+200 до км 83+510 е
изградена конструкцията на 50 процента, на 80 процента са изпълнени водостоците,
изграждат се фундаменти по големите съоръжения. Процентното изпълнение на обекта
е 31 процента.
Инж. Загорчева обърна внимание и на участък в процес на проектиране от п.в.
„Боаза“ до пресичането с път ІІ-35 Плевен – Ловеч от АМ „Хемус“. Участъкът е
разделен на три под-участъка, за които към настоящия момент се разработват
технически проекти с обща дължина 51,540 км. С оглед избягване на сложните
инженерни съоръжения, големи виадукти и тунели е оптимизирано проектното
решение в първи и втори подучастъци, което наложи провеждане на процедура по
ОВОС. Постановено е положително решение на МОСВ. Предстои бъде финализиран
проекта, след което

ще стартира процедирането на ПУП – ПП и провеждане на

отчуждителна процедура. В третия участък – проектът е завършен, предстои
разглеждане от Експертен съвет на АПИ. Стартира и процедирането на ПУП – ПП.
След одобряването му ще се проведе отчуждителна процедура. До края на 2018 г. и
началото на следващата година АПИ планира да стартира тръжни процедури за избор
за изпълнители и строителен надзор на участъци от АМ „Хемус“ от Боаза до пътя
Плевен - Ловеч. (Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Г-н Мирослав Петров благодари на инж. Юлия Загорчева и даде думата за
въпроси и коментари във връзка с представената информация.
Г-н Георг Спартански кмет на община Плевен благодари за подробната и
актуална информация и попита представителя на Агенция „Пътна инфраструктура“ за
2024 г. дали няма промяна за крайния срок за приключване на цялата АМ „Хемус“.
Инж. Загорчева заяви че, АМ „Хемус“ e приоритет на Българското
правителство и по тази причина по проекта се работи усилено от екипа на Агенция
„Пътна инфраструктура“ във всички участъци. За реализацията на проекта е съставен
график с конкретни и последователни стъпки.
Г-н Мирослав Петров постави въпроса за че целият трафик от магистралата ще
премине през гр. Плевен. Няма обходна тангента, която да свърже трафика от Русе с
София и Ловеч. Той заяви, че това за община Плевен е много голям проблем, защото
има защитена местност „Кайлъка“, през която неможе да мине обходен маршрут.
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Поради липса на други изказвания се премина към следващата точка от дневния
ред.
По точка 4 от Дневния ред „Представяне, обсъждане и съгласуване на Актуализиран
документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за
периода 2018 – 2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на
изпълнението на Стратегията“:
Г-н Мирослав Петров предостави думата на Доц. д-р Стелиян Димитров
представител на „Географика“ ООД да представи Актуализиран документ за
изпълнение на ОСР на област Враца за периода 2018-2020 г. (Презентацията е
приложена към настоящия протокол)
След направената презентация г-н Мирослав Петров отправи предложение към
членове на Съвета за мнения, допълнения и предложения. Такива не постъпиха и г-н
Петров предложи да се премине към съгласуване на представения Актуализиран
документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за
периода 2018 – 2020 г.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува Актуализиран
документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за
периода 2018 – 2020 г.
По точка 5 от Дневния ред: „Предложение за решение на РСР за осигуряване
публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на
ЗРР“:
Г-н Мирослав Петров информира, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет
за развитие на Северозападен район се довеждат до знанието на гражданите, чрез
средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на Съвета.
В тази връзка, Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
предложи за обсъждане и одобряване проект на съобщение до средствата за масово
осведомяване относно проведеното заседание, приложен в папките с материалите.
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След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение
1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР на
Северозападен район;
2. Информацията да се сведе до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на
председателя на Регионалния съвет за развитие, областните управители,
представителите на общините и Секретариата на РСР на Северозападен район,
като се вземат предвид и предложенията направени на заседанието.
По точка 6 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”:
Председателят на РСР г-н Мирослав Петров предостави възможност за
изказвания и въпроси.
Такива не постъпиха и поради изчерпване на дневния ред, председателят на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район г-н Мирослав Петров закри
заседанието.
Протоколист:
Свилен Стоянов ……/П/………………….……
Секретар на РСР на Северозападен район:
...................../П/...…………………………..............
(Боряна Войчева)

Председател на РСР на Северозападен район
………/П/……………………………..........................
(Мирослав Петров)
(Областен Управител на област Плевен)
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