ПРОТОКОЛ №3
ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
23 октомври 2009 г., гр. Ловеч

Днес 23.10.2009 г. в Заседателната зала на община Ловеч се проведе третото
заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието беше открито от областния управител на Област Ловеч
г-н Николай Нанков, в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие
(РСР) на Северозападния район (СЗР).
На заседанието присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район по
чл.44 (1) и (2) от ППЗРР:

1.Николай Нанков – областен управител на Област Ловеч
2.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин
3.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
4.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
5.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
6.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
7.Светла Кръстева – врид кмет на Община Враца
8.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
9.Найден Зеленогорски – кмет на Община Плевен
10. Илиана Филипова – Българска търговско-промишлена палата - Враца
11. Кольо Тушев – Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”
12. Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България
13. Георги Николов – Конфедерация на труда „Подкрепа”
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Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 20 члена от
състава на РСР:
1.Лиляна Павлова - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
2.Владислав Горанов - заместник-министър на финансите
3.Евдокия Манева - заместник-министър на околната среда и водите
4.Преслав Борисов - заместник-министър на земеделието и храните
5.Евгени Ангелов - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
6.Красимир Попов - заместник-министър на труда и социалната политика
7.Ивайло Московски - заместник-министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
8.Милчо Лалов - кмет на Община Брегово
9.Марко Петров - кмет на Община Кула
10.Румен Маноев - кмет на Община Козлодуй
11.Николай Иванов - кмет на Община Криводол
12.Минко Акимов - кмет на Община Троян
13.Дилян Димитров - кмет на Община Георги Дамяново
14.Данаил Вълов - кмет на Община Червен бряг
15.Лъчезар Яков - кмет на Община Гулянци
16.Валентин Йорданов - кмет на Община Искър
17.Галя Божанова - Българска стопанска камара
18.Николай Недков - Съюз за стопанска инициатива
19.Пламен Младенов - Асоциация на индустриалния капитал в България
20.Иво Иванов - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
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На тяхно място (по чл.44 (4) от ППЗРР) предварително определени да ги
заместват са:
1.Десислава Дакова, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2.Юлия Цолова, Министерство на финансите
3.Николай Трифонов, Министерство на земеделието и храните
4.Стефан Узунов, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
5.Ивайло Найденов, Министерство на труда и социалната политика
6.Даниела Георгиева, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
7.Милен Хайдутов – заместник-кмет на Община Козлодуй
8.Недка Топалова – заместник-кмет на Община Троян
9.Ралица Петрова – заместник-кмет на Община Червен бряг
10.Асен Митев – Българска стопанска камара
11.Гергана Георгиева – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
На заседанието присъстваха и служители от секретариата на Регионалния
съвет за развитие на Северозападния район:
1.Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР, началник-отдел „СПКРР в СЗР”
2.Албена Нешева – старши експерт в отдел „СПКРР в СЗР”
3.Свилен Стоянов – младши експерт в отдел „СПКРР в СЗР”
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Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и
Областен управител на Област Ловеч г-н Николай Нанков откри Третото заседание на
Регионалния съвет за развитие на Северозападния район.
Г-н Нанков приветства присъстващите и отбеляза, че съгласно чл. 52, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за
развитие заседава не по-малко от 4 пъти годишно и поне 2 пъти в рамките на срока на
ротация на председателите на регионалния съвет.
Г-н Нанков напомни, че съгласно ротационния принцип от 1 юли 2009г. до
31 декември 2009г. председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападния
район е областният управител на област Ловеч.
Председателят на РСР на СЗР благодари на присъстващите днес членове на
Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и пожела ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
Г-н Нанков представи Проекта на Дневен ред за настоящото заседание и даде
възможност на членовете да отправят предложения за включване на нови точки.
Такива не бяха направени и последва гласуване. Всички участници приеха
следния Дневен ред:
Дневен ред
1. Откриване. Приемане на дневен ред
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч
2. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие (РСР) в
Северозападен район (СЗР).
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч
3. Определяне на представители на РСР в комитетите за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка и на оперативните програми, съфинансирани от фондовете
на Европейския съюз.
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч
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4. Информация и анализ на изпълнението на годишната индикативна програма за дейността
на РСР до момента и подготовка на проект на годишна индикативна програма за 2010 година.
Докладва: Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР, началник отдел “Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район”
5. Представяне и приемане на Стратегически дневен ред за дейността на РСР до 2013 г.
Представя: Свилен Стоянов – младши експерт в отдел “Стратегическо планиране и координация на
регионалното развитие в Северозападен район”
6. Кратка презентация на Стратегия за организационно развитие на административните
структури и звена, свързани с дейността на РСР до 2013 г. Обсъждане и одобряване
Представя: Албена Нешева – старши експерт в отдел “Стратегическо планиране и координация на
регионалното развитие в Северозападен район”
7. Представяне на проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за
развитие на Северозападен район за периода 2009-2013 г.
Представя: Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР, началник отдел “Стратегическо планиране
и координация на регионалното развитие в Северозападен район”
8. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно
чл. 55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР)
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч
9. Други
Закриване на заседанието
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч

По точка 2 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на Регионалния
съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР).”
Г-н Нанков 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.
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Председателят предложи за свой заместник г-н Минчо Казанджиев - кмет на
Община Ловеч. Предложението 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
Северозападния район е определен г-н Минчо Казанджиев – кмет на община
Ловеч за периода 1 юли 2009 г. – 31 декември 2009 г.

По точка 3 от Дневния ред: „Определяне на представители на Регионалния съвет за
развитие в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна
рамка и на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз.”
Г-н Нанков напомни, че съгласно чл.19, ал.1, т.6 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.
Съгласно чл.3, ал.7 на ПМС 182 от 21 юли 2006г. Регионалният съвет за
развитие на всеки район от ниво 2 определя свой представител и негов заместник,
който да участва на заседанията на комитетите за наблюдение с право на глас в случай
на отсъствие на титуляра и уведомява писмено председателя на съответния комитет.
Г-н Нанков отбеляза, че с оглед промените в изпълнителната власт след
изборите от 5 юли 2009г. е необходимо Регионалният съвет за развитие на
Северозападен район да определи нови представители в Комитетите за наблюдение на
Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и Оперативните програми
съфинансирани от фондовете на ЕС.
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.
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Г-н Нанков внесе предложения за представители и заместници в Комитетите за
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните
програми.
Г-н Иван Новкиришки – областен управител на област Плевен предложи за
представител в Комитета за наблюдение на оперативна програма „Регионално
развитие” г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч.
Внесените предложения бяха подложени на поетапно гласуване.
След проведеното гласуване за всяко предложение, Съветът единодушно взе
следните решения:
Решение №2
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: Иван Новкиришки– областен управител на област Плевен
Заместник: Николай Иванов – кмет на община Криводол
Решение №3
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: Николай Нанков – областен управител на област Ловеч
Заместник: Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново
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 „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика”:
Представител: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана
Заместник: Светла Кръстева – врид кмет на община Враца
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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 човешките
ресурси”:
Представител: Минко Акимов - кмет на община Троян
Заместник: Валентин Йорданов - кмет на община Искър

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 „Околна среда”:
Представител: Пламен Стефанов - областен управител на област Видин
Заместник: Найден Зеленогорски - кмет на община Плевен
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 „Транспорт”:
Представител: Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
Заместник: Данаил Вълов - кмет на община Червен бряг
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 „Административен капацитет”:
Представител: Боряна Бончева - кмет на община Вършец
Заместник: Румен Маноев - кмет на община Козлодуй
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 „Техническа помощ”:
Представител: Минчо Казанджиев - кмет на община Ловеч
Заместник: Марко Петров - кмет на община Кула
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След като изборът на представители и заместници в Комитетите за наблюдение
на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми бе
направен, г-н Нанков направи допълнително предложение за решения по точка 3 от
Дневния ред.
След представянето му, председателят на РСР г-н Николай Нанков предложи
да се пристъпи към гласуване.
След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №10
1. Председателят на Регионалния съвет за развитие да информира писмено
председателите на съответните комитети за наблюдение за новоизбраните
представители на Регионалния съвет за развитие от Северозападен район и за
техните заместници.
2. До издаването на заповед от съответния министър, на чието подчинение
е управляващият орган на Националната стратегическа референтна рамка и на
съответната оперативна програма, функциите да се изпълняват от досегашните
представители на Регионалния съвет за развитие. Досегашните представители да
информират Регионалния съвет за развитие по актуални въпроси, разгледани на
заседания на съответните комитети за наблюдение.
3. Копие от настоящия протокол от заседанието на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район да се изпрати на досегашните представители в
комитетите за наблюдение.
По точка 4 от Дневния ред: „Информация и анализ на изпълнението на годишната
индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие до момента и
подготовка на проект на годишна индикативна програма за 2010 година.”
Председателят на РСР даде думата на г-жа Ирина Михайлова – секретар на
Регионалния съвет за развитие на Северозападния район да представи информация по
изпълнението на Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет
за развитие до момента.
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След представяне на информацията, г-н Нанков предложи да се пристъпи към
обсъждане на Проект на годишна индикативна програма за дейността на Регионалния
съвет за развитие през 2010 г.
Председателят на РСР поясни, че Проекта на годишна индикативна програма
за 2010 година е приложен в папките с материалите по заседанието и отправи покана
към членовете за мнения, идеи и предложения за приоритети и мерки, които да бъдат
включени в Годишната индикативна програма за 2010 година.
Г-н Нанков предложи мненията и предложения за приоритети и мерки по
проекта на Годишна индикативна програма за 2010 година да бъдат предоставени в
Секретариата на РСР на СЗР в срок до 13.11.2009г.
Той поясни, че окончателният вариант на Годишна индикативна програма за
2010 година ще бъде изготвен от областните управители, председателстващи РСР през
2010г. и предложен за гласуване на следващото заседание на РСР на СЗР.
По точка 5 от Дневния ред: „Представяне и приемане на Стратегически дневен ред
за дейността на Регионалния съвет за развитие до 2013 г.”
Г-н Нанков отбеляза, че експерти от Секретариата на Регионалния съвет за
развитие на Северозападния район ще представят Проект на Стратегически дневен ред
за дейността на РСР до 2013г. и Проект на Стратегия за организационно развитие на
административните структури и звена, свързани с дейността на РСР до 2013 г.
Председателят на РСР на СЗР информира, че проектите на двата документа са
разработени от външен консултант, след проведено проучване на административния и
управленски

капацитет

в рамките

на

регионалните

съвети

за

развитие

и

идентифициране на областите, в които необходимостта от укрепване на капацитета е
най-значима.
Проектите са обсъдени на работен семинар с участие на представители на
регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2 (централна
администрация, областни управители, общински представители, представителни
организации на работодатели и синдикати на национално ниво), проведен на
29 и 30 юли 2009 г.
Г-н Нанков даде думата на Свилен Стоянов – експерт от Секретариата на
Регионалния съвет за развитие да представи Проект на Стратегически дневен ред за
дейността на Регионалния съвет за развитие до 2013г.
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След презентацията се премина към точка 6 от Дневния ред.
По точка 6 от Дневния ред: „Кратка презентация на Стратегия за организационно
развитие на административните структури и звена, свързани с дейността
на Регионалния съвет за развитие до 2013 г. Обсъждане и одобряване.”
Г-н Нанков даде думата на Албена Нешева – експерт от Секретариата на
Регионалния съвет за развитие да представи Проект на Стратегия за организационно
развитие

на

административните

структури

и

звена,

свързани

с

дейността

на Регионалния съвет за развитие до 2013 г.
След презентациите се премина към обсъждане на двата документа.
Председателят на РСР отправи покана към членовете на Регионалния съвет за
развитие на Северозападния район за бележки и коментари по представените два
документа.
Такива не постъпиха и председателят направи предложение за приемане на двата
документа.
След проведено гласуване Съветът взе следното решение:
Решение №11
1. Регионалният съвет за развитие на Северозападен район приема
Стратегически дневен ред за дейността на РСР до 2013 г.
2. Регионалният съвет за развитие на Северозападен район приема
Стратегия за организационно развитие на административните структури и звена,
свързани с дейността на РСР до 2013 г.
По точка 7 от Дневния ред: „Представяне на проект на актуализиран документ за
изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 20092013 г.”
Г-н

Нанков

поясни, че

Министерство на

регионалното развитие

и

благоустройството е възложило на външен консултант и разполага с разработен и
съгласуван с експертите от секретариата на Регионалния съвет за развитие на
Северозападния район проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния
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план за развитие за периода 2009-2013 г., който предстои да бъде окончателно
завършен.
Председателят напомни, че съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагането
на Закона за регионалното развитие, проекта на Актуализирания документ за
изпълнение на регионалния план за развитие се обсъжда и одобрява от Регионалния
съвет за развитие по предложение на председателя му.
Г-н Нанков даде думата на г-жа Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР да
представи Проект на актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за
развитие на Северозападен район за периода 2009-2013 г.
След представянето на документа се премина към неговото обсъждане.
Г-н Найден Зеленогорски - кмет на община Плевен призова членовете на РСР
на СЗР да се обединят около общи цели, които заедно да се стремят да постигнат. Той
поясни, че според изследване на Европейския съюз Северозападния район е по много
показатели на последно място в целия ЕС и ако не се вземат своевременни мерки
положението ще стане още по - лошо.
Републиканската пътна мрежа на територията на района включва 7 км
автомагистрали. Една от първите цели на членовете на Съвета е да се убеди
правителството колко е важна автомагистрала Хемус не само за Северозападния район,
а за цяла Северна България.
Г-н Зеленогорски отбеляза, че важните цели са Дунав мост 2 и продължението
на автомагистрала Хемус.
Оживяването на корабоплаването по р. Дунав както и туризма биха били една
добра стъпка за развитие на района.
Г-н Минчо Казанджиев – кмет на община Ловеч потвърди, че профила който е
направен на Северозападния район наистина е доста обезпокояващ и трябва да се
подкрепи предложението на г-н Зеленогорски за автомагистрала Хемус. Липсата на
пътна инфраструктура означава и отлив на кандидати за инвестиции в района.
Г-н Казанджиев уточни, че един от показателите, по които сме най-добре е
водопроводната мрежа, но в общините: Ловеч, Троян и Плевен има проблем с водата.
Голяма част от населените места в тези общини се снабдяват с вода от собствени
водоизточници. Поради глобалното затопляне количеството вода в тези водоизточници
намалява, а някои от тях престават да съществуват. В тази връзка като друг приоритет
трябва да се постави изграждането на язовир Черни Осъм.
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Г-жа Боряна Бончева – кмет на община Вършец подкрепи думите на
г-н Зеленогорски и г-н Казанджиев и уточни, че приоритет за област Монтана е
инфраструктурата, тъй като достъпа до Северозападна България е отчайващ.
Г-жа Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговскопромишлена палата Враца предложи на заседанията на РСР да се представя справка по
Оперативните програми, касаеща Северозападния район, която да включва коя област
по коя Оперативна програма е кандидатствала, с какви проекти, на каква стойност и
съответно какво е успяла да получи, къде е класирана, защо не е успяла, какви са
причините, за да има все пак ориентация.
Г-жа Филипова предложи когато се правят swot анализите, възлагани на
външни консултантски фирми, базирайки се на това изследване на проекта на
актуализирания документ разработен от „Макато”, те да се съветват и консултират с
работещите в областните администрации и кметствата, защото колкото и да е добра
организацията, на която е възложено проучването, без тя да знае нуждите на региона,
няма да е най-релевантна картината, която се предлага и която се приема за проект на
актуализиран документ.
Г-н Нанков предложи на членовете на регионалния съвет за развитие да
предоставят своите бележки, предложения и коментари по проекта на Актуализирания
документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за
периода 2009-2013 г. в Секретариата на РСР на СЗР в срок до 06.11.2009г.
След като бъдат отразени бележките, документа ще бъде предложен за
одобрение на следващото заседание на РСР.
По точка 8 от Дневния ред: „Предложение за решение на Регионалния съвет за
развитие за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл. 55, ал.1 на
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.”
Г-н Нанков напомни, че съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за развитие
се свеждат до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по
друг подходящ начин по решение на Регионалния съвет за развитие.
Председателят на РСР на СЗР предложи за обсъждане и одобряване Проект на
съобщение до средствата за масово осведомяване, относно третото заседание на
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Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, приложен в папките с
материалите по заседанието.
Г-н Минчо Казанджиев - кмет на община Ловеч предложи да се посочи в
Проекта на съобщение актуализирания списък с имената на членовете на РСР на СЗР в
Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и
оперативните програми.
Проекта на съобщение с направеното предложение бе подложен на гласуване и
приет с пълно мнозинство.
След проведено гласуване Съветът взе следните решения:
Решение №12

1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно третото заседание на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район;
2. Приетите решения на третото заседание на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район да се сведат 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 секретаря на Регионалния съвет за развитие в
Северозападен район, като се вземат предвид и предложенията направени на
заседанието.
По т.9 от Дневния ред – „Други”
Г-н Нанков предложи да се разгледа решение на Общински съвет Якимово
относно изграждане на комплексно предприятие за преработка на твърди битови
отпадъци и строителство на предприятие за промишлено производство и преработка на
култивирани гъби.
Председателят на РСР уточни, че има предоставен само този документ, който е
приложен в папките, като спомена, че няма нито оферта, нито някаква технология,
която да описва същността на двете предприятия. Г-н Нанков уточни, че ще поиска да
му се предостави от община Якимово технологична схема или проект описващ ролята
на двете предприятия и предложи на следващото заседание на РСР на СЗР да се обсъди.
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Не бяха внесени други предложения за обсъждане от членовете на РСР на СЗР.
Г-н Николай Нанков благодари на всички присъстващи членове на
Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и гости на заседанието.
Председателят – г-н Николай Нанков закри третото заседание на Регионалния
съвет за развитие на Северозападния район, след изчерпване на Дневния ред.
Заседанието бе закрито в 13.00 ч.
Опис на материалите по заседанието:
1.Проект на дневен ред;
2.Проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2010г.;
3.Проект на Стратегически дневен ред за дейността на РСР до 2013г.;
4.Проект на Стратегия за организационно развитие на административните
структури и звена, свързани с дейността на РСР до 2013г.;
5.Проект на Актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за
развитие на Северозападен район за периода 2009 – 2013г.;
6.Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване;
7.Актуализиран списък с членовете на РСР на Северозападен район;
8.Писмо до председателя на РСР на СЗР от община Якимово, област Монтана;
9.Препис извлечение от протокол на Общински съвет – Якимово, област
Монтана.

Протоколист на РСР на Северозападния район:
……………………………………….........
(Албена Нешева)
Секретар на РСР на Северозападния район:
……………………………………….........
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР на Северозападния район
……………………………………..............
(Николай Нанков)
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