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ПРОТОКОЛ №5 

ОТ ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ  

15 септември 2010 г. 

 

 

Във връзка с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие и на 

основание чл.55, ал.4 от Правилника за неговото прилагане на 03 септември 2010 г. 

стартира процедура по неприсъствено приемане на решение на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район, относно одобрение на Проекта на Актуализиран 

документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 

периода 2010 – 2013 г. 

Проектът на решение бе придружен със следните мотиви: 

Мотиви към решението  - Предварителният проект на Актуализирания 

документ за изпълнение (АДИ) на регионалния план за развитие (РПР) на 

Северозападен район (СЗР) 2010 – 2013 г. е разработен през 2009 г. и обсъден на 

заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР) 

проведено на 23 октомври 2009 г. в гр. Ловеч. 

Приключена е и изискваната процедура по отношение на екологичната оценка и 

оценката за съвместимост на АДИ на РПР на СЗР. С Решение № ЕО-3/2010 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Министъра на 

околната среда и водите г-жа Нона Караджова е постановено да не се извършва 

екологична оценка на Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за 

развитие на Северозападен район 2010 – 2013 г.  

Направените след обсъждането на документа последващи предложения  и 

препоръки са отчетени при изготвяне на окончателния вариант на АДИ на РПР на СЗР 

2010 – 2013 г. 

Съгласно чл. 19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) е необходимо 

РСР на СЗР да одобри проекта на Актуализирания документ. 

Следва процедура на съгласуване и приемане от Министерския съвет, съгласно    

чл.11, ал. 5 от ЗРР. 
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В резултат на проведената кореспонденция, предложеното решение е прието 

с мнозинство от членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район. 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

На основание чл. 19, ал. 1,  т.1 от Закона за регионалното развитие: 

 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Проекта 

на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на  

Северозападен район 2010 – 2013 г. 

 

  

Опис на материалите по заседанието: 

 

1. Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район за периода 2010 – 2013 г.; 

2. Резюме на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район за периода 2010 – 2013 г.; 

3. Проект на Решение на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район; 

 4. Бланка за одобрение на решение. 

 

 

 

Изготвил: 

 

……………………………… 
 (Албена Нешева  - Старши експерт в отдел СПКРР В СЗР) 

 

 

Секретар на РСР на Северозападен район  

                             

  ……………………………… 

   (Ирина Михайлова)                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                 Председател на РСР на Северозападен район 

 

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

 

 (ПЕПА ВЛАДИМИРОВА) 


