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ПРОТОКОЛ №15 

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И 

РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЗР 

21 март 2013 г., гр. Враца 

 

 

Днес 21.03.2013 г. в Заседателната зала на Областна администрация - Враца се 

проведе съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. 

Заседанието беше открито от областния управител на Област Враца г-жа Пепа 

Владимирова в качеството й на председател на Регионалния съвет за развитие и 

Регионалния координационен комитет 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. Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

2. Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра 

3. Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

4. Донка Михайлова – кмет на Община Троян 

5. Емил Бебенов – кмет на Община Никопол 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 25 члена от 

състава на РСР на Северозападен район: 

1.Николай Нанков–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. Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните 

5. Иво Маринов - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма 

6. Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика 

7. Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационите технологии и 

съобщенията 

8. Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 
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9. Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

10. Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

11. Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

12. Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене 

13. Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

14. Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

15. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец 

16. Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

17. Димитър Стойков – кмет на Община Плевен 

18. Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия 

19. Петър Дулев – кмет на Община Белене 

20. Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена 

палата – Враца 

21. Галя Божанова – Българска стопанска камара 

22. Пламен Младенов  –  Асоциация на индустриалния капитал в България 

23. Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

24. Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България 

25. Десислава Димитрова – Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Враца 

 

На тяхно място по чл.44, ал.4 от ППЗРР предварително определени да ги 

заместват са: 

1. Илка Гълъбова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

2. Юлия Цолова – Министерство на финансите 

3. Тодорка Гергова – Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца 

4. Стефан Узунов – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

5. Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика 

6.Милен Минчев – Министерство на транспорта, информационите технологии и 

съобщенията 

7. Елка Георгиева – заместник областен управител на Област Видин 

8. Нина Петкова – заместник областен управител на Област Монтана 

9. Бойко Балтаков – заместник областен управител на Област Плевен  

10. Алексей Зелов – заместник – кмет на Община Плевен 

11. Богомил Станков – Община Чупрене 

12. Лиляна Нелова – Българска стопанска камара – Враца 
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13. Евгени Евгениев – Българска търговско-промишлена палата – Враца 

 

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното 

заседание с право на глас. 

 

ЧЛЕНОВЕ на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район по чл.19, ал.3 от ЗРР: 

1. Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

2. Анелия Йорданова – Министерство на труда и социалната политика 

3. Боряна Войчева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

4. Илияна Аврамова – Министерство на земеделието и храните 

5. Мариета Константинова – Министерство на земеделието и храните 

6. Емил Манов – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 14 члена от 

състава на РКК: 

1. Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

2. Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

3. Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

4. Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

5. Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 

6. Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

7. Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

8. Кирил Гератлиев –  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

9. Николай Дечев – Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

10. Малина Крумова – Министерство на околната среда и водите 

11. Моника Димитрова – Министерство на финансите 

12. Надя Генова – Администрация на Министерския съвет 

13. Иван Илков – Администрация на Министерския съвет  

14. Николай Атанасов – Министерство на финансите 

 

На тяхно място предварително определени да ги заместват са: 

1. Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра 

2. Донка Михайлова – кмет на Община Троян 
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3.Цветан Лозанов – Регионален сектор на ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, гр. Враца 

4. Цветана Иванова – Областен информационен център – Враца 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Веселка Добрева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

2. Светла Трайчева – Обединение „Екорис – Поввик” 

3. Надя Бонева – Обединение „Екорис – Поввик” 

4. Юлия Спиридонова – Консорциум „Монтана консулт 2012” ДЗЗД 

5. Райна Душкова – Консорциум „Монтана консулт 2012” ДЗЗД 

6. Евгений Иванов – Евроконсултантс България СА АД 

7. Даниела Димитрова – Форум гражданско участие 

8. Валентин Вълев – Форум гражданско участие 

9. Сашка Първанова – Областна администрация Враца 

10. Галя Донова – Областна администрация Монтана 

11.Анелия Влаховска – Областна администрация Видин 

 

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” 

2. Наталия Николова – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и 

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

3. Свилен Стоянов – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и 

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

 

Председателят на Съвета и областен управител на Област Враца г-жа Пепа 

Владимирова откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. 

Г-жа Владимирова благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет 

за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР 

на СЗР и пожела ползотворна работа.  

На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 
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 Г-жа Владимирова представи Проекта на Дневен ред за настоящото съвместно 

заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на 

нови точки. 

Всички членове на Съвета  приеха следния Дневен ред: 

 

Дневен ред: 

 

11:00-11:10 1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и 

Регионалния координационен комитет на Северозападен район. Приемане на 

дневен ред 

Председателят на РСР на СЗР –  

г-жа Пепа Владимирова - областен  управител на област Враца 

11:10-11:30 2. Представяне и обсъждане на предварителната оценка на социално-

икономическото въздействие на Регионалния план за развитие на Северозападен 

район за периода 2014-2020 г. 

 Представител на Обединение „Екорис - Поввик”                        

11:30-11:50 3. Представяне и обсъждане на екологичната оценка на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 

Представител на Обединение „Екорис - Поввик”                      

11:50-12:05 4 Представяне на ключови приоритети в областта на социалната политика на 

територията на Северозападен район до 2020 г. 

Представител на  

Министерство на труда и социалната политика 

12:05-12:15 

 
5. Определяне на представители в тематичните работни групи за разработване 

на оперативна програма „Добро управление” и оперативна програма за наука 

и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. 

Председателят на РСР на СЗР –  

                                     г-жа Пепа Владимирова - областен  управител на област Враца 

12:15-12-30 6. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Актуализиран документ 

за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Монтана - 2013 г. 

Експерт от областна администрация Монтана 

12:30-13:05 7. Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани 

от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район 

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми, 
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съфинансирани от фондовете на ЕС                      

13:05-13:15 8. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите 

решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР 

Председателят на РСР на СЗР –  

г-жа Пепа Владимирова - областен  управител на област Враца 

13:15-13:25 9. Други 

Закриване на съвместното заседание 

Председателят на РСР на СЗР –  

г-жа Пепа Владимирова - областен  управител на област Враца 

 

По точка 2 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на предварителната 

оценка на социално-икономическото въздействие на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район за периода 2014-2020 г.” 

 Г-жа Владимирова информира членовете на Съвета, че съгласно Закона за 

регионалното развитие при разработването на регионалните планове за развитие 

задължително се извършва предварителна оценка, която включва оценка на социално-

икономическото въздействие и екологична оценка. Предварителната оценка на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. е 

разработена от Обединение „Екорис - Поввик”.  

 По точка 2 от Дневния ред г-жа Владимирова даде думата на г-жа Надя Бонева 

- представител на Обединение „Екорис-Поввик”. 

 Г-жа Бонева представи във вид на презентация предварителната оценка на 

социално-икономическото въздействие на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район за периода 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към 

настоящия протокол.) 

 Председателят на РСР на СЗР предостави възможност на членовете за мнения 

и коментари, но такива не постъпиха. 

 

 По точка 3 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на Екологичната 

оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-

2020г.” 

 По точка 3 от Дневния ред г-жа Владимирова даде думата на г-жа Светла 

Трайчева - представител на Обединение „Екорис-Поввик”. 



 7 

 Г-жа Трайчева представи във вид на презентация екологичната оценка на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 

(Презентацията е приложена към настоящия протокол.) 

 Председателят на РСР на СЗР предостави възможност на членовете за мнения 

и коментари, но такива не постъпиха. 

 

 По точка 4 от Дневния ред: „Представяне на ключови приоритети в 

областта на социалната политика на територията на Северозападен район до 

2020г.” 

 Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район 

предостави думата на г-жа Анелия Йорданова – представител на Министерство на 

труда и социалната политика да представи информация по точка 4 от дневния ред. 

 Г-жа Йорданова представи във вид на презентация приоритетните оси на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. и 

специфичните цели към тях.  (Презентацията е приложена към настоящия протокол). 

 

По точка 5 от Дневния ред: „Определяне на представители в тематичните 

работни групи за разработване на оперативна програма „Добро управление” и 

оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” 

Г-жа Владимирова информира, че са приети решения на Министерския съвет - 

Решение № 19 от 10.01.2013 г. и Решение № 57 от 31 януари 2013 г. за допълнение на 

Решение №328 на Министерския съвет от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с 

тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република 

България за програмния период 2014-2020 г., както и списък с програми и водещо 

ведомство за разработването на всяка програма.  С промяната са създадени Оперативна 

програма за наука и образование за интелигентен растеж с водещо ведомство 

Министерство на образованието, младежта и науката и Оперативна програма „Добро 

управление” с водещ министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

 Председателят на РСР и РКК на СЗР информира, че в съответствие с Решение 

№19 от 10.01.2013 г. на Министерския съвет и писмо от министъра на образованието, 

младежта и науката, с изх. № 9107-42 от 12.02.2013 г., относно определяне на 

представители в тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма 

за наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” и предвид краткия срок 

посочен в писмото, са предложени за  представители на Регионалния съвет за развитие 
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на Северозападен район г-жа Ваня Събчева – областен управител на област Ловеч и 

заместник - г-н Иван Новкиришки – областен управител на област Плевен. 

 

 Г-жа Владимирова предостави думата на членовете за други предложения. 

Такива не постъпиха и се премина към гласуване на така направеното предложение. 

След проведеното гласуване Съветът взе следното решение: 

 

Решение №1 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи за свои 

представители в работната група за разработване на „Оперативна програма за 

наука и образование за интелигентен растеж”: 

Титуляр: г-жа Ваня Събчева – областен управител на област Ловеч 

Заместник: г-н Иван Новкиришки – областен управител на област Плевен. 

 

Г-жа Владимирова съобщи, че в съответствие с Решение №57 от 31 януари 

2013 г. на Министерския съвет и писмо от министъра по управление на средствата от 

Европейския съюз с изх.№ 02.25-31 от 04.02.2013 г., са предложени за представители в 

тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро 

управление” 2014-2020 г. с водещ министърът по управление на средствата от 

Европейския съюз г-н Владимир Владимиров – кмет на Община Кула и заместник г-жа 

Донка Михайлова – кмет на Община Троян. 

 

 Г-жа Владимирова предостави думата на членовете за други предложения, но 

такива не постъпиха и се премина към гласуване на така направеното предложение. 

След проведеното гласуване Съветът взе следното решение: 

 

Решение №2 

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 7 от ПМС № 5/18.01.2012 г.: 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи за свои 

представители в работната група за разработване на Оперативна програма 

„Добро управление”: 

Титуляр: г-н Владимир Владимиров – кмет на Община Кула  

Заместник: г-жа Донка Михайлова – кмет на Община Троян 
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 Г-жа Илка Гълъбова, представител на Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството призова представителите на Регионалния съвет за развитие в 

тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро 

управление” и всички областни и общински администрации да се обединят около 

идеята, разработването на стратегическите документи на регионално и местно ниво да 

бъдат подпомогнати от тази оперативна програма.  

 

По точка 6 от Дневния ред: Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на 

Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област 

Монтана  - 2013 г. 

 

Г-жа Владимирова поясни, че съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за 

регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие обсъжда и съгласува проектите 

на Областните стратегии за развитие на областите, включени в обхвата на съответния 

район от ниво 2. 

Председателят на РСР на СЗР даде думата на г-жа Юлия Спиридонова - 

представител на Консорциум „Монтана консулт 2012” ДЗЗД да представи проекта на 

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област 

Монтана - 2013 г. 

След направената презентация, г-жа Владимирова предложи да се премине към 

обсъждане и съгласуване на представения проект на Актуализиран документ за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Монтана - 2013 г. 

По точка 6 от дневния ред Съветът взе следното  решение: 

 

Решение №3 

 

 Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проекта 

на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

област Монтана - 2013 г. 

 

По точка 7 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на 

територията на Северозападен район” 

 



 10 

Г-жа Владимирова предостави думата на представителите на Управляващите 

органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 

да представят кратка информация за операциите по съответните оперативни програми 

на територията на Северозападен район. 

Презентациите бяха направени в следната последователност:  

1. Боряна Войчева – представител на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

2. Анелия Йорданова – представител на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”,  Министерство на труда и социалната политика 

3. Илияна Аврамова - представител на Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони, Министерство на земеделието и храните 

4. Мариета Константинова - представител на Управляващия орган на Изпълнителна 

агенция по рибарство и аквакултури, Министерство на земеделието и храните 

5. Емил Манов - представител на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

6. Цветан Лозанов – представител на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма     

/Презентациите на представителите на Управляващите органи на оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз са приложени към 

настоящия протокол./ 

 Г-н Михаил Бъчваров, представител на Министерство на труда и социалната 

политика изказа мнение, че Северозападен район има потенциал за развитие и 

проектите и цифрите от направените презентации доказват това. Тези успешни проекти 

са благодарение на доброто сътрудничество, на реалните контакти на местната власт с 

представители  на министерствата и различните оперативни програми. Г-н Бъчваров 

информира, че единственият проект в България със социална насоченост реализиран 

при сто процента грант от японското правителство е в град Мездра. Г-н Михаил 

Бъчваров сподели, че няма как тези качествени и количествени промени след време да 

не дадат положителен резултат за района. 

 Г-жа Владимирова се присъедини към изказването на г-н Бъчваров, като 

отбеляза, че има потенциал в този регион и определени цифри показват това. 
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Председателят на РСР благодари на представителите на Управляващите органи 

на оперативните програми за представената информация и предложи да се премине към 

следващата точка от Дневния ред. 

 

По точка 8 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-жа Владимирова уточни, 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 свеждат до знанието на гражданите, чрез 

средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на РСР. 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и 

Регионалният координационен комитет към РСР на СЗР г-жа Пепа Владимирова, 

предложи за обсъждане и одобряване на Проект на съобщение до средствата за масово 

осведомяване относно съвместното заседание на РСР и РКК на Северозападен район, 

приложен в папките с материалите. 

След проведено гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

 

Решение №4 

 

1. Регионалният съвет за развитие (РСР) одобрява Проект на съобщение до 

средствата за масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на 

РСР и Регионалния координационен комитет 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 9 от Дневния ред: „Други”  

Председателят на Съвета предостави думата на присъстващите на съвместното 

заседание за обсъждане на въпроси извън приетия дневен ред.  

 Г-н Иван Аспарухов постави въпроса дали на следващото заседание на 

Регионалния съвет за развитие ще има представяне на Областните стратегии за 
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развитие за следващия програмен период, за да могат общините да съобразят и 

инициират разработването на Общинските планове за развитие. Г-н Аспарухов се 

обърна към представителя на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие” и обоснова необходимостта, на следващото заседание да се 

представи напредъка по деинституционализацията. Като последен въпрос кметът на 

община Мездра постави за приоритетните проекти по Оперативна програма 

„Транспорт” в Северозападен район. Той отбеляза, че този програмен период 

приключва с нито един завършен проект на територията на района и дали тези проекти, 

ще бъдат приоритетни за следващия програмен период. 

 Г-жа Ирина Михайлова – секретар на Регионалния съвет за развитие 

информира, че следващото заседание на РСР е насрочено за 17 май в гр. Враца. Всички 

областни администрации в Северозападен район са стартирали процеса по 

разработване на Областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. и на 

заседанието ще бъдат представени готовите проекти на документите. 

 Г-жа Боряна Войчева – представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” заяви, че на следващото заседание ще представи 

информация за изпълнението на договорите по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции, 

предлагащи услуги на деца в риск”. 

 Г-н Милен Минчев - представител на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, уведоми присъстващите, че ще се обърне 

към представителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” и 

ще поиска информация за това какво се предвижда за следващия програмен период на 

територията на Северозападен район. 

 Г-жа Пепа Владимирова предложи на членовете на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район да подкрепят идеята за реализиране в национален 

мащаб на проект „Народните будители и Аз”, иницииран от Ротари клуб – Пловдив, 

имащ за цел да представи на младите хора имената и дейността на онези български 

възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, 

израстването и просперитета на нашата държава. 

 

След проведено гласуване Съветът взе следното решение: 
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Решение №5 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя идеята за 

реализиране в национален мащаб на проект „Народните будители и Аз”, 

иницииран от Ротари клуб – Пловдив, имащ за цел да представи на младите хора 

имената и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са 

оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата 

държава. 

 

Други предложения не бяха внесени. 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и 

Регионалния координационен комитет към него - г-жа Пепа Владимирова благодари 

на всички присъстващи за участието и закри заседанието в 13.10 часа. 

 

Опис на материалите по заседанието: 

 

1.Проект на дневен ред; 

2.Презентация на проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Монтана - 2013 г.; 

3.Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4.Резюме на проект на Ротари клуб „Пловдив – Пълдин” – „Народните будители и Аз” 

2010/2011 г. и 2011/2012 г. 

 

 
Протоколист на РСР на Северозападен район: 

 

      ………………………………………......... 

                    (Наталия Николова) /п/ 

 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:    

                      

     ……………………………………….........  

                     (Ирина Михайлова)    /п/                      

 

 

 

 

                            

Председател на РСР и РКК на Северозападен район 

 

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

             (Пепа Владимирова) /п/ 


