
 

ПРОТОКОЛ №39 

ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ  

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ 

 КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ (РКК) КЪМ СЪВЕТА 

проведено на 07.12.2018 г., в гр. Плевен 

 

 

На 07 декември 2018 г. в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се 

проведе заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК 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 техни упълномощени представители по чл. 44, ал. 4 

от ППЗРР, както следва:  

 

№ Име и длъжност  Организация 

1. Деница Николова 

Заместник-министър, 

представлявана от  

Боряна Войчева  

Началник отдел  „СЗР“ – Видин, 

ГД СППРР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2. Ангел Попов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Милен Минчев, 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

3. Атанас Добрев 

Заместник-министър, 

Представляван от  

Димитър Шишков 

Заместник директор на 

Северозападно държавно 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 



предприятие ДП  

4. Лъчезар Борисов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Красимира Цветанова 

Министерство на икономиката 

Министерство на икономиката 

5. Петър Николов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Красимира Цветанова 

ИА ОПНОИР 

Министерство на образованието и  

науката 

6. Амелия Гешева 

Заместник-министър, 

представлявана от  

Теодор Генев  

Министерство на културата 

Министерство на културата 

7. Росен Белчев 

Областен управител 

Областна администрация – 

Монтана 

8. Мирослав Петров 

Областен управител 

Областна администрация – Плевен 

9. Албена Георгиева 

Областен управител 

Областна администрация – Видин 

10. Малина Николова 

Областен управител 

Областна администрация –  Враца 

11. Георги Терзийски 

Областен управител 

Областна администрация – Ловеч 

12. Борис Николов 

Кмет  

Община Белоградчик, 

Област Видин 

13. Георг Спартански 

Кмет 

Община Плевен, 

Област Плевен 

14. Валерий Желязков 

Кмет 

Община Никопол, 

Област Плевен 

15. Калин Каменов 

Кмет, 

представляван от  

Нели Ценова-Община Враца 

Община Враца, 

Област Враца 

16. Иван Грънчаров 

Кмет 

представляван от  

Цветелин Цоков  

Заместник-кмет 

Община Луковит, 

Област Ловеч 

17. Донка Михайлова 

Кмет  

Община Троян, 

Област Ловеч 



представляван от  

Ангел Ангелов 

Заместник-кмет 

18. Пенка Пенкова 

Кмет 

представлявана от  

Гинка Иванова 

Заместник-кмет  

Община Лом, 

Област Монтана 

19. Иван Грънчаров 

Кмет 

Представляван от  

Цветелин Цоков 

Заместник-кмет 

Община Луковит, 

Област Ловеч 

20. Милен Дулев 

Кмет 

Община Белене, 

Област Плевен 

21. Илиана Филипова 

Изпълнителен директор, 

представлявана от  

Мария Панайотова 

Търговско-промишлена палата – 

Враца 

Търговско-промишлена палата – 

Враца 

22. Даниела Симидчиева  

Българска Стопанска Камара, 

представлявана от  

Веселин Йотков -  

Директор Стопанска камара 

Плевен 

Българска Стопанска Камара 

23. Цецка Лулчева 

КТ Подкрепа Плевен 

КТ „Подкрепа“ 

24. Пламен Нанков 

Конфедерацията на независимите 

синдикати в България, 

представляван от   

Янчо Андонов – КНСБ Плевен 

 

Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

 

 

В проведеното съвместно заседание взеха участие и  представители  на 

Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, съгласно чл.19, ал.3, т.2 от Закона за регионалното развитие. 

 



№ Име и длъжност  Организация 

1. Боряна Войчева  

Началник отдел  СЗР,  

ГД СППРР 

 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2. Десислава Андонова 

Дирекция Развитие на селските 

райони 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

3. Красимира Цветанова 

Изпълнителна Агенция 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

Министерство на образованието и  

науката 

4. Игнат Димитров 

Управител ОИЦ Плевен 

ОИЦ-Плевен 

 

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: 

 

№ Име и длъжност  Организация 

1.  Боряна Войчева  

Началник отдел  СЗР,  

ГД СППРР 

Секретар на РСР на СЗР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2.  Свилен Стоянов 

Главен експерт в  отдел СЗР ,  

ГД СППРР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

3.  Татяна Божинова 

Заместник областен управител 

Областна администрация – 

Плевен 

4.  Красимир Трифонов 

Заместник областен управител 

Областна администрация – 

Плевен 

5.  Мирослав Комитски 

Заместник областен управител 

Областна администрация – Враца 

6.  Нина Петкова 

Заместник областен управител 

Областна администрация – 

Монтана 

7.  Ирена Христова 

Главен секретар на Областна 

администрация Плевен 

Областна администрация – 

Плевен 

8.  Александър Костов 

Главен експерт 

Областна администрация – 

Плевен 



9.  Добромир Тодоров  

Главен експерт 

Областна администрация – 

Монтана 

10.  Галя Иванова 

експерт 

Областна администрация – 

Монтана 

11.  Нели Митева 

експерт 

Областна администрация – Ловеч 

12.  Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев 

Директор  

Технически колеж - Ловеч 

13.  Анелия Влаховска  

Н-к отдел  

Областна администрация – Видин 

14.  Митко Спасов 

Управител 

ВиК-ЕООД гр. Плевен 

ВиК-ЕООД гр. Плевен 

15.  Евгени Тошев 

Директор дирекция „СА“ 

Община Червен Бряг 

16.  Станка Делчева Агенция СТРАТЕГМА ООД 

 

17.  Албена Славова КНСБ Плевен 

18.  Иглика Игнатова – главен 

инженер „ВиК“АД - Ловеч 

„В и К“ АД - Ловеч 

 

 

Председателят на Съвета и Областен управител на Област Плевен – г-н 

Мирослав Петров откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета. 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 съвместното заседание и приемане на дневен ред; 

2. Актуална информация, относно проекта на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на 

мрежата Натура 2000 в България и ролята на областните администрации в него; 

3. Възможности за решаване на съществуващ проблем, свързан със замърсяване 

на ВГ „Златна Панега“, който е основен водоизточник на населени места на 

територията на областите Плевен (гр. Червен бряг) и Ловеч; 

4. Обсъждане и гласуване на финансови средства, които да бъдат заложени в 

Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие 

през 2019 г.; 

5. Представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните 

Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен район, в 

това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите 

процедури по съответните Оперативни програми за 2019 г.; 

6. Представяне и обсъждане на Междинната оценка на изпълнението на 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 г.; 

7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите 

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

8. Други. Закриване на заседанието. 

 

По точка 2 от Дневния ред „Актуална информация, относно проекта на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ 

нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България и ролята на 

областните администрации в него“: 

Докладването по тази точка бе направено от г-н Мирослав Петров – 

Председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Областен 

Управител на Област Плевен. 

Г-н Мирослав Петров уведоми членовете на Регионалния Съвет, че поради 

невъзможност за участие на представител на Министерство на околната среда и водите 

в рамките на заседанието и ги запозна с полученият от МОСВ отговор: 

След приключване на проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000“, от страна 

на Министерство на околната среда и водите са инициирани необходимите 

законодателни промени за въвеждането на подход за управление на защитените зони и 

мрежата „Натура 2000“. Към настоящия момент все още са налице дискусионни 



въпроси и не е постигнато еднозначно решение на политическо ниво кой от 

разработените подходи да бъде въведен. 

От Министерство на околната среда и водите декларират, че остават на разположение 

на по- късен етап при вече въведен чрез законодателството подход да вземат участие в 

последващи събития, на които да бъде представен възприетият вече подход за 

управление на мрежата „Натура 2000“. 

 

 

По точка 3 от Дневния ред: „Възможности за решаване на съществуващ 

проблем, свързан със замърсяване на ВГ „Златна Панега“, който е основен 

водоизточник на населени места на територията на областите Плевен (гр. Червен 

бряг) и Ловеч“: 

Г-н Мирослав Петров даде думата на г-жа Гергана Дамянова – Главен 

секретар на Асоциация ВиК – Плевен. Г-жа Дамянова даде информация за 

проблема, свързан със замърсяването на ВГ „Златна Панега“. Този водоизточник е от 

изключителна важност за област Плевен, като от проблемите с водоснабдяването от 

него са засегнати 27 хил.души. Водата от водоизточника се замърсява и много бавно се 

избистря. Най-доброто решение на проблема е изграждането на пречиствателна 

станция за питейни води. Необходимите средства за изграждане на такава 

пречиствателна станция са около 5млн. 300 хил. лв. Проблемът е, че пречиствателната 

станция не може да бъде финансирана по оперативните програми. 

Г-н Евгени Тошев – представител на Община Червен Бряг. Г-н Евгени 

Тошев подчерта, че единственото решение на проблема е изграждането на 

пречиствателна станция. Хората, които са засегнати от проблема със замърсяването на 

извора са около 15 хил. души в община Червен Бряг. 

Г-н Митко Спасов – Управител на В и КЕООД- Плевен. Г-н Спасов посочи, 

че има и допълнителни водоизточници, но те могат да осигурят само режимно 

водоснабдяване и по този начин не може да се преодолее съществуващия проблем. 

Районът се обслужва от „В и К“ ЕООД – Ловеч. Г-н Спасов изрази мнение, че само 

изграждането на пречиствателна станция би била трайно решение на проблема. 

Г-жа Иглика Игнатова – главен инженер на „В и К“ ЕООД - Ловеч. Г-жа 

Игнатова се присъедини към мнението, че трябва да се търси финансиране за 

изграждането на пречиствателна станция за питейни води и да се направи всичко 



възможно за осигуряване на такова финансиране. Проектът не може да се финансира по 

оперативните програми, поради липса на консолидиран В и К оператор в областта. 

Г-н Георги Терзийски -  той подчерта, че на заседание на В и К асоциацията е 

направено предложение до МРРБ,  изграждането на пречиствателната станция за 

питейни води да стане с финансиране от Инвестиционната програма на МРРБ. 

 Г-н Терзийски каза, че трябва да се има предвид, че завършва ремонтът на 

водоснабдителното съоръжение „Долно Езеро“, което ще подобри възможностите за 

водоснабдяване на района. Без осигурено финансиране пречиствателната станция за 

питейни води няма как да се изгради на този етап. 

Поради изчерпване на мненията по тази точка от Дневния ред, се премина към 

точка 4 от Дневния ред. 

 

По точка 4 от Дневния ред: „Обсъждане и гласуване на финансови средства, 

които да бъдат заложени в Годишната индикативна програма за дейността на 

Регионалния съвет за развитие през 2019 г.“: 

Г-н Мирослав Петров докладва по тази точка от Дневния ред. Той поясни, че 

Годишната Индикативна програма /ГИП/ за дейността на Регионалния съвет за 

развитие в Северозападния район през 2019 година представлява планов документ, 

който се обсъжда и приема от членовете на Регионалния съвет за развитие съгласно чл. 

49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие /ППЗРР/. 

Проектът на Годишната индикативна програма се разработва съвместно от 

областните управители, председателстващи Регионалния съвет за развитие през 

съответната година и се внася за обсъждане и приемане от председателя на 

Регионалния съвет за развитие през втората половина на предходната календарна 

година. 

Цел на Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за 

развитие в Северозападния район през 2019г е осигуряване на активното участие на 

Регионалния съвет за развитие в процеса на стратегическо планиране на регионалното 

и местното развитие и постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване 

на средствата за регионално развитие, насочени към икономическото, социалното и 

териториалното сближаване на района с останалите райони в България и Европейския 

съюз. 

През 2019 г на ротационен принцип председателството на Съвета се поема от г-

жа Албена Георгиева – Областен управител на област Видин и г-н Георги Терзийски – 



Областен управител на област Ловеч. Предвидените финансови средства в същата 

поредност са в размер на 7 300 лв. и 5 000 лв., като разпределението им по приоритети 

може да се види в Годишната Индикативна програма, която е част от предоставените 

материали за заседанието. 

Председателят на РСР поясни, че проектът на Годишната индикативна 

програма за дейността на РСР на Северозападен район през 2019 г. е изготвен от 

Областните управители на областите Видин и Ловеч, председателстващи Регионалния 

съвет за развитие през 2019 г. 

Г-н Петров отправи покана към членовете за мнения, идеи и предложения за 

приоритети и мерки, които да бъдат включени в Годишната индикативна програма за 

2019 г., която е приложена в папките с материалите по заседанието. Такива не 

постъпиха и Председателят на РСР предложи да се приеме така предложената 

Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2019 г. 

По точка 4 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район приема 

предложената Годишна индикативна програма за дейността на РСР на 

Северозападен район през 2019 г. 

 

По точка 5 от Дневния ред: “Представяне и обсъждане на степента на 

изпълнение на съответните Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на 

Северозападен район, в това число и информация за Годишните индикативни 

програми и предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 

2019г.: 

Г-н Мирослав Петров предостави думата на представителите на 

Управляващите органи на оперативните програми за представяне на информацията 

Презентациите бяха направени в следната последователност: 

 

1. Боряна Войчева - представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството; 



 

Г-жа Войчева предостави информация за Индикативната Годишна Работна програма 

за 2019 година и за напредъка по ОП „Региони в растеж“ в Северозападния район. 

Процедурите, включени в Индикативната Годишна работна програма са следните: 

Процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“ по Приоритетна ос 1; 

Процедура „Развитие на туристическите атракции“ по Приоритетна ос 6; 

Процедура „Регионални пътища“ по Приоритетна ос 7. 

Г-жа Войчева предостави и данни за напредъка на ОПРР в Северозападен район – брой 

сключени договори с бенефициентите- общини, по области, по общини и като цяло за 

района; данни за изплатените средства до момента по програмата. Информацията 

съдържаше и данни за изпълнението на договорите, сключени с конкретните 

бенефициенти по ОП „Региони в растеж“. 

 

2. Красимира Цветанова- представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Министерство на 

образованието и науката. 

 

Г-жа Цветанова представи актуална информация за изпълнението на ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ на територията на Северозападен район. Тя даде 

данни за Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, 

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Приоритетна ос 3“ 

Образователна среда за активно социално приобщаване“. 

Беше направено представяне и на Индикативната Годишна Работна програма за 2019 

година. 

(Презентацията е приложена към настоящия протокол) 

 

3. Десислава Андонова – представител на  Дирекция Развитие на селските 

райони, Министерство на земеделието, храните и горите 

 

Г-жа Десислава Андонова предостави данни за осъществените приеми по проекти по 

ПРСР 2014-2020, както и информация за постъпилите заявления и заявените разходи по 

програмата. Беше предоставена и информация по отношение на одобрените заявления 

и за одобрените разходи по ПРСР. 



Беше направено представяне на напредъка за Северозападния район по отделните под-

мерки на програмата. 

Г-жа Андонова представи данни за предстоящите приеми по ПРСР съгласно проекта 

на Индикативната Годишна Работна програма за 2019 година. 

(Презентациите са приложени към настоящия протокол) 

Председателят на РСР на СЗР информира, че поради оперативна 

ангажираност, на заседанието не присъстват представители на Управляващите органи 

на Оперативните програми „Околна среда”, „Транспорт и транспортна 

инфраструктура”, „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, Програма за 

морско дело и рибарство“. Предоставени са справки за изпълнението на операциите, 

които ще бъдат изпратени на членовете от Секретариата на Регионалния съвет с 

протокола от заседанието. Той благодари на представителите на Управляващите органи 

на оперативните програми за представената информация и даде думата на членовете за 

въпроси. 

 

По точка 6 от Дневния ред: Представяне и обсъждане на Междинната 

оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-

2020 г.: 

Г-н Мирослав Петров предостави думата на г-жа Станка Делчева -

представител на Агенция СТРАТЕГМА да представи Междинната оценка на 

изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 г. 

 

Г-жа Станка Делчева започна  своето  представяне с Цел на извършваната 

междинна оценка. Тя даде информация за Правната рамка за периода 2005-2010 година; 

за Институционалната среда в периода 2012-2018 година; запозна присъстващите с 

източниците на информация; стратегическите цели на НСРР; с инструментите за 

оперативно изпълнение, определени в НСРР. 

Г-жа Станка Делчева говори за промените в социалното и икономическото 

развитие на България. Предостави данни за: ръст на БВП за периода 2011-2016 година 

на национално и регионално ниво в млн. лв.; дял на БВП на човек от населението от 

средната стойност на ЕС в %; коефициента на безработица на населението на 15 и 

повече навършени години в %; коефициент на икономическа активност на населението 

на 15 и повече навършени години в %; общ доход на лице от домакинство – в лв.; дял 



на преждевременно напусналите образователната система / на възраст 18-24 г/ в %; 

БВП на човек от населението за периода 2011-2016, за СЗР и по области в лв.; 

коефициент на заетост /15-64 г./ за СЗР, по области, за периода 2007-2016 година; 

средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 

СЗР, по области, за периода 2008-2015 година, в лв.; 

Бяха дадени данни за промените в социалното и икономическото развитие на 

страната по отношение на междурегионалните различия. Представи се и информация за 

вътрешнорегионалните различия към средата на периода. 

(Презентацията е приложена към настоящия протокол) 

 

По точка 7 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. 

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 8 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”: 



Председателят на РСР г-н Мирослав Петров предостави възможност за 

изказвания и въпроси.  

Г-н Георги Терзийски – Областен управител на област Ловеч постави въпроса 

за Концепция за туристическо райониране на България и предложение за вземане на 

решение, насочено към създаване на изнесен офис в гр. Ловеч на Организацията за 

управление на Старопланински туристически район, което ще допринесе за развитието 

на туризма и повишаване на дела на този отрасъл в икономиката на областта и региона. 

Приемането на Концепцията за туристическо райониране на България през 2015 

г. е в съответствие с изискванията на Закона за туризма и цели използването на 

маркетинга на дестинациите на регионално ниво като основа за формиране на 

организации за управление на дестинациите (организации за управление на 

туристическите райони).  

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен 

туризъм, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните 

туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния 

пазар. Така може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите 

на различните пазарни сегменти. Не на последно място очакваме приносът на туризма 

като източник на доходи и развитие на свързаните с него индустрии да доведе до 

икономически растеж на регионите. 

Съгласно Концепцията за туристическо райониране България е разделена на 

девет района: район Дунав, район Стара планина, район София, район Тракия, район 

Долината на розите, район Рила-Пирин, район Родопи, район Варненско Черноморие, 

район Бургаско Черноморие. 

Общините от Северозападен район за планиране попадат в районите Дунав с 

център гр. Русе и район Стара планина с център гр. Велико Търново. 

Поради издължената териториална конфигурация и големите разстояния между 

отделните части на Старопланински туристически район в Концепцията за 

туристическо райониране на България е предвидено той да бъде разделен на 

подрайони, в които да действат „изнесени“ офиси с малък брой служители, които да 

осъществяват близка координация и взаимодействие със заинтересованите страни, 

както и да предоставят туристическа информация на място. Решението за създаване на 

такива изнесени офиси се взема от съответната Организация за управление на 

туристическите райони в зависимост от конкретните нужди и възможности на всеки 

район. 



От 32 бр. общини в състава на район Стара планина  17 бр. са от Северозападен 

район за планиране, като 7 бр. от тях са от област Ловеч. 

Област Ловеч е богата на редица природни дадености, исторически и културни 

обекти, които са предпоставка за успешно развитие на туризма. Наличието на 

минерални извори, ловни стопанства, природни резервати, пещери, исторически и 

културни обекти, спомогнали за развитието на различни видове туризъм, вкл. СПА, 

ловен, еко, конферентен и т.н. 

Съгласно Годишния доклад за изпълнение на Регионалния план за развитие на 

Северозападна България 2014-2020, област Ловеч, се откроява с реализирани приходи 

от нощувки в размер на 7 272 058 лв., което представлява 45,1 % - почти половината от 

всички приходи за района.  

Наше проучване относно туристическата активност за периода 1 януари – 30 

юни 2018 г. в общините в област Ловеч показа, че реализирани нощувки за периода са 

131 422 бр., отчетените посещения на туристи – 151 741, а категоризирани обекти за 

хранене и настаняване – над 180 бр. 

Ние от област Ловеч работим активно за създаване на Организация за 

управление на Старопланински туристически район от началото на юни 2018 г., когато 

поканихме представител на Министерство на туризма за участие в заседание на 

Областният съвет за развитие на област Ловеч. Участници сме в Учредителния 

комитет, във връзка със създаване на Организация за управление на Старопланински 

туристически район и ще съдействаме за нейната регистрация и укрепване с оглед 

бъдещите ползи за гражданите и бизнеса. От друга страна участваме активно в 

планирането на проекти в областта на туризма в рамките на Северозападен район за 

планиране. 

Във връзка с гореизложеното отправям към членовете на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район предложение за вземане на решение, насочено към 

създаване на изнесен офис в гр. Ловеч на Организацията за управление на 

Старопланински туристически район, което ще допринесе за развитието на туризма и 

повишаване на дела на този отрасъл в икономиката на областта и региона. След 

становището, представено от г-н Георги Терзийски, беше дадена думата на 

присъстващите за изказвания и коментари. 

Г-н Александър Костов – главен експерт – Областна Администрация – Плевен.  

Г-н Александър Костов каза, че предложението на г-н Георги Терзийски – Областен 

Управител на Област Ловеч е резонно и мнението е, че Регионалния Съвет на СЗР, като 



нормативно определен орган за управление на регионалното развитие, би могъл да 

изрази своята принципна подкрепа по отношение на направеното предложение за 

решение. Беше направено уточнението, че все пак следва да се има предвид че 

решението за откриване на изнесен офис е преди всичко функция и задача на 

организациите за управление на туристическите райони и техните членове. 

Откриването на изнесен офис би подпомогнало дейностите по ефективното и ефикасно 

управление на туризма в северозападен район за планиране. 

Г-жа Малина Николова – Областен Управител на Област Враца – г-жа Николова 

каза, че не възразява срещу предложението на г-н Георги Терзийски, но изрази мнение, 

че една малка територия като България се дели от всяко министерство на райони. 

Г-жа Мария Панайотова – представител на Българска търговско- промишлена палата 

– Враца сподели мнението, че според нея едно такова решение трябва да се вземе, като 

най-напред се чуе мнението на българските туроператори, а това мнение не е взето. 

 

Предложението на г-н Георги Терзийски беше подложено на гласуване.  

От присъстващите 22 членове на Регионалния съвет на СЗР 18 души гласуваха „за“ и 4 

души гласуваха „въздържал се“. 

Предложението: „РСР на СЗР подкрепя създаването на изнесен офис в гр. 

Ловеч на „Организацията за управление на Старопланински туристически 

район“, което ще допринесе за развитието на туризма и повишаване на дела на 

този отрасъл в икономиката на областта и региона“ беше прието от членовете на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

 

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 СЗР:   

   ................../П/......………………………  

                 (Боряна Войчева)   

Председател на РСР и РКК на Северозападен район 

 



……………………/П/………………............................... 

(Мирослав Петров) 

Областен управител на област Плевен 


