ПРОТОКОЛ №16
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
29 май 2013 г., гр. Враца
Днес 29.05.2013 г. в Заседателната зала на Областна администрация - Враца се
проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Заседанието беше открито от заместник областния управител на Област Враца г-н
Валентин Литов.
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. Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч
2. Цветан Асенов – областен управител на Област Видин
3. Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
4. Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
5. Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
6. Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра
7. Владимир Владимиров – кмет на Община Кула
8. Емил Бебенов – кмет на Община Никопол
9. Десислава Димитрова – Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Враца
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 25 члена от
състава на РСР на Северозападен район:
1.Николина Николова – заместник-министър на регионалното развитие
2. Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите
3. Снежана Благоева – заместник-министър на земеделието и храните
4. Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
6. Петър Стоянов – заместник-министър на труда и социалната политика
7. Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационите технологии и
съобщенията
8. Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
9. Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене
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10. Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит
11. Донка Михайлова – кмет на Община Троян
12. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец
13. Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
14. Димитър Стойков – кмет на Община Плевен
15. Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия
16. Петър Дулев – кмет на Община Белене
17. Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена
палата – Враца
18. Галя Божанова – Българска стопанска камара
19. Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България
20. Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
21. Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България
На тяхно място по чл.44, ал.4 от ППЗРР предварително определени да ги
заместват са:
1. Ирина Захариева – Министерство на регионалното развитие
2. Тодорка Гергова – Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
3. Илияна Аврамова – Министерство на земеделието и храните
4. Стефан Узунов – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
5. Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика
6. Виктория Бицова – Министерство на транспорта, информационите технологии и
съобщенията
7. Валентин Литов – заместник областен управител на Област Враца
8. Алексей Зелов – заместник – кмет на Община Плевен
9. Мария Панайотова – Българска търговско-промишлена палата – Враца
10. Лиляна Нелова – Българска стопанска камара – Враца
Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
На заседанието присъстваха:
1. Златко Стефанов– Министерство на регионалното развитие
2. Боряна Войчева – Министерство на регионалното развитие
3. Поля Върбанова – Областна администрация Ловеч
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4. Севдалина Пеева – Областна администрация Ловеч
5. Сашка Първанова – Областна администрация Враца
6. Евгения Илиева – Областна администрация Враца
7. Виргиния Керефейска – Областна администрация Враца
8. Анелия Влаховска – Областна администрация Видин
9. Дочка Велкова – Обединение „Регионални анализи 2014 +”
10. Райна Душкова – Юнайт консултинг
11. Белин Моллов – Велдер Консулт ООД
12. Николай Енчев – Велдер Консулт ООД
13. Стойко Дошенов – Юнайт консултинг
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 - Видин”
2. Наталия Николова – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”
3. Свилен Стоянов – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”
Заместник областният управител на Област Враца г-н Валентин Литов откри
заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Г-н Литов благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
Г-н Литов представи Проекта на Дневен ред за настоящото заседание и даде
възможност на членовете да отправят предложения за включване на нови точки.
Г-н Иван Новкиришки - областен управител на Област Плевен направи
предложение за включване на нова точка в дневния ред „Представяне, обсъждане и
съгласуване на Проект на Областна стратегия за развитие на област Плевен за
периода 2014-2020 г.”
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Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред (с така направеното
предложение):
Дневен ред:
1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район. Приемане на дневен ред;
2. Избор на заместник-председател на РСР на СЗР за периода от 01.07.2013 г. до
31.12.2013 г.;
3. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2012 г.;
4. Представяне на резултати от анализа на градското развитие в България (етап от
проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на
Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”);
5. Представяне на втори финален проект на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.;
6. Одобряване на Проекта на Регионален план за развитие на Северозападен
район за периода 2014-2020 г. в съответствие със Становище по екологичната
оценка на Министерството на околната среда и водите;
7. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Областна стратегия за
развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.;
8. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Областна стратегия за
развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г.;
9. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Областна стратегия за
развитие на област Враца за периода 2014-2020 г.;
10. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Областна стратегия за
развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г.;
11. Представяне, обсъждане и съгласуване на Проект на Областна стратегия за
развитие на област Плевен за периода 2014-2020 г.
12.Определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район за участие в Обществен съвет към Министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията;
13. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
14. Други.
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По точка 2 от Дневния ред: „Избор на заместник-председател на РСР на СЗР
за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г.”
Г-н Валентин Литов 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.
Г-н Литов отправи покана към членовете за предложения.
След направената покана г-н Иван Новкиришки внесе предложение за г-н
Димитър Стойков – кмет на Община Плевен. Така направеното предложение 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

Северозападен район е определен г-н Димитър Стойков – кмет на Община Плевен
за периода 1 юли 2013 г. – 31 декември 2013 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и одобряване на
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за 2012 г..”
Г-н Валентин Литов информира членовете на Съвета, че съгласно действащото
законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение
на изпълнението на регионалните планове за развитие. Органът за наблюдение на
Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие в съответния район на
ниво 2.
Г-н Литов отбеляза, че Годишният доклад се разработва от териториалното
звено на Министерството на регионалното развитие в съответния район от ниво 2.
Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от
Регионалния съвет за развитие е 30 юни на всяка следваща година.
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Г-н Валентин Литов даде думата на г-жа Ирина Михайлова – секретар на РСР
на СЗР да представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния
план за развитие на Северозападен район за 2012 г.
След направената презентация г-н Литов отправи предложение към членове на
Съвета за мнения, допълнения и предложения. Такива не постъпиха и Годишният
доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за 2012 г. бе подложен на гласуване и одобрен с пълно
мнозинство.
По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №2
На основание чл.19 ал.1, т.3 от Закона за регионалното развитие
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за 2012 г.
По точка 4 от Дневния ред: „Представяне на резултати от анализа на
градското развитие в България (етап от проект „Разработване на социалноикономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие
2014-2020 г.)”
Г-н Литов предостави думата на г-жа Дочка Велкова – представител на
Обединение „Регионални анализи за 2014+” да представи информация по точка 4 от
дневния ред.
Г-жа Велкова представи във вид на презентация „Анализ на инфраструктурата,
попадаща в зоните за въздействие на Интегрираните планове за градско възстановяване
и развитие”. (Презентацията е приложена към настоящия протокол.)
По точка 5 от Дневния ред: „Представяне на втори финален проект на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”
Г-н Валентин Литов предостави думата на г-н Златко Стефанов – представител
на Министерство на регионалното развитие да представи информация по точка 5 от
дневния ред.
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Г-н Стефанов представи във вид на презентация проект на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към настоящия
протокол.)
По точка 6 от Дневния ред: „Одобряване на Проекта на Регионален план за
развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. в съответствие със
Становище по екологичната оценка на Министерството на околната среда и водите”
Г-н Валентин Литов поясни, че Проектът на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за периода 2014-2020 г. е разработен през 2012 г. и обсъден на
заседание на Регионалния съвет за развитие на СЗР на 29 ноември 2012 година.
През м. януари 2013 г. на заседание за неприсъствено приемане на решение на
РСР на Северозападен район, Проектът на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г. е
одобрен на основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за регионалното развитие.
На проведеното на 21 март 2013 г. заседание на Съвета, е представена и
обсъдена предварителната оценка на плана, която включва оценка на социалноикономическото въздействие и екологична оценка. Приключена е и изискваната
процедура по отношение на екологичната оценка и оценката за съвместимост.
Издадено е Становище по екологична оценка №4-2/2013 г., с което Министерство на
околната среда и водите съгласува Проекта на Регионален план за развитие на
Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на
плана, както и мерките за наблюдение и контрол при прилагането му, са отразени в
Проекта на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г.
Съгласно чл. 49, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие, е необходимо Регионалният съвет за развитие на СЗР да одобри Проекта на
Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. в
съответствие със Становището по екологичната оценка на Министерството на околната
среда и водите.
Следва процедура на съгласуване, съгласно чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и неговата администрация и приемане от
Министерския съвет, съгласно чл. 11, ал. 6 от ЗРР.
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По точка 6 от дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №3
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Проекта на
Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. в
съответствие със Становището по екологичната оценка на Министерството на
околната среда и водите, на основание чл. 49, т. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие.
По точка 7 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и съгласуване на
Проект на Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020г.”
Г-н Валентин Литов 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.
Г-н Литов даде думата на г-жа Анелия Влаховска представител от Областна
администрация – Видин да представи Проекта на Областна стратегия за развитие на
област Видин за периода 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към настоящия
протокол.)
След направената презентация г-н Валентин Литов отправи предложение към
членове на Съвета за мнения, допълнения и предложения. Такива не постъпиха и г-н
Литов предложи да се премине към съгласуване на представения проект на Областна
стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.
По точка 7 от дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №4
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проект на
Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.
По точка 8 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и съгласуване на
Проект на Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020
г.”
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Г-н Валентин Литов даде думата на г-жа Евгения Илиева - представител от
Областна администрация - Враца да представи Проекта на Областна стратегия за
развитие на област Враца за периода 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към
настоящия протокол.)
След направената презентация, г-н Литов предложи да се премине към
обсъждане и съгласуване на представения проект на Областна стратегия за развитие на
област Враца за периода 2014-2020 г.
Г-н Михаил Бъчваров, представител на Министерство на труда и социалната
политика взе отношение по предложената визия и сподели, че би било добре тя да се
допълни, като се имат предвид общите очаквания и перспективи за развитие на
областта за периода 2014-2020 г.
По точка 8 от дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №5
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проект на
Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020 г.
По точка 9 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и съгласуване на
Проект на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г.”
Г-н Валентин Литов даде думата на г-жа Севдалина Пеева - представител от
Областна администрация – Ловеч да представи Проекта на Областна стратегия за
развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към
настоящия протокол.)
След направената презентация, г-н Литов предложи да се премине към
обсъждане и съгласуване на представения проект на Областна стратегия за развитие на
област Ловеч за периода 2014-2020 г. Мнения, допълнения и предложения не
постъпиха и по точка 9 от дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №6
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проект на
Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г.
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По точка 10 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и съгласуване на
Проект на Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020
г.”
Г-н Литов даде думата на г-н Белин Моллов - представител на „Велдер
Консулт” ООД да представи Проекта на Областна стратегия за развитие на област
Плевен за периода 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към настоящия протокол.)
След направената презентация, г-н Валентин Литов предложи да се премине
към обсъждане и съгласуване на представения проект на Областна стратегия за
развитие на област Плевен за периода 2014-2020 г. Мнения, допълнения и предложения
не постъпиха и по точка 10 от дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №7
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проект на
Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020 г.
По точка 11 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и съгласуване на
Проект на Областна стратегия за развитие на област Монтана за периода 20142020 г.”
Г-н Литов даде думата на г-н Стойко Дошенов – представител на Юнайт
консултинг да представи Проекта на Областна стратегия за развитие на област Монтана
за периода 2014-2020 г. (Презентацията е приложена към настоящия протокол.)
След направената презентация, г-н Валентин Литов предложи да се премине
към обсъждане и съгласуване на представения проект на Областна стратегия за
развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г.
Г-жа Ирина Захариева – представител на Министерство на регионалното
развитие взе отношение по предложената визия и отбеляза, че би било добре да не се
акцентира само на националната политика, тъй като идеята за стратегическо планиране
на различните териториални нива, на йерархична свързаност и на изграждане на
система за стратегически документи, предполага властите на различните териториални
нива да взаимодействат много добре и да имат една обща стратегическа ориентация,
цели и приоритети, които да постигат. В този случай и местните политики за развитие
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също ще допринасят за развитието на област Монтана, така че тази част от визията би
трябвало да бъде коригирана.
Г-н Стойко Дошенов посочи, че районът, не само областта, трябва да е район за
целенасочена национална политика. След направената бележка, визията ще бъде
преосмислена и адекватно променена.
Други мнения, допълнения и предложения не постъпиха и по точка 11 от
дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №8
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проект на
Областна стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г.
По точка 12 от Дневния ред: „Определяне на представители на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район за участие в Обществен съвет към
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”
Г-н Валентин Литов информира, че към Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се сформира Обществен съвет, чиято
основна дейност е свързана с вземане на решения и приемане на инициативи за
провеждане на държавната политика в областта на транспортната инфраструктура и
услуги, електронните съобщения и пощенските услуги, информационните технологии,
модерната широколентова инфраструктура, електронното управление и електронното
правителство, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.
В тази връзка е необходимо да бъдат определени представители (един титуляр и
един заместник) на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в
Обществения съвет към Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Във връзка с писмо от Министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията с изх. №29-00-27/27.03.2013 г. и предвид краткия срок посочен в
писмото за отговор, г-н Литов информира членовете на Съвета, че са предложени за
представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район:
Титуляр: Пепа Владимирова - Областен управител на Област Враца;
Заместник: Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит.
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Г-н Валентин Литов предостави думата на членовете за други предложения.
Такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното предложение.
След проведеното гласуване Съветът взе следното решение:
Решение №9
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи за свои
представители

в

Обществения

съвет

към

Министъра

на

транспорта,

информационните технологии и съобщенията.:
Титуляр: г-жа Пепа Владимирова - Областен управител на Област Враца
Заместник: г-н Иван Грънчаров – Кмет на Община Луковит.
По точка 13 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 Литов 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.
Г-н Валентин Литов предложи за обсъждане и одобряване на Проект на
съобщение до средствата за масово осведомяване относно заседанието на РСР на
Северозападен район, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение №10
1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР 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.
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По точка 14 от Дневния ред: „Други”
Г-н Валентин Литов заяви, че на проведеното заседание на РСР на СЗР на 21
март 2013 г., г-н Аспарухов – кмет на община Мездра е обосновал необходимостта, на
следващо заседание да се представи напредъка по деинституционализацията.
Г-н Литов даде думата на г-жа Боряна Войчева - представител на Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, да представи кратка
информация за схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск на ОПРР”.
Г-жа Боряна Войчева представи кратка информация за напредъка по проектите
по схемата. Тя информира, че броят на сключените договори по схемата за
Северозападен район е 10, като общата им стойност е 18 948 431.72 лв. Г-жа Войчева
заяви, че в рамките на този проект ще бъдат ремонтирани 23 Центрове за настаняване
от семеен тип и 8 защитени жилища. В 7 от общините в Северозападен район са
стартирали строително-монтажни работи, като в община Червен бряг те са
финализирани. В община Бяла Слатина тече процедура за избор на изпълнител на СМР.
След представената информация други предложения не бяха внесени.
Г-н Валентин Литов благодари на всички присъстващи за участието и закри
заседанието в 13.40 часа.

Опис на материалите – обект на разглеждане на заседанието:
1. Проект на дневен ред;
2. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за 2012 г.;
3. Анализ на инфраструктурата, попадаща в зоните за въздействие на Интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие;
4. Проект на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;
5. Становище № 4-2/2013 г. по екологичната оценка на Министерството на околната
среда и водите;
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6. Проект на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г.;
7. Проект на Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.;
8. Проект на Областна стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020г.;
9. Проект на Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020 г.;
10. Проект на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г.;
11. Проект на Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020г.;
12. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

Протоколист на РСР на Северозападен район:

……………………………………….........
(Наталия Николова)

Секретар на РСР на Северозападен район:

……………………………………….........
(Ирина Михайлова)

Заместник-председател на РСР на Северозападен район
……………………………………..........................
(Румен Маноев)
(Кмет на община Козлодуй)
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