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ПРОТОКОЛ №9 

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И 

РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЗР 

08 декември 2011 г., гр. Видин 

 

 

 

Днес 08.12.2011 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин 

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 Видин                     

г-н Пламен Стефанов в качеството му 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.Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

2.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин 

3.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

4.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

5.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

6.Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене 

7.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

8.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

9.Донка Михайлова – кмет на Община Троян 

10.Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра 

11.Иван Лазаров – кмет на Община Вършец 

12.Димитър Стойков – кмет на Община Плевен 

13.Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия 

14.Емил Бебенов – кмет на Община Никопол 
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15.Петър Дулев – кмет на Община Белене 

16.Мая Антова – Съюз за стопанска инициатива 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 16 члена от 

състава на РСР на Северозападен район: 

 

1.Владислав Горанов – заместник-министър на финансите 

2.Евдокия Манева  – заместник-министър на околната среда и водите 

3.Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните 

4.Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма 

5.Деяна Костадинова – заместник-министър на труда и социалната политика 

6.Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

7.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

8.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

9.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

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

палата - Враца 

11.Галя Божанова – Българска стопанска камара 

12.Кольо Тушев – Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” 

13.Пламен Младенов  –  Асоциация на индустриалния капитал в България 

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

15.Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България 

16.Стефан Кръстев – председател на Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Видин 

 

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

заместват са: 
 

1.Юлия Цолова – Министерство на финансите 

2.Ганя Христова – Министерство на околната среда и водите 

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

4.Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика 

5.Валентин Литов – заместник областен управител на Област Враца 

6.Димитър Попов – заместник-кмет на Община Козлодуй 

7.Цветелина Александрова – заместник-кмет на Община Георги Дамяново 
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8.Мария Панайотова – административен секретар на 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.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин 

2.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

3.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

4.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

5.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

6.Анелия Йорданова – Министерство на труда и социалната политика 

7.Боряна Войчева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

8.Ася Христова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

9.Илияна Аврамова – Министерство на земеделието и храните 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 10 члена от 

състава на РКК: 

 

1.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

2.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

3.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

4.Ангел Ковачев – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

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

съобщенията 

6.Малина Крумова – Министерство на околната среда и водите 

7.Моника Димитрова – Министерство на финансите 

8.Надя Генова – Администрация на Министерския съвет 

9.Иван Илков – Министерство на финансите 

10.Николай Атанасов – Министерство на финансите 

 

На тяхно място предварително определени да ги заместват са: 
 

1.Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия 
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2.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

3.Петър Дулев – кмет на Община Белене 

4.Илия Цветков – Администрация на Министерския съвет 

 

На заседанието присъстваха представители на София Консултинг груп: 

1.Борислав Татраджийски 

2.Дочка Велкова 

3.Мария Георгиева 

 

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.Албена Нешева – старши експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация 

на регионалното развитие в Северозападен район” 

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

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

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

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

 

 

Председателят на Съвета и областен управител на Област Видин г-н Пламен 

Стефанов откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. 

Г-н Стефанов благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за 

развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район и пожела 

съвместна ползотворна работа. 

На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 

 Г-н Стефанов представи предварителния Дневен ред за настоящото заседание и 

даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на нови точки.  

Всички членове на Съвета  приеха следния Дневен ред: 
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Дневен ред: 

 

1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и 

Регионалния координационен комитет (РКК). Приемане на дневен ред 

                     Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                    г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

2. Промяна на представителите на общините в РСР на СЗР 

                     Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                                        г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

3. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район за мандат 01.07. – 31.12.2011 г. 

                     Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                                        г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

4. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район за мандат 01.01. – 30.06.2012 г. 

                     Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                                        г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

5. Определяне на представители на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на НСРР и 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС 

                     Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                                        г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

6. Представяне и обсъждане на проект на социално-икономически анализ на настоящата 

ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България 

Представител  на София Консултинг Груп 

7. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР 

през 2012 г. 

Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                                        г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

8. Представяне на проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за 

развитие на област Ловеч 2010- 2013 г. Обсъждане и съгласуване  

Представител на  

Областна администрация – Ловеч 

9. Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район 

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

10. 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 и РКК на СЗР –  

                                                                  г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

11. Други 

Закриване на съвместното заседание  

                     Председателят на РСР и РКК на СЗР –  

                                        г-н Пламен Стефанов - областен  управител на област Видин 

 

 

По точка 2 от Дневния ред: „Промяна на представителите на общините в 

РСР на СЗР” 

Г-н Стефанов напомни, че съгласно чл.18, ал. 4 от ЗРР членове на РСР на СЗР 

са представители на министерства, областните управители на петте области от 

Северозападен район, представители на общините от всяка област, включена в 

Северозападен район и по един представител на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. 

Местните изборите проведени на 23 октомври 2011 г. налагат промяна на 

представителите на общините в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район . 

Председателят уточни, че в изпълнение на чл.18, ал. 5 и ал. 6 от ЗРР са 

проведени Областни съвети за развитие, на които са определени съответните 

представители на общините за всяка област в Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район, както следва: 

За област Видин – 2-ма представители: 

Г-н Владимир Владимиров - кмет на община Кула 

Г-н Ваньо Костин - кмет на община Чупрене 

 

За област Враца – 2-ма представители: 

Г-н Румен Маноев - кмет на община Козлодуй 

Г-н Иван Аспарухов - кмет на община Мездра 

 

За област Монтана – 2-ма представители: 

Г-н Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново 

Г-н Иван Лазаров - кмет на община Вършец 
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За област Ловеч – 2-ма представители: 

Г-жа Донка Михайлова - кмет на община Троян 

Г-н Иван Грънчаров - кмет на община Луковит 

 

За област Плевен – 4-ма представители: 

Г-н Димитър Стойков - кмет на община Плевен 

Г-жа Поля Цоновска - кмет на община Долна Митрополия 

Г-н Емил Бебенов - кмет на община Никопол 

Г-н Петър Дулев - кмет на община Белене 

 

По точка 3 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за мандат 01.07. – 

31.12.2011г.” 

 

Г-н Стефанов напомни, че според разпоредбите на чл.45, ал.3 от Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) 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. 

 Представители на общините от област Видин са г-н Владимир Владимиров - 

кмет на община Кула и г-н Ваньо Костин - кмет на община Чупрене. 

Председателят отправи покана към членовете за предложения. Г-н Стефанов 

предложи за заместник-председател на РСР на СЗР г-н Ваньо Костин - кмет на община 

Чупрене. Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с пълно 

мнозинство.  

По точка 3 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 Ваньо Костин – кмет на община Чупрене за 

периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г. 
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По точка 4 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за мандат 01.01. – 

30.06.2012г.” 

 

Г-н Пламен Стефанов отправи покана към членовете за предложения за 

заместник-председател за периода 01.01. – 30.06.2012 г. Председателят на РСР и РКК 

на СЗР предложи за заместник-председател на РСР на СЗР г-н Иван Грънчаров - кмет 

на община Луковит. Направеното предложение бе подложено на гласуване и прието от 

членовете на Съвета. 

По точка 4 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 

 

Решение 2: 

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 Иван Грънчаров – кмет на община Луковит 

за периода 1 януари 2012 г. – 30 юни 2012 г. 

 

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

Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и 

оперативните програми съфинансирани от фондовете на ЕС” 

 

Г-н Пламен Стефанов уточни, 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  (НСРР)  и 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.  

 Г-н Стефанов отбеляза, че с оглед настъпилите промени в местната власт след 

изборите от 23 октомври 2011 г., е необходимо Регионалният съвет за развитие на 

Северозападен район да актуализира представителите в Комитетите за наблюдение на 

Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми 

съфинансирани от фондовете на ЕС.  

Председателят информира членовете на Съвета за досегашните представители  

в Комитетите за наблюдение и уточни, че към материалите по заседанието е приложен 
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списък с настоящите представители на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападния район в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа 

референтна рамка и Оперативните програми. 

Г-н Стефанов внесе предложения за представители и заместници в Комитетите 

за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 

програми. Предложенията бяха подложени на поетапно гласуване. 

След проведеното гласуване за всяко предложение, Съветът единодушно взе 

следните решения: 

Решение №3 

 

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:  

Представител: Иван Новкиришки– областен управител на област Плевен 

Заместник: Иван Аспарухов – кмет на община Мездра 

 

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 „Регионално развитие”:  

Представител: Ваня Събчева – областен управител на област Ловеч 

Заместник: Иван Лазаров – кмет на община Вършец 

 

 

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 

конкурентноспособността на българската икономика”:  

Представител: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана 

Заместник: Ваньо Костин – кмет на община Чупрене 
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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 „Развитие на човешките 

ресурси”:  

Представител: Румен Маноев - кмет на община Козлодуй 

Заместник: Поля Цоновска - кмет на община Долна Митрополия 

 

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 „Околна среда”:  

Представител: Пламен Стефанов - областен управител на област Видин 

Заместник: Димитър Стойков - кмет на община Плевен 

 

 

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 „Транспорт”:  

Представител: Пепа Владимирова - областен управител на област Враца 

Заместник: Иван Грънчаров - кмет на община Луковит 

 

 

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 „Административен капацитет”:  

Представител: Дилян Димитров - кмет на община Георги Дамяново  

Заместник: Петър Дулев - кмет на община Белене 
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Решение №10 

 

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: Владимир Владимиров - кмет на община Кула 

Заместник: Донка Михайлова - кмет на община Троян 

 

След като изборът на представители и заместници в Комитетите за наблюдение 

на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми бе 

направен, г-н Стефанов направи допълнително предложение за решение по точка 5 

от Дневния ред. 

След представянето му, председателят на РСР и РКК г-н Пламен Стефанов 

предложи да се пристъпи към гласуване. 

След проведеното гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

Решение №11 

 

 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. 

 

По точка 6 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на проект на 

социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред регионалното развитие 

и териториалното сближаване на България” 

По точка 6 от Дневния ред г-н Стефанов даде думата на г-жа Дочка Велкова - 

представител на София Консултинг Груп. 
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Г-жа Велкова представи проект на социално-икономически анализ на 

настоящата ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на 

България. 

След направената презентация се премина към обсъждане на проекта. 

 Г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството сподели, че присъстващите на това заседание са членове на 

Регионалния съвет за развитие на най-изостаналия район, не само в страната, но и в 

целия Европейски съюз. По показател брутен вътрешен продукт на човек от 

населението, Северозападният район е на равнище около 28% от средното ниво на 

районите от ниво 2 в Европейския съюз. За  сравнение г-н Нанков посочи Югозападен 

район, който е най – развития български район, с  брутен вътрешен продукт на човек от 

населението - 73% от средните нива на ЕС. Той отбеляза, че каквито и локални мерки 

да се прилагат, без една целенасочена регионална политика, която е съвкупност от 

много мерки, свързана не само с конкретни оперативни програми, конкретно целево 

финансиране, конкретни институционални мерки, няма да може да се преодолеят тези 

диспропорции между районите от ниво 2, натрупани в един значителен период. 

 По отношение на представения анализ, г-н Нанков направи препоръка в 

аналитичната част относно индикаторите за социално - икономическото развитие, като 

изрази мнение, че са използвани подходящи индикатори, но обърна внимание на това, 

което се получава като резултати. При някои от тях трябва да се свали нивото от район 

от ниво 2 на областно ниво, на общинско ниво, за да се види какви са вътрешните 

диспропорции в самите райони от ниво 2. Същността на регионалното развитие не е 

само да се намалят диспропорциите между отделните териториални единици, а вътре в 

самите тях, както между отделните райони, отделните области, отделните общини, като 

съответно се намалява и ограничава въздействието на модела център-периферия, едни 

центрове, едни населени места и едни територии да се развиват за сметка на други.  

 Г-н Стефанов благодари на г-н Нанков за направеното изказване и отбеляза, че  

Северозападен район е изостанал, но ако районът беше високо развит индустриално, 

това нямаше да се случи. Г-н Стефанов сподели, че би искал да чуе какво може да се 

случи с един такъв изостанал район с развитието на кризата в Европа. 

Г-жа Велкова уточни, че такива прогнози към момента не са изготвени. На този 

етап е направен анализ на настоящето и в исторически план на развитие 2007- 2010 г. 
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Г-н Стефанов благодари за отговора на г-жа Велкова, но сподели че в годините 

на криза винаги се отварят някакви възможности и трябва да се помисли дали 

Северозападен район може да има някакво предимство. 

 

По точка 7 от Дневния ред: „Обсъждане и приемане на проект на Годишна 

индикативна програма за дейността на РСР през 2012 г.” 

 

Г-н Пламен Стефанов информира, че с Годишната индикативна програма се 

определят основните дейности, пряко свързани с функциите на Регионалния съвет за 

развитие съгласно Закона за регионалното развитие, както и необходимите средства за 

тяхното ефективно и ефикасно изпълнение през 2012 г. 

Председателят на РСР посочи, че проекта на Годишна индикативна програма 

за дейността на РСР през 2012 г. 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 2012 година.  

Г-н Николай Нанков уточни, че това е финансовият ресурс, който се 

предвижда за реализирането на Годишната индикативна програма за дейността на РСР. 

Този финансов ресурс се превежда целево на областните администрации, чиито 

областни управители председателстват РСР в съответното шестмесечие. Г-н Нанков 

допълни, че процедурата предвижда сумите да се залагат в бюджетите на областните 

администрации за съответната година, след което ще бъдат осигурени от Министерство 

на финансите. 

След направеното уточнение се премина към гласуване на проекта на Годишната 

индикативна програма за дейността на РСР на Северозападен район през 2012 г.  

По точка 7 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 

 

Решение №12 

 

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Северозападен район приема 

предложената Годишна индикативна програма за дейността на РСР на 

Северозападeн район през 2012 г. 

 

По точка 8 от Дневния ред: „Представяне на проект на Актуализиран 

документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2010-

2013 г. Обсъждане и съгласуване” 
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Г-н Стефанов 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 Севдалина Пеева – главен  

експерт от Областна администрация – Ловеч, да представи проекта на Актуализиран 

документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2010-

2013 г. 

След направената презентация, г-н Стефанов предложи да се премине към 

обсъждане и съгласуване на представения проект на Актуализиран документ за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2010-2013 г. 

Г-жа Юлия Цолова – представител на Министерство на финансите обърна 

внимание на това, че в документа са използвани предварителни данни за населението 

от преброяване 2011 г. и постави въпроса за тяхната актуализация. 

Г-жа Пеева уточни, че в момента се представя проект, който подлежи на 

допълнителна редакция и всички неточности и недостатъци ще бъдат отстранени преди 

документа да добие окончателния си вариант. 

Г-жа Ганя Христова - представител на Министерство на околната среда и 

водите изрази мнение, че Актуализираният документ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на област Ловеч 2010-2013 г. е един добре разработен 

стратегически документ. Г-жа Христова направи препоръка в аналитичната част по 

отношение състоянието на околната среда, отделните части да бъдат съизмерими. Като 

пример даде почвите, за които са представени данни в национален мащаб, а не за 

област Ловеч. Във втората част, по отношение на целеполагането, г-жа Христова 

препоръча в документа да се прецизира финансовата част и по точно финансовите 

източници за изпълнение на мерките. 

Г-н Стефан Узунов – представител на Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма потвърди, че това е един много добре разработен документ.     

Г-н Узунов сподели, че би било добре да се постави по-голям акцент на автомобилната 

промишленост. Обърна внимание на силните страни на SWOT-анализа - на дейностите 

дърводобив и мебелна промишленост, както и на възможностите за развитие, където 

фигурират различни форми на производство на коопериране, в т.ч. клъстери. Той 

уточни, че би трябвало да се работи в тази насока, тъй като тя е ефективна, но е 

логично да се тръгва от сериозно разработени анализи, които да послужат за основа за 
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развитието на тази дейност. Г-н Узунов запозна членовете на Съвета с анализ, 

направен от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, касаещ три 

дейности – дърводобив, дървопреработка и мебелна промишленост и предложи 

развитието на клъстери на базата на тези три дейности. За тази цел е направен анализ в 

рамките на цялата страна и с всички фирми, които работят на базата на тези дейности, 

след което са изведени предложения за клъстери.  

Г-н Узунов сподели, че в рамките на страната са обиколени шест базисни 

клъстери, като в единият фигурира Ловеч – общините Априлци, Ловеч, Тетевен, Троян 

и Трявна, като база, около която може да се разширява и развива този клъстер. 

Териториалното разширение на този клъстер включва: Габрово, Дряново, Етрополе и 

Угърчин.  

Г-н Стефан Узунов подчерта, че освен тези базисни клъстери, са откроени и  

общините, където има потенциал за формиране на клъстери на тази производствена 

верига. В Северозападен район попада така наречения потенциален клъстер Чипровци, 

а общините са: Белоградчик, Берковица, Георги Дамяново, Вършец, Монтана, 

Чипровци и Чупрене. Крайният продукт, който би могъл да излиза от този потенциален 

клъстер е фурнир, дървесни плочи, дограма, опаковки, мебели за кухни и офиси и др.  

Развитието на един такъв клъстер би допринесъл за повишаване на заетостта на  

населението в района, уточни г-н Узунов. 

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

политика изказа мнение, че предложеният Актуализиран документ за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2010-2013 г. е професионално 

разработен. Г-н Бъчваров продължи темата, че трябва да се акцентира върху това, 

което се създава в автомобилната промишленост. Обърна внимание на използването на 

добри практики за поддържане квалификацията на персонала в съответствие с 

изискванията.  

Г-н Бъчваров информира, че за следващата година в област Ловеч на девет 

общини са одобрени проектите за регионални програми. Г-н Бъчваров сподели, че 

акцента трябва да пада върху възможностите, които се дават по оперативните 

програми, както и новите неща, които излизат – подкрепа на предприемачеството, 

оказване на социални услуги и т.н. Изрази мнение, че добрите практики биха могли да 

се развият и да бъдат част от документа. 

В заключение г-н Бъчваров направи предложение за следващото заседание на 

РСР на СЗР, което ще се проведе в гр. Ловеч да се направи посещение на завода за 
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автомобили, за да се проследи цикъла на производство и да се види, че действително 

става въпрос за едно световно ниво, което е дошло в България. 

След последвалата дискусия се премина към съгласуване на Актуализиран 

документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2010-

2013 г. 

По точка 8 от дневния ред Съветът взе следното решение: 

 

Решение №13 

 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проекта на 

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

област Ловеч 2010-2013 г. 

 

 По точка 9 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на 

територията на Северозападен район” 

 

Г-н Пламен Стефанов 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 2007-2013 г.”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район. 

 

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

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

Г-жа Йорданова представи информация по изпълнението на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. на територията на  

Северозападен район. 

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

развитие на селските райони, Министерство на земеделието и храните  
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Г-жа Аврамова представи информация по изпълнението на Програмата за 

развитие на селските райони на територията на Северозападен район. 

4. Ася Христова – представител на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството от дирекцията отговорна за управление на програмите за 

териториално сътрудничество 

Г-жа Христова представи информация по изпълнението на Програмите за 

териториално сътрудничество 2007-2013  на територията на Северозападен район. 

 Г-н Стефанов 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 10 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 Стефанов 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 Регионалният съвет за развитие на Северозападен район и 

Регионалният координационен комитет към РСР на СЗР г-н Пламен Стефанов, 

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 №14 

 

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. 
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По точка 11 от Дневния ред: „Други”  

 

Г-н Стефанов предостави думата на присъстващите на заседанието на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния координационен 

комитет към РСР на СЗР за обсъждане на въпроси извън приетия дневен ред. 

Не бяха внесени други предложения. 

Председателят на РСР и РКК на СЗР - г-н Пламен Стефанов благодари на                    

всички присъстващи за участието и закри заседанието в 14:00 ч. 

 

Опис на материалите по заседанието: 

 

1.Проект на предварителен дневен ред; 

2.Проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2012 г.; 

3.Резюме на проект на социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред 

регионалното развитие и териториалното сближаване на България; 

4.Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие 

на област Ловеч 2010-2013 г.; 

5.Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

Протоколист на РСР на Северозападен район: 

 

      ………………………………………......... 

                    (Албена Нешева) 

 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:    

                      

     ………………………………………......... 

                     (Ирина Михайлова)                             

 

 

 

 

 

     

    Председател на РСР и РКК на Северозападен район 

 

               

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

 (Пламен Стефанов) 


