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ПРОТОКОЛ №37 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) и РКК 

НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)  

проведено на 29.06. 2018 г., в гр. Враца 

 

На 29 юни 2018 г. в Конферентната зала на Областна администрация- гр.Враца 

се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК на Северозападен район. 

Заседанието се откри от областния управител на област Враца - г-жа Малина 

Николова в качеството й 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 членове на РКК: 

 

№ Име и длъжност  Организация 

1. Красимир Живков 

Заместник-министър,  

Представляван от Цветинка 

Нейкова - Директор на 

Регионална инспекция на околната 

среда и водите – гр.Враца 

Министерство на околната среда и 

водите 

2. Атанас Добрев 

Заместник-министър, 

Представляван от Цветко 

Цветков- Директор на 

Северозападно държавно 

предприятие - Враца  

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

3. Лъчезар Борисов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Слава Йорданова – Министерство 

на икономиката 

Министерство на икономиката 

4. Ангел Попов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Пламен Соломонов, 

Министерство на Министерство 

на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

5. Амелия Гешева 

Заместник-министър на 

Министерство на културата, 

представлявана от Теодор Генев – 

Министерство на културата 
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Министерство на културата 

6. Росен Белчев 

Областен управител 

Област Монтана, представляван 

от Нина Петкова- заместник 

Областен Управител 

Областна администрация – 

Монтана 

7. Албена Георгиева 

Областен управител,  

Представлявана от Лъчезар 

Попиванов – заместник- областен 

Управител 

Областна администрация – Видин 

8. Малина Николова 

Областен управител, 

Представлявана от Мирослав 

Комитски – Заместник Областен 

Управител 

Областна администрация –  Враца 

9. Георги Терзийски 

Областен управител 

Областна администрация – Ловеч 

10. Мирослав Петров 

Областен управител 

представляван от  

Д-р Красимир Трифонов –

заместник- областен управител на 

Област Плевен 

Областна администрация - Плевен 

Областна администрация – Плевен 

11. Иво Цветков 

Кмет, представляван от Тихомир 

Трифонов – заместник кмет 

Община Бяла Слатина, 

Област Враца 

12. Калин Каменов 

Кмет 

представляван от  

арх.Чавдар Спасов – главен 

архитект, Община Враца 

 

Община Враца, 

Област Враца 

13. Огнян Ценков, 

Кмет, представляван от Албена 

Начева- началник отдел 

„Планиране, програмиране и 

инвестиции“ в Община Видин 

Община Видин, 

Област Видин 

14. Донка Михайлова 

Кмет, представлявана от  

Ангел Ангелов – Заместник - кмет, 

Община Троян 

Община Троян, 

Област Ловеч 

15. Валерий Желязков 

Кмет на Община Никопол 

 

Община Никопол, 

Област Плевен 

16. Георг Спартански, 

Кмет, представляван от Стефан 

Милев – заместник - кмет 

Община Плевен, 

Област Плевен 



 3 

17. Илиана Филипова 

Изпълнителен директор, 

представлявана от Мария 

Панайотова 

 

Търговско-промишлена палата – 

Враца 

18. Кирил Домусчиев 

Президент на КРИБ, представляван 

от Пенка Петрова  

Председател на КРИБ - Враца 

КРИБ 

19. Даниела Симидчиева  

Българска Стапанска Камара, 

представлявана от Лиляна Нелова- 

Стопанска камара- Враца 

Българска Стопанска Камара 

20. Пламен Димитров 

Президент  на Конфедерацията на 

независимите синдикати в 

България, представляван от  Явор 

Иванов – КНСБ Враца 

 

Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

21. Д-р Даринка Костадинова 

Зам-директор ВТУ, Филиал Враца 

Великотърновски Университет 

22. Митко Маринов -  Дирекция ЦКЗ, 

Администрация на МС 

Държавен експерт 

ЦКЗ, Администрация на МС 

 

 

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: 

 

1. Боряна Войчева  

Началник отдел  „СЗР“ – Видин, ГД 

СППРР 

Секретар на РСР на СЗР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2. Данаил Иванов 

Началник РС - Враца 

Министерство на икономиката 

3. Илиян Томов ИА ОПНОИР 

Старши експерт 

ИА ОПНОИР 

4. Цветко Цветков – ОА Монтана 

Заместник Областен Управител 

ОА - Монтана 

5. Евгения Илиева – ОА Враца 

Главен експерт 

ОА - Враца 

6. Велислава Петрова – ОА Враца 

Младши експерт 

ОА –Враца 

7. Александър Костов – ОА Плевен  

Главен експерт 

ОА - Плевен 

8. Добромир Тодоров – ОА  Монтана ОА - Монтана 
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Главен експерт 

9. Анелия Влаховска – ОА – Видин 

Н-к отдел  

ОА - Видин 

 

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

Малина Николова откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район. Тя посочи основанието за свикване на заседанието - чл.52, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 Г-жа Малина Николова 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: 

 

Откриване на заседанието и приемане на дневен ред; 

Дневен ред: 

 

1. Избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на  

Северозападен район за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 

2. Презентиране на областната туристическа инфраструктура на областите от 

СЗР. 

 

3. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-

2020 г., за 2017 г. 

 

4. Представяне на актуална информация за напредъка по оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията 

на Северозападен район към месец юни 2018 г.  

 

5.Обсъждане и гласуване на проект на прессъобщение за взетите в рамките на 

заседанието решения на РСР. 

 

6. Други. Закриване на заседанието. 
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Заседанието започна с т.1 1. Избор на заместник-председател на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район за периода от 01.07.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район  г-жа Малина 

Николова предостави думата на г-н Красимир Трифонов,  Заместник - областен 

Управител на Област Плевен за представяне на информация относно т.1 от Дневния 

ред. 

 

Г-н Красимир Трифонов благодари за поканата и предложи за заместник – 

председател на Регионалния Съвет за развитие на Северозападен район за периода 

от 01.07.2018г. до 31.12.2018г да бъде избран д-р Валерий Желязков, Кмет на 

Община Никопол.  

Председателят на РСР г-жа Малина Николова благодари на г-н Красимир 

Трифонов за предложението и даде думата на членовете за въпроси и коментари. 

 

Такива нямаше и се премина към гласуване на т.1 от Дневния ред. 

Г-н Валерий Желязков беше избран за заместник - председател на Регионалния 

Съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.07.2018г- 31.12.2018 г. 

 

По точка 2 от Дневния ред Презентиране на областната туристическа 

инфраструктура на областите от СЗР. 

 

По т.2 от Дневния ред, първата презентация беше направена от г-жа Малина 

Николова – Областен Управител на Област Враца; 

Г-жа Малина Николова започна своята презентация с концепцията за 

туристическото райониране на България – има  девет туристически района; 

общините от СЗР попадат в район Дунав и район Стара Планина; фактори за 

развитието на ретионалния туризъм; паметниците на културата с национално 

значение в област Враца са 45. Обекти на културно- историческия туризъм по 

общини в Област Враца: 

Община Враца – Регионален исторически музей с два Етнографско- възрожденски 

комплекси – „Никола  Войводов“ и „Св.Софроний Врачански“; Гробниците от 

могиланската могила; Прохода „Вратцата“, местността Градище; Селище и култов 

център край с. Оходен; Средновековни кули – Куртпашовата кула и кулата на 

мешчиите; Комплекс „Вестителят“; Исторически връх „Околчица“; Манастир 
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„Свети Иван Пусти“; Къща- музей „Баба Илийца“; Природен феномен „Божият 

мост“; Природен парк Врачански балкан; Пещера „Леденика“; Проходът 

„Вратцата“; 

Община Козлодуй – Комплекс Ботев парк; параход музей „Радецки“ и др.; 

Община Криводол – Римска вила с мавзолей и гробница при с. Уровене; Крепост 

„Камъка“, с.Ботуня; Антична крепост „Аугуста“ в местността Калето край 

с.Хърлец; 

Община Мездра – Археологически комплекс „Калето“; Черепишки манастир 

„Успение Богородично“; Скални рисунки при с.Царевец; Природен феномен 

„Ритлите“; 

Община Оряхово – Средновековна крепост „Камъка“; Исторически музей – 

Оряхово; Винарска изба и лозови масиви „Шато Бургузоне“; 

Община Роман – Струпешки манастир „Свети Пророк Илия“; Пустата църква до 

с.Камено поле; Природен феномен „Каньонът“ до с. Кунино; Долнобешовски 

манастир „Свети Архангел Михаил“; 

Втората презентация по тази точка от Дневния ред бе направена от г-н Добромир 

Тодоров – Областна Администрация – Монтана; 

Г-н Тодоров започна своята презентация с предпоставките за развитието на 

туризма в област Монтана. След това направи представи всеки от туристическите 

обекти, разделени на следните части: Част Балнеология, отдих и спорт – Берковица 

– национален курорт от 1974 година; Вършец – национален курорт от 1950 година;в 

гр.Вършец е изграден най- големия в България въжен парк, разполагащ с 45 

елемента с различна трудност в категориите за възрастни и за малки деца. 

Част Природни забележителности – Чипровски водопад – висок 18 метра; 

Копренски водопади; Хайдушки водопади – намират се на 9 км от Берковица; 

местност „Младенин вир“ – тук се провежда традиционния празник на Балкана; 

Част Културно- историческо наследство – Чипровски килими – от 2014 година е 

включена в Представителната листа на ЮНЕСКО на елементите на нематериалното 

културно наследство; Манастири – Чипровски манастир „Свети Иван Рилски“ – 

намира се на 7км. От Чипровци; Клисурски манастир „Св.Кирил и Метозий“ – 

намира се на 6км от Вършец – той е четвъртия по големина манастир в България; 

Добридолски манастир – разположен е на 22 км от гр.Лом; Къща- музей „Иван 

Вазов“ – Берковица; Антична крепост „Калето“ в Монтана; Лапидариум – Монтана 

– археологическа експозиция на епиграфски паметници от римската епоха. Г-н 



 7 

Тодоров финализира своята презентация с представяне на възможностите за 

настаняване в Област Монтана. 

Третата презнетация беше направена от г-жа Анелия Влаховска – ОА – Видин; 

Презентацията започна с посочване на предимствата на област Видин – природни 

ресурси; антропогенни ресурси; областта няма обременяване от масовото 

строителство на големи туристически комплекси; стратегическото географско 

положение. 

Обекти в област Видин: Замъкът „Баба вида“ – това е единственото отбранително 

съоръжение в България. Паметник на културата с национално значение; 

Крепостно съоръжение „Калето“ – паметник на културата с национално значение; 

Белоградчишките скали; Римската крепост „Кастра Мартис“ гр.Кула; Пещера 

„Магура“; Пещера „Венеца“;Кръстата казарма – построена 1801 година за казарма 

на еничарите. Паметник на културата от национално значение; Конакът – след 

Освобождението в нея се е помещавала Община Видин; Паметник на културата от 

местно значение; Култови сгради – Катедрален храм „Свети Димитър“ – втория по 

големина катедрален храм в България. Паметник на културата с национално 

значение; Православна църква „Свети Николай Мириклийски Чудотворец“; 

Джамията и Синагогата; Синагогата е втора по големина в България след 

Софийската Синагога;Скален манастир „Алботин“; Крайречен парк – изграждането 

му започва след Освобождението и се осъществява в четири основни етапа; 

Г-жа Влаховска акцентира върху развитието на Круизния туризъм – това е една 

добра перспектива за развитието на област видин. За 2016 година корабите са 

170бр.; 2017 година са 192 бр.; за 2018 година се очаква те да бъдат 256 бр. 

Следващата презентация бе на г-н Красимир Трифонов – заместник - областен 

управител на Област Плевен; 

Г-н Трифонов започна своята презентация с историческите обекти в Област Плевен 

през различните етапи – Античност /Крепост „Сторгозия“ – част от парк 

„Кайлъка“/, античния римски кастел „Димум“ / римска крепост на брега на Дунав в 

Белене/; античното укрепено селище Ад Путеа – с.Рибен; Средновековие – 

кръстокуполната църква „Свети Петър и Павел“; Възрожденските XVII-XIX век – 

три значими църковни сгради в белене /две католически и една православна/; 

Плевен – Храм „Свети Николай Чудотворец“; епохата след Освобождението – 

Параклис- мавзолеят „Свети Георги Победоносец“; Плевенската Панорама; Парк- 

музей „Генерал М.Д.Скобелев“; Къщата- музей „Цар Освободител Александър II“; 
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Старият мост на р.Вит; Румънският мавзолей в с. Гривица; Пордим – Къща- музей 

„Негово Кралско Величество Карол I“; Къща- музей „Велик княз Николай 

Николаевич“; Регионален Исторически музей – Плевен; Музей на виното; 

Художествена галерия „Колекция Светлин Русев“; Художествена галерия „Илия 

Бешков“. Г-н Трифонов посочи, че в Област Плевен има потенциал за развитие на 

здравен туризъм, както и свързания с него конгресен туризъм – наличие на УМБАЛ 

„Света Марина“; УМБАЛ „Сърце и мозък“; МБАЛ „Авис Медика“; Медицински 

Университет. Бяха посочени проблемите, както и мерките, които могат да бъдат 

предприети за развитието на туристическата инфраструктура в Област Плевен. 

Последната презентация на Област Ловеч беше направена от г-жа Надя Гетова – 

експерт от Областна администрация. 

Презентацията започна с данни за Област Ловеч; В областта функционират в 

момента 83 места за настаняване, които разполагат с 1646 стаи и 4305 легла. 

Съществуващи туристически ресурси в Област Ловеч:  Минерален извор от 

национално значение с.Шипково; Минерален извор от национално значение 

с.Чифлик; Минерален извор от национално значение с. Крушуна;Карлуковски 

карство комплекс Глава Панега, с.Златна Панега;Езерата в Деветашкото плато; 

Съева дупка; 

Бяха представени туристическите обекти в Община Априлци, Община Летница, 

Община Ловеч, Община Луковит, Община Тетевен, Община Троян и Община 

Ябланица. 

След направените представяния, думата беше дадена на членовете на РСР за 

коментари и изказвания.  

Г-жа Николова каза, че за това заседание на РСР е отправена покана до министър 

Ангелкова и нейни представители за обсъждане на проблемите в сферата на 

туризма, но е получен отказ, поради голяма ангажираност на Министерство на 

туризма.  

В тази връзка, Г-жа Малина Николова даде три предложения, които  да бъдат 

взети като решения на заседанието на Регионалния Съвет за развитие на 

Северозападен район: 

1/ Да се развие културно- историческа дестинация „Богатството на Северозапада“, 

като в нея бъдат включени обекти от област Ловеч; 
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2/ Да бъде предложена от страна на областните управители Национална програма за 

финансиране на туризма в Северозапада; по този начин ще се решават регионалните 

проблеми, като се има пред вид, че Целенасочената програма за СЗР не тръгна; 

3/ Да се разработи общ дигитален продукт на петте области, който да бъде 

презентиран на сайтовете на областните администрации на петте области; 

Всяко от трите предложения беше подложено на гласуване поотделно от членовете 

на РСР на СЗР. 

 Предложенията, направени от г-жа Малина Николова бяха приети единодушно. 

 

3. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-

2020 г., за 2017 г. 

 По т.3 от Дневния ред г-жа Малина Николова даде думата на г-жа Боряна 

Войчева – началник отдел „СЗР“ в Министерство на регионалното развитие да 

направи представяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г., за 2017 г. 

Г-жа Боряна Войчева направи представяне на изготвения Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен 

район 2014-2020 г., за 2017 г. 

Тя започна с общите условия за изпълнение на РПР – социално- икономически 

условия и тенденции; политики за развитие на национално, регионално и местно 

ниво. Беше представен постигнатия напредък на изпълнението на целите и 

приоритетите на РПР на Северозападен район въз основа на индикаторите за 

наблюдение. Г-жа Войчева  запозна членовете на РСР с действията, предприети от 

РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. 

Презентацията беше финализирана със заключения и предложения за подобряване 

на резултатите от наблюдението на РПР на Северозападен район. 

След направеното представяне на Годишния доклад за изпълненито на РПР Г-жа 

Малина Николова даде думата за коментари, мнения и въпроси на членовете на 

РСР на СЗР. Нямаше въпроси към г-жа Войчева от членовете на РСР. 

Г-жа Малина Николова каза, че от представения доклад са видни проблемите на 

Северозападния район и че членовете на РСР на СЗР ще направят всичко 

необходимо, да бъдат преодоляни проблемите в развитието на района и за 

подобряване на показателите му в бъдеще. 
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Докладът за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Северозападния район беше подложен на гласуване, като Докладът за изпълнение 

на Регионалния план за 2017 година  беше единодушно приет от членовете на РСР 

на СЗР. 

Решение: 

 РСР на СЗР приема Доклада за изпълнение на Регионалния план за развитие 

за 2017 година 

 

 4. Представяне на актуална информация за напредъка по оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията 

на Северозападен район към месец юни 2018 г. 

 

По т.4 от Дневния ред г-жа Малина Николова предостави думата на г-н Данаил 

Иванов – представител на ОПИК 2014-2020 за презентация. 

Г-н Данаил Иванов започна своето представяне с информация за общ преглед на 

изпълнението на ОПРР към месец юни 2018 година. Обявени са 9 прцедури за 

предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, 12 процедури за директно 

предоставяне на БФП, 7 бюджетни линии; сключени са 1831 договора с общ размер 

на предоставената БФП – 1,7 млрд.лева. Проекти с място на изпълнение в СЗР – 580 

договора / 31,67% от всички сключени договори/. Г-н Иванов запозна членовете на 

РСР и РКК с напредъка в изпълнението на ОП“Инициатива за МСП 2014-2020“, 

както и с финансовите инструменти. Беше представен напредъка в изпълнението на 

подхода ВОМР по ОПИК – изпълняват се 31 Споразумения, сключени с МИГ с 

многофондови стратегии за местно развитие, с общ бюджет по ОПИК в размер на 

57 292 576,00 лв, който е разпределен както следва: 

- По първата покана се изпълняват 16 Споразумения с общ бюджет 29 512 614,00 

лв; 

- По втората покана се изпълняват 15 Споразумения с общ бюджет 

29 779 614,00лв. 

Предстоящи за обявяване процедури: 

По Ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 

- „Стимулиране на внедряването на инвоации в предприятията – общ бюджет 55 

млн евро; 

- „Развитие на иновационни клъстери“ – общ бюджет 15,3 млн.евро; 

По Ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 
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- „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани 

услуги за МСП и ИКТ“- с бюджет 77 млн.евро; 

- „Насърчаване на предприемачество“ – с бюджет 34,3 млн.евро; 

 Процедури през 2018г за директно предоставяне : Процедура „Изграждане на 

междусистемна газова връзка Гърция – България“ с бюджет 39 млн.евро. 

След представянето на информацията, г-жа Малина Николова предостави думата 

на членовете на РСР на СЗР за коментари и въпроси към г-н Данаил Иванов. 

/Презентацията на г-н Данаил Иванов е приложена към настоящия протокол/ 

 

Нямаше коментари и въпроси и г-жа Малина Николова предостави думата на г-жа 

Боряна Войчева – представител на ОПРР да направи презентация за напредъка на 

програмата. 

Г-жа Боряна Войчева започна представянето си с преглед на общия напредък в 

изпълнението на ОПРР 2014-2020 към 30.11.2017г. Беше представена информация 

за сключените договори на територията на СЗР към 29.06.2018г. 

Най-напред г-жа Войчева направи общ преглед на изпълнението на ОПРР 2014-2020 

година към месец май 2018г. – публикувани са 16 процедури за БФП – 3 млрд.евро; 

това представлява 100% от бюджета на програмата; до момента са сключени 473 

договора за БФП. Данните за напредъка на ОПРР в СЗР са както следва : брой 

сключени договори за БФП – 89 броя; стойност на сключените договори 

235 443 728,48 лв. Бяха данни и за сключените договори, тяхната стойност и 

изплатените средства за всяка от петте области в Северозападния район.  

/Презентацията на г-жа Боряна Войчева е приложена към настоящия протокл./ 

 

След представянето на информацията по ОПРР, г-жа Малина Николова даде 

думата на членовете на РСР за мнения и въпроси. Такива нямаше и г-жа Малина 

Николова даде думата на г-н Илиян Томов – представител на ОП НОИР да 

направи презентация за напредъка по програмата. 

Г-н Илиян Томов представи напредъка по ОП НОИР 2014-2020. Най- напред г-н 

Томов представи финансовото изпълнение на одобрения бюджет по програмата – 

данните са към 31.05.2018 година. Беше дадена информация за сключените 

договори по ос 1, процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови 

постижения“. Беше представено разпределението на БФП по процедура ЦВП / 

128 751 961,72лв/ и ЦК / 134 713 717,15 лв/ на територията на страната. По ос 2 
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„Образование и учене през целия живот“, процедури в процес на изпълнение: 

процедура за директно предоставяне на БФП „Студентски практики“- фаза 1 с общ 

бюджет 35,8 млн.лв; процедура за директно предоставяне на БФП „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетнетности / Твоят час/ - 

фаза 1 с общ бюджет 105 млн.лв; процедура за директно предоставяне на БФП 

„Ученически практики – фаза 1“ с общ бюджет 6,9 млн.лв; процедура за 

конкурунтун подбор на проекти „ Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени“ с общ бюджет 10,1 млн.лв. По 

приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“- 

процедури в процес на изпълнение – „Ограмотяване на възрастни- фаза 1“- бюджет 

19 млн.лв; „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“. Г-н 

Илиян Томов запозна членовете на РСР и с Индикативната Годишна работна 

програма за 2018 година. 

/Презентацията на г-н Илиян Томов е приложена към настоящия протокол./ 

Председателят на РСР на СЗР даде думата на членовете на РСР за мнения и 

въпроси. Такива нямаше и Г-жа Малина Николова каза, че материалите по 

отношение информацията по останалите оперативни програми, чиито 

представители не присъстват на заседанието, ще бъдат изпратени допълнително на 

всички членове на РСР на СЗР. 

 

Г-жа Малина Николова благодари за представената информация и се премина към 

следващата точка от дневния ред. 

 

По точка 5 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 Малина Николова 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. 
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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 6 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието”:  

Председателят на РСР г-жа Малина Николова предостави възможност за 

изказвания и въпроси.  

Такива не постъпиха и поради изчерпване на дневния ред, председателят на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район г-жа Малина Николова 

закри заседанието. 

 

Протоколист: 

Боряна Войчева …/П/…………………….…… 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:      

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

                     (Боряна Войчева)   

              

     

Председател на РСР на Северозападен район 

 

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

      (Малина Николова) 

     (Областен Управител на област Враца 


