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ПРОТОКОЛ №13 

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР) И 

РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЗР 

29 ноември 2012 г., гр. Монтана 

 

 

 

Днес 29.11.2012 г. в Заседателната зала на Областна администрация - Монтана 

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 Монтана                     

г-н Ивайло Петров 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.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

2.Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 

3.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

4.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула 

5. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец 

6.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

7.Емил Бебенов – кмет на Община Никопол 

8.Петър Дулев – кмет на Община Белене 

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

палата – Враца 

10.Пламен Младенов  –  Асоциация на индустриалния капитал в България 

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

12.Иван Александров – председател на Конфедерация на труда „Подкрепа” –                

гр. Монтана 
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Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 18 члена от 

състава на РСР на Северозападен район: 

 

1.Николай Нанков–заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 

2.Владислав Горанов – заместник-министър на финансите 

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

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

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

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

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

съобщенията 

8.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

9.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

10.Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене 

11.Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра  

12.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

13.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит 

14.Донка Михайлова – кмет на Община Троян 

15.Димитър Стойков – кмет на Община Плевен 

16.Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия 

17.Галя Божанова – Българска стопанска камара 

18.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.Илка Гълъбова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

2.Юлия Цолова – Министерство на финансите 

3.Емилия Попова – Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана 

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

5.Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика 

6.Тинка Спасова – Министерство на транспорта, информационите технологии и 

съобщенията 

7.Валентин Литов – заместник областен управител на Област Враца 
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8.Бойко Балтаков – заместник областен управител на Област Плевен  

9.Снежина Табакова – Община Троян 

10.Алексей Зелов – заместник-кмет на Община Плевен 

11.Цецо Андрейски – заместник-кмет на Община Долна Митрополия 

12.Цвети Коновски – Председател на стопанска камара – Монтана  

 

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.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч 

2.Цветан Асенов – областен управител на Област Видин 

3.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана 

4.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

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.Илияна Аврамова – Министерство на земеделието и храните 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 9 члена от 

състава на РКК: 

 

1.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен 

2.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца 

3.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

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

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

съобщенията 

6.Мария Дузова – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

7.Малина Крумова – Министерство на околната среда и водите 

8.Моника Димитрова – Министерство на финансите 

9.Надя Генова – Администрация на Министерския съвет 

10.Иван Илков – Администрация на Министерския съвет  
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11.Николай Атанасов – Министерство на финансите 

 

На тяхно място предварително определени да ги заместват са: 
 

1.Цветан Лозанов – Регионален сектор на ГД „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, гр. Враца 

2.Александрина Здравкова – Областен информационен център – Монтана 

 

На заседанието присъстваха: 

1.Юлия Спиридонова – Обединение „Регионални планове – ниво 2” 

2.Румяна Драганова – Евроконсултантс България СА АД 

3.Димитър Тенчев – Евроконсултантс България СА АД 

4.Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана 

5.Зорница Хаджидимитрова – Георгиева  – Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

6.Станислава Атанасова – Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

7.Камелия Горненска – Община Плевен 

8.Жулиета Нелова – Областна администрация Враца 

9.Даниела Димитрова – Форум гражданско участие 

10.Мариа Димитрова – Форум гражданско участие 

11.Нели Дацова – Областна администрация Монтана 

12.Галя Донова – Областна администрация Монтана 

 

 

На заседанието присъстваха и служители от Секретариата на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район: 

 

1.Ирина Михайлова – началник на отдел „Стратегическо планиране и координация на 

регионалното развитие в Северозападен район” 

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

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 

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

координация на регионалното развитие в Северозападен район” 
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Председателят на Съвета и областен управител на Област Монтана                           

г-н Ивайло Петров откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР. 

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

развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към РСР на 

СЗР и пожела ползотворна работа.  

На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 

 

 Г-н Петров представи Проекта на Дневен ред за настоящото съвместно 

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

нови точки. 

Всички членове на Съвета  приеха следния Дневен ред: 

 

Дневен ред: 

 

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

Регионалния координационен комитет на Северозападен район. Приемане на 

дневен ред 

Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-н Ивайло Петров - областен  управител на област Монтана 

11:10-11:20 2. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район за периода 01.01. – 30.06.2013 г. 

 Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-н Ивайло Петров - областен  управител на област Монтана 

11:20-11:30 3. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за 

дейността на РСР през 2013 г. 

                                  Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-н Ивайло Петров - областен  управител на област Монтана 

11:30-12:00 4. Представяне и обсъждане на Проект на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район за периода 2014-2020 г.  

Представител на Обединение  „Регионални планове – ниво 2”  

12:00-12:15 

 
5. Представяне на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво 

Представител на Министерство на регионалното 

 развитие и благоустройството 
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12:15-13:10 6. Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани 

от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район  

                                               Представителите на Управляващите органи на          

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС                      

 

13:10-13:15 
7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите 

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

 

                     Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-н Ивайло Петров - областен  управител на област Монтана 

13:15-13:30 8. Други 

Закриване на съвместното заседание  

 

                                          Председателят на РСР на СЗР –  

                    г-н Ивайло Петров - областен  управител на област Монтана 

 

 

По точка 2 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01. – 30.06.2013 

г.” 

Г-н Петров 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 Регионалният съвет за развитие. 

 Представители на общините от област Враца са г-н Иван Аспарухов - кмет на 

община Мездра и г-н Румен Маноев - кмет на община Козлодуй. 

Председателят отправи покана към членовете за предложения. 

Г-н Валентин Литов внесе предложение за г-н Румен Маноев - кмет на община 

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

мнозинство.  

 

По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 
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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 Румен Маноев – кмет на община Козлодуй за 

периода 1 януари 2013 г. – 30 юни 2013 г. 

 

По точка 3 от Дневния ред: „Обсъждане и приемане на проект на Годишна 

индикативна програма за дейността на РСР през 2013 г.” 

 

Г-н Ивайло Петров 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 2013 г. 

Председателят на РСР посочи, че проекта на Годишна индикативна програма 

за дейността на РСР през 2013 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 2013 година.  

 Г-н Узунов обърна внимание на Приоритет 1 „Провеждане на заседания на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район”, като предложи да се 

преформулира на „Осигуряване на максимална представителност при провеждане на 

заседанията” – представителност както на членовете на РСР, така и на 

заинтересованите среди (синдикати, бизнес организации и др.) 

Г-н Пламен Младенов – представител на Асоциация на индустриалния 

капитал в България предложи в Годишната индикативна програма за дейността на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападния район през 2013 г. да бъде включен и 

частният бизнес. Във връзка с Приоритет 4: Осигуряване на информация и публичност 

за дейността на Регионалния съвет и за изпълнението на Регионалния план за развитие 

на Северозападния район (2007-2013 г.), г-н Младенов предложи проекта на РПР на 

СЗР за периода 2014-2020 г. да се публикува на сайтовете на областните и общинските 

администрации, за да може обществеността, бизнеса да дадат становища по проекта на 

документа. 

 Г-жа Даниела Димитрова – представител на Форум гражданско участие заяви, 

че подкрепя изказаното мнение на г-н Младенов и предложи към Приоритет 3: 
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Прилагане на механизми за осъществяване на координация при изпълнението на 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие 

върху развитието на Северозападен район, да бъде включен неправителственият 

сектор. 

След направените предложения се премина към гласуване на проекта на 

Годишната индикативна програма за дейността на РСР на Северозападен район през 

2013 г.  

По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 

 

Решение №2 

 

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Северозападен район приема 

предложената Годишна индикативна програма за дейността на РСР на 

Северозападeн район през 2013 г. с направените допълнения. 

 

 По точка 4 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на Проект на 

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

 

По точка 4 от Дневния ред г-н Петров даде думата на г-жа Юлия Спиридонова - 

представител на Обединение  „Регионални планове – ниво 2”. 

Г-жа Спиридонова представи във вид на презентация Проекта на Регионалния 

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

(Презентацията е приложена към настоящия протокол.) 

След представяне на Проекта се премина към обсъждане. 

Г-н Пламен Младенов отбеляза, че като цяло разработеният стратегически 

документ отговаря на изискванията и Методическите указания на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството и предложи да се доразвие аналитичната 

част и да се даде оценка на дейността на човешкия ресурс. При анализа на човешките 

ресурси да се използват повече показатели – например средна продължителност на 

живота по общини и общо за района, средна възраст на човешките ресурси по общини, 

да се покажат и резултати от демографски прогнози за областите и общините в района. 

Г-н Младенов поясни, че от направената обща характеристика на районната 

структура на икономиката се установява, че се формират 2 подрайона – първият 

обхващащ трите области Видин, Монтана и Враца с по-ниски и травмиращи темпове на 
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икономическо развитие и вторият – областите Плевен и Ловеч, икономическите 

резултати на който са по-високи и структурата на областните икономики са по-

ефективни и иновативни. Г-н Пламен Младенов препоръча да се анализира тази 

диспропорция, да се предприемат мерки за уравновесяване на тези подрайони и да се 

определят специализираните икономически дейности, които ще са в основата за 

развитието на района.  

Г-н Младенов отбеляза, че високият дял на развитие на селскостопанската 

дейност в района не подпомага индустриалното развитие и индустриалните показатели.  

Предложи също и да се доразвие частта свързана с малки и средни предприятия. 

 Г-жа Илка Гълъбова сподели, че оценката на плана като цяло е добра и обърна 

внимание на стратегическата част на документа. Тя предложи броят на приоритетите, 

подприоритетите, областите на интервенция за развитието на района – общо около 47 

броя да бъде намален, като е възможно съкращаване или обединяване на 

формулировки, което няма да наруши общата логика на избраната стратегия за 

развитие. Г-жа Гълъбова поясни, че проектите по оперативните програми се одобряват 

на ниво предвидени мерки, а не на ниво приоритети. Подходящо е при формулиране на 

приоритетите, да се посочат специфични цели, към които е насочен съответния 

приоритет. 

Г-жа Гълъбова информира, че Обединение «Регионални планове – ниво-2» ще 

получат официално становището на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството по  проекта на документа. 

 Г-н Стефан Узунов заяви, че подкрепя мнението на г-жа Гълъбова за 

обединението и фокусирането на приоритетите и одобрява факта, че документа ще бъде 

представен на обществено обсъждане и така ще се получат допълнителни идеи и 

предложения.  

Г-жа Гълъбова поясни, че след като се изпратят бележките и предложенията по 

проекта на документа, препоръчително е да се изготви таблица, която да съдържа   

направените предложения, както и мотиви, относно приемането или неприемането на  

предложенията за отразяване в проекта на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район. 

 Г-жа Илиана Филипова предложи първата стратегическа цел от проекта на 

документа да бъде преработена и сведена до ниво мерки и дейности. Тя обърна 

внимание и на визията, като предложи да се преформулира, защото така представена, в 

края на периода няма да може да бъде постигната.  Г-жа Филипова информира, че ще 
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изпратят своите конкретни предложения по проекта на Регионалния план за развитие 

на Северозападен район. 

 Председателят на РСР на СЗР предложи на членовете на Съвета да 

предоставят бележките, предложенията и коментарите по проекта на Регионалния план 

за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. на Секретариата на РСР на 

СЗР в срок до 07.12.2012 г. Г-н Петров информира, че след отразяване на направените 

бележки по целесъобразност, документът ще бъде предложен за одобрение на 

следващото заседание на РСР. 

 

 По точка 5 от Дневния ред: „Представяне на Стратегия за иновации и добро 

управление на местно ниво ” 

 

 Г-н Ивайло Петров даде думата на г-жа Зорница Хаджидимитрова-

Георгиева – представител на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството да направи кратко представяне на Стратегия за иновациии и добро 

управление на местно ниво. 

 Г-жа Зорница Хаджидимитрова-Георгиева представи във вид на презентация 

Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво. 

(Презентацията е приложена към настоящия протокол) 

 

По точка 6 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на 

територията на Северозападен район” 

 

Г-н Петров предостави думата на представителите на Управляващите органи на 

оперативните програми съфинансирани от фондовете на Европейския съюз да 

представят кратка информация за операциите по съответните оперативни програми на 

територията на Северозападен район. 

Презентациите бяха направени в следната последователност:   

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

„Регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Регионално развитие” на територията на Северозападен район. 
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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” на територията на  Северозападен район. 

 

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

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма     

Г-н Лозанов представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”на територията на  

Северозападен район. 

 

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

развитие на селските райони, Министерство на земеделието и храните  

Г-жа Аврамова представи информация по изпълнението на Програмата за 

развитие на селските райони на територията на Северозападен район. 

/Презентациите на представителите на Управляващите органи на оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз са приложени към 

настоящия протокол./ 

 

 Г-н Петров 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 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 Петров уточни, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на 

закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за развитие 

на Северозападен район се свеждат до знанието на гражданите, чрез средствата за 

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

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и 

Регионалният координационен комитет към РСР на СЗР г-н Ивайло Петров, предложи 
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за обсъждане и одобряване на Проект на съобщение до средствата  за масово 

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

приложен в папките с материалите. 

След проведено гласуване, Съветът взе следното решение: 

 

 

Решение №4 

 

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

средствата за масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на 

РСР и Регионалния координационен комитет на Северозападен район;  

2. Приетите решения да се сведат до знанието на гражданите, чрез средствата за 

масово осведомяване или по друг подходящ начин със съдействието на 

председателя на РСР, областните управители, представителите на общините и 

секретаря на РСР в Северозападен район, като се вземат предвид и 

предложенията направени на заседанието. 

 

По точка 8 от Дневния ред: „Други”  

 

Председателят на Съвета 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.  

Г-н Ивайло Петров информира членовете на Съвета, че на заседание на 

академичния съвет на Русенски университет „Ангел Кънчев” е взето решение за 

откриване на филиал на университета  в гр. Монтана, където ще се извършва обучение 

в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър”, „бакалавър” 

и „магистър”. Обучението ще се извършва в следните професионални направления: 1.3 

Педагогика на обучението по двойка специалности, в област на висшето образование  

Педагогически науки; 4.6 Информатика и компютърни науки, в област на висшето 

образование Природни науки, математика и информатика; 5.1 Машинно инженерство, 

5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.13 Общо инженерство, в област на 

висшето образование Технически науки. 
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Г-н Петров сподели, че предстои процедура по одобряване и акредитация и 

призова присъстващите да подкрепят с решение откриването на филиал на Русенски 

университет „Ангел Кънчев”  в гр. Монтана. Предложението бе подкрепено от всички 

членове  на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

По точка 8 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 

 

Решение №4 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район подкрепя 

откриването на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”  в гр. Монтана, 

където ще се извършва обучение в образователно-квалификационните степени 

„професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”.  

Обучението ще се извършва в следните професионални направления: 

-1.3 Педагогика на обучението по двойка специалности, в област на висшето 

образование Педагогически науки;  

-4.6 Информатика и компютърни науки, в област на висшето образование 

Природни науки, математика и информатика; 

-5.1 Машинно инженерство, 5.2 Електротехника, електроника и 

автоматика, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.5 Транспорт, 

корабоплаване и авиация и 5.13 Общо инженерство, в област на висшето 

образование Технически науки. 

 

Други предложения не бяха внесени. 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и 

Регионалния координационен комитет към него - г-н Ивайло Петров благодари на                    

всички присъстващи за участието и закри заседанието в 13.30 часа. 

 

 

Опис на материалите по заседанието: 

 

1.Проект на дневен ред; 

2.Проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2013 г.; 

3.Презентация на Проект на Регионален план за развитие на Северозападен район за 

периода 2014-2020 г.; 

4.Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 
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5.Проект на Решение на РСР за подкрепа откриването на филиал на Русенски 

университет „Ангел Кънчев”  в гр. Монтана. 

 

 

 

 

 

Протоколист на РСР на Северозападен район: 

 

       

                    (Наталия Николова) /п/ 

 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:    

                      

 

                     (Ирина Михайлова)        /п/                  
 

 

 

 

    

                            

Председател на РСР и РКК на Северозападен район: 

 

             (Ивайло Петров) /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


