ПРОТОКОЛ №7
ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
29 март 2011 г., гр. Плевен
Днес 29.03.2011 г. в зала „Плевен” на Областна администрация – Плевен се
проведе седмото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен
район (СЗР).
Заседанието беше открито от областния управител на Област Плевен
г-н Иван Новкиришки в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район.
На заседанието присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район по
чл.44, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие
(ППЗРР):
1.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
2.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
3.Пламен Стефанов– областен управител на Област Видин
4. Николай Нанков – областен управител на Област Ловеч
5.Марко Петров – кмет на Община Кула
6.Костадин Шахов – кмет на Община Враца
7.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
8.Минко Акимов – кмет на Община Троян
9.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
10.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
11.Найден Зеленогорски – кмет на община Плевен
12.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг
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13.Валентин Йорданов – кмет на Община Искър
14.Мая Антова – Съюз за стопанска инициатива
15.Иво Иванов – председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България – Ловеч
16.Цветан Дангуров – Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр. Плевен
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 17 члена от
състава на РСР на Северозападен район:
1.Лиляна Павлова - 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.Евгени Ангелов - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
6.Красимир Попов - заместник-министър на труда и социалната политика
7.Ивайло Московски - заместник-министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
8.Пепа Владимирова - областен управител на Област Враца
9.Милчо Лалов - кмет на Община Брегово
10.Николай Иванов – кмет на Община Криводол
11.Минчо Казанджиев - кмет на Община Ловеч
12.Лъчезар Яков - кмет на Община Гулянци
13.Илиана Филипова - изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата- Враца
14.Галя Божанова - Българска стопанска камара
15.Кольо Тушев - Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”
16.Пламен Младенов - Асоциация на индустриалния капитал в България
17.Пламен Нанков - Конфедерация на независимите синдикати в България

2

На тяхно място по чл.44, ал.4 от ППЗРР предварително определени да ги
заместват са:
1.Йордан Татарски - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2.Юлия Цолова - Министерство на финансите
3.Ганя Христова - Министерство на околната среда и водите
4.Стефан Узунов - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
5.Михаил Бъчваров - Министерство на труда и социалната политика
6.Цветелина Теофилова - заместник областен управител на Област Враца
7.Илинка Печева - заместник-кмет на Община Ловеч
8.Паскал Пиличев - заместник-кмет на Община Гулянци
9.Борислав Александров - Българска стопанска камара-Плевен

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
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”
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Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и
областен управител на Област Плевен г-н Иван Новкиришки откри седмото
заседание на РСР на СЗР.
Г-н Новкиришки приветства присъстващите и напомни, че на ротационен
принцип от 01 януари 2011 г. до 30 юни 2011 г. председател на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район е областният управител на Област Плевен.
Председателят благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
Г-н Новкиришки представи предварителния Дневен ред за настоящото
заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на
нови точки.
Такива не бяха направени и последва гласуване. Всички участници приеха
следния Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен
район. Приемане на дневен ред
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен
2. Избиране

на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на

Северозападен район
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен
3. Представяне, обсъждане и одобряване на Междинна оценка за изпълнението на
Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район от ниво 2
Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР,
началник отдел “Стратегическо планиране и координация
на регионалното развитие в Северозападен район”, МРРБ
4. Информация за резултатите от междинната оценка на Областна стратегия за развитие
на област Плевен 2005-2015 г.
Представител на Областна администрация – Плевен
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5. Информация за резултатите от междинната оценка на Областна стратегия за развитие
на област Монтана 2005-2015 г.
Представител на Областна администрация – Монтана
6. Информация за резултатите от междинната оценка на Областна стратегия за развитие
на област Ловеч 2005-2015 г.
Представител на Областна администрация –Ловеч
7. Информация от заседания на Комитета за наблюдение на оперативна програма
„Регионално развитие”
Представител в КН ОПРР–
г-н Николай Нанков - областен управител на област Ловеч
8. Информация от заседания на Комитета за наблюдение на оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Представител в КН ОПРКБИ–
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
9. Информация от заседания на Комитета за наблюдение на оперативна програма
„Околна среда”
Представител в КН ОПОС–
г-н Пламен Стефанов - областен управител на област Видин
10. Информация от заседания на Комитета за наблюдение на оперативна програма
„Административен капацитет”
Представител в КН ОПАК–
г-жа Боряна Бончева - кмет на община Вършец
11. Информация за въздействието на Оперативна програма „Регионално развитие” върху
развитието на Северозападен район
Експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация
на регионалното развитие в Северозападен район”, МРРБ
12. Представяне на информация относно предприетите мерки за икономическото
развитие на Северозападна България
г-н Пламен Стефанов - областен управител на област Видин
г-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
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13. Анкетно проучване сред членовете на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район, във връзка с разработване на Национална стратегия за регионално
развитие за новия програмен период след 2014 г.
14. 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 Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен
15. Други
Закриване на заседание
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Иван Новкиришки - областен управител на област Плевен

По точка 2 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на
Регионалния съвет за развитие в Северозападен район”
Г-н Иван Новкиришки напомни, че съгласно 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.
Представители на общините от област Плевен са г-н Найден Зеленогорски - кмет
на община Плевен, г-н Данаил Вълов - кмет на община Червен бряг, г-н Лъчезар Яков кмет на община Гулянци и г-н Валентин Йорданов - кмет на община Искър.
Г-н Новкиришки отправи покана към членовете за предложения.
Г-н Минко Акимов - кмет на община Троян предложи за заместникпредседател на РСР на СЗР г-н Найден Зеленогорски - 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:
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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 Найден Зеленогорски - кмет на Община Плевен за периода
1 януари 2011 г. – 30 юни 2011 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и одобряване на
Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на
Северозападен район от ниво 2”
Г-н Иван Новкиришки уточни, че Междинната оценка за изпълнението на
Регионалния план за развитие (РПР) 2007-2013 г. на Северозападен район от ниво 2 е
изготвена от екип на агенция Стратегма ООД в изпълнение на техническото задание за
изпълнение на поръчка с предмет: „Междинна оценка и доклад за изпълнението на
регионалните планове за развитие за периода 2007-2009г.”, с възложител Министерство
на регионалното развитие и благоустройството.
Председателят отбеляза, че в изпълнение на чл.50, т.7 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие, е необходимо Регионалният съвет за
развитие на Северозападен район да обсъди и одобри Междинната оценка за
изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район и
да вземе решения, направените бележки, изводи и препоръки от междинната оценка да
бъдат отразени в Актуализирания документ за изпълнение на РПР за периода до
2013 г., както и тези препоръки да бъдат отчетени при разработването на Регионалния
план за развитие за периода 2014-2020 г.
Г-н Новкиришки даде думата на г-жа Ирина Михайлова – секретар на РСР на
СЗР да представи Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие
2007-2013 г. на Северозападен район от ниво 2.
Г-жа Михайлова акцентира на основните моменти от съдържанието на
документа: Цели на Междинната оценка; Степен на постигане на целите на РПР на
СЗР; Обобщен анализ на показателите за изпълнението на стратегическите цели на РПР
на СЗР; Обобщена оценка за изпълнението на РПР на СЗР и Препоръки и насоки за
разработване на документи за следващия програмен период след 2013 г.
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След направената презентация, Председателят отправи покана към членовете
на Съвета за обсъждане на представената Междинна оценка.
Представената Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за
развитие 2007-2013 г. на Северозападен район от ниво 2 бе подложена на гласуване и
приета с пълно мнозинство.
По точка 3 от дневния ред Съвета взе следното решение:
Решение №2
На основание чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие:
1. Регионалният съвет за развитие (РСР) на Северозападен район одобрява
Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г.
на Северозападен район от ниво 2.
2. Бележките, изводите и препоръките от Междинната оценка за изпълнението на
Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район от ниво 2 да
бъдат отразени в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план
за развитие на Северозападен район 2010 - 2013 г.
3. Препоръките от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за
развитие 2007-2013 г. на Северозападен район от ниво 2 да бъдат отчетени при
разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за
периода 2014-2020 г.
По точка 4 от Дневния ред: „Информация за резултатите от междинната
оценка на Областна стратегия за развитие на област Плевен 2005-2015 г.”
Г-н Новкиришки даде думата на г-жа Райна Димитрова, представител на
Областна администрация – Плевен, да представи междинната оценка на Областната
стратегия за развитие (ОСР) на област Плевен 2005-2015 г.
Г-жа Димитрова представи информация за резултатите от междинната оценка
на Областна стратегия за развитие на област Плевен 2005-2015 г., като акцентира върху
основните показатели: БВП на глава от населението, нива на безработица, нива на
заетост в Плевенска област спрямо страната; изпълнението на стратегическите цели;
изводи от извършената междинна оценка на ОСР на Област Плевен и препоръките и
насоки за актуализация на ОСР на област Плевен за периода 2010-2013 г.

8

След представяне на информацията се премина към точка 5 от Дневния ред.
По точка 5 от Дневния ред: „Информация за резултатите от междинната
оценка на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2005-2015 г.”
Председателят на РСР на СЗР даде думата на г-н Добромир Тодоров,
представител на Областна администрация – Монтана, да представи междинната оценка
на Областната стратегия за развитие на област Монтана 2005-2015 г.
Г-н Тодоров представи информация за резултатите от междинната оценка на
Областна стратегия за развитие на област Монтана 2005-2015 г., като акцентира върху
критериите за оценка на ОСР, основните изводи от извършената междинна оценка на
ОСР на Област Монтана и препоръките за актуализация.
След представяне на информацията се премина към точка 6 от Дневния ред.
По точка 6 от Дневния ред: „Информация за резултатите от междинната
оценка на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2005-2015 г.”
Г-н Новкиришки даде думата на г-жа Севдалина Пеева, представител на
Областна администрация – Ловеч, да представи междинната оценка на Областната
стратегия за развитие на област Ловеч 2005-2015 г.
Г-жа Пеева представи информация за резултатите от междинната оценка на
Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2005-2015 г., като постави акцент
върху

анализа и оценката на изпълнение на ОСР, тенденциите и оценката на

социалното и икономическото развитие, както и изводите и препоръките от
междинната оценка.
След представяне на информацията се премина към точка 7 от Дневния ред.

По точка 7 от Дневния ред: Информация от заседания на Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
Г-н Иван Новкиришки предостави думата на г-н Николай Нанков - областен
управител на област Ловеч и представител в Комитета за наблюдение на оперативна
програма „Регионално развитие” (КН на ОПРР), да представи кратка информация от
проведените заседания на КН на ОПРР.
Г-н Нанков представи информация от шестото и седмото заседание на КН на
ОПРР, информация за Северозападен район към месец февруари 2011 г. за брой
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сключени договори и изплатени средства, както и напредъка по ключови проекти.
(Презентацията е приложена към настоящия протокол ).
След представяне на информацията се премина към точка 8 от Дневния ред.
По точка 8 от Дневния ред: Информация от заседания на Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”
Г-н Новкиришки предостави думата на г-н Добромир Тодоров - eксперт от
Областна администрация – Монтана, да представи кратка информация от проведените
заседания на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” (КН на ОПРКБИ).
Г-н Тодоров представи информация за финансовите данни за напредъка на
оперативната програма към месец ноември 2010г.; мерките за намаляване на
административната тежест и оптимизиране на процедурите за кандидатстване и
изпълнение на финансираните по програмата проекти както и индикативната годишна
работна програма за 2011 г.(Презентацията е приложена към настоящия протокол).
След представената информация се премина към точка 9 от Дневния ред
По точка 9 от Дневния ред: Информация от заседания на Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Околна среда”
Председателят даде думата на г-н Пламен Стефанов - областен управител на
област Видин и представител в Комитета за наблюдение на оперативна програма
„Околна среда” (КН на ОПОС) да представи кратка информация от заседанията на КН
на ОПОС.
Г-н Стефанов информира присъстващите за проведени три заседания и една
писмена процедура за вземане на решение. Отбеляза, че Комитетът за наблюдение е
одобрил механизъм за управление на приоритетна ос 1 и критерии за оценка на
проектите. Г-н Стефанов поясни, че комитетът е одобрил Стратегически план за
техническа помощ по приоритетна ос 4 на ОПОС, както и Годишна индикативна
работна програма за 2011г. (Информацията е приложена към настоящия протокол).
След представената информация се премина към точка 10 от Дневния ред.
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По точка 10 от Дневния ред: Информация от заседания на Комитета за
наблюдение на оперативна програма „Административен капацитет”
Г-н Иван Новкиришки даде думата на г-жа Боряна Бончева - кмет на община
Вършец и представител в Комитета за наблюдение на оперативна програма
„Административен капацитет” (КН на ОПАК) да представи кратка информация от
заседанията на КН на ОПАК.
Г-жа Боряна Бончева сподели, че оперативна програма „Административен
капацитет” е една от най-малките оперативни програми, но една от най-важните.
Г-жа Бончева представи информация от заседанията на КН на ОПАК, като акцентира
върху напредъка на Програмата. (Информацията е приложена към настоящия протокол).
След представената информация се премина към точка 11 от Дневния ред.
По точка 11 от Дневния ред: „Информация за въздействието на Оперативна
програма „Регионално развитие” върху развитието на Северозападен район”
Председателят на РСР на СЗР г-н Иван Новкиришки даде думата на Албена
Нешева – старши експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация на
регионалното развитие в Северозападен район”, МРРБ.
Експертът представи информация за въздействието на Оперативна програма
„Регионално развитие” върху развитието на Северозападен район, като акцентира
върху приноса на финализираните проекти към месец февруари 2011 г.
След направената презентация се премина към точка 12 от Дневния ред.
По точка 12 от Дневния ред: „Представяне на информация относно
предприетите мерки за икономическото развитие на Северозападна България”
Г-н Новкиришки предостави думата на областните управители на областите
Видин, Враца и Монтана да представят информация относно предприетите мерки за
икономическото развитие на района.
Г-жа Цветелина Теофилова – заместник областен управител на област Враца,
като упълномощен представител на г-жа Пепа Владимирова – областен управител на
област Враца, представи Предложение от Народните представители на политическа
партия ГЕРБ в многомандатните райони Враца, Монтана и Видин и от Управителите на
областите с административни центрове Враца, Монтана и Видин във връзка с
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разработването и реализирането на ефективна и ефикасна пилотна програма за
възраждане на икономическото и социалното развитие на областите с административни
центрове Враца, Монтана и Видин.
След представеното предложение, Председателят даде думата на г-н Йордан
Татарски - началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Г-н Татарски поздрави членовете на РСР от името на министър Плевнелиев и
пожела ползотворно провеждане на заседанието на Регионалния съвет за развитие.
Във връзка с инициативата относно предприетите мерки за икономическото
развитие на Северозападна България, г-н Татарски подчерта, че става въпрос за
разработване на пилотна програма, а не на програма, която да се отнася само за трите
области. Тази пилотна програма може да се приложи и в други области и планови
райони в страната. Г-н Татарски призова областите Плевен и Ловеч и кметовете от
тези две области да подкрепят тази инициатива, защото чрез тяхната подкрепа може да
се случи разработването на такава пилотна програма, която да се предложи в цялата
страна, с цел постигане целите на кохезионната политика, а именно намаляване на
междурегионалните и вътрешнорегионалните различия.
Г-н Йордан Татарски сподели, че предвид финансовата криза, много от
общините са доведени до финансови затруднения. Регионалният съвет за развитие
осъществявайки държавната политика в региона, може да излезе с инициатива – фонд
„Флаг”

да

открие

прединвестиционни
Прединвестиционното

конкретни

процедури

проучвания
проучване

и

за

финансиране, разработване

разработване
доказва

на

технически

икономическа

на

проекти.

целесъобразност,

рентабилност и устойчивост. Г-н Татарски призова членовете на РСР на СЗР да
подкрепят инициативата за създаване на пилотна програма за възраждане на
икономическото и социално развитие на трите области и ползите от тази програма да
започнат да се прилагат и в други райони на нашата страна.
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По точка 13 от Дневния ред: „Анкетно проучване сред членовете на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, във връзка с разработване на
Национална стратегия за регионално развитие за новия програмен период след 2014г.”
Г-жа Ирина Михайлова запозна членовете на РСР на СЗР с целта на анкетното
проучване и инструкцията за попълване на анкетната карта.
След направената анкета се премина към точка 14 от Дневния ред.
По точка 14 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 Новкиришки уточни, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане
на закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за
развитие на Северозападния район се довеждат 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
г-н Иван Новкиришки предложи за обсъждане и одобряване на Проект на съобщение
до средствата за масово осведомяване, относно седмото заседание на РСР на
Северозападен район, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №3
1. Регионалният съвет за развитие (РСР) одобрява Проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено седмо заседание на РСР
на Северозападния 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, пре дставителите на общините и
секретаря на РСР в Северозападния район, като се вземат предвид и
предложенията направени на заседанието.
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По точка 15 от Дневния ред: „Други”
Г-н Новкиришки предостави думата на присъстващите на заседанието на РСР
за мнения, коментари и въпроси.
Г-н Йордан Татарски взе отношение относно функциите и протичането на
заседанията на Регионалните съвети за развитие и сподели, че министър Плевнелиев е
уверен, че РСР ще даде тласък за извършване на организационни и законодателни
промени, с цел подобряване дейността и ефективността на Регионалните съвети за
развитие, които са органи за провеждане на държавната политика за регионално
развитие на съответните райони. В тази връзка г-н Татарски призова членовете да
предложат свои мнения, становища и предложения за организационни и законодателни
мерки в тази насока.
Г-н Татарски отбеляза, че членовете на РСР знаят какви са проблемите на своя
район, имат виждане за развитието му и могат да въздействат за следващия програмен
период 2014-2020 г. с подготовка на конкретни проекти, с конкретни бенефициенти,
които

да

са

насочени

към

преодоляване

на

междурегионалните

и

вътрешнорегионалните различия.
Г-н Татарски отбеляза, че в Оперативна програма „Регионално развитие” е
посочено, че хоризонталното партньорство между общините в България не е развито и
в тази връзка обърна внимание, че няколко общини могат да подготвят съвместни
проекти, което ще реши проблемите не само на тяхното местно население, но и на
населението на съседните общини. Като пример, г-н Татарски посочи болницата в
гр. Белоградчик, от която се възползва населението на общините Димово, Макреш,
Чупрене и Ружинци. Ако за този проект бенефициент е община Белоградчик, то
останалите общини трябва да станат партньори. Ролята на членовете на РСР е да
уточнят къде могат да се подготвят такива съвместни проекти. Това е изключително
важен лост, който се прилага в ЕС, но при нас все още няма такава практика.
Г-н Йордан Татарски изрази мнение, че Регионалните съвети за развитие могат
да излязат с конкретно предложение за унифициране на документите по отделните
оперативни програми и обърна внимание на проблема с обществените поръчки, като
призова членовете на РСР за обединение и инициативност в тази насока.
По отношение на Комитетите за наблюдение, г-н Татарски препоръча да се
създаде унифицирана структура за информацията, която да се поднася на членовете на
РСР. Регионалните съвети за развитие да възлагат на представителите си в комитетите
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за наблюдение конкретни задачи и мерки, касаещи района, които да бъдат предложени
за обсъждане на заседанията на комитетите за наблюдение.
Г-н Татарски заяви, че е необходимо да се изгради модерна администрация и в
тази връзка Рeгионалните съвети за развитие могат да излязат с конкретни мерки и
инициативи за реформи.
Г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана, благодари на
г-н Татарски за подкрепата на идеята за възраждане на Северозападния район и
сподели, че областните управители на трите области Видин, Монтана и Враца са
потърсили подкрепа от останалите 25 областни управители, път Е 79 да бъде обявен за
национален обект, което ще доведе до ускоряване процедурите по проектирането и
изграждането му. След приключване на строителството на Дунав мост 2 това ще бъде
една от основните пътни артерии, която минава през Северозападна България.
В тази връзка, г-н Петров информира членовете на РСР, че предлагат на
Агенция „Пътна инфраструктура” да бъде възложено препроектиране на обходния път
на гр. Враца - високоскоростен път, да бъде за габарит Г 20, който е проектиран вече на
габарит Г 10.
Г-н Михаил Бъчваров - представител на Министерство на труда и социалната
политика подкрепи г-н Татарски и във връзка с изграждането на модерна
администрация напомни, че крайният срок за подаване на заявления по програмата
„Старт в кариерата” е 15 април 2011 г. Г-н Бъчваров уточни, че за разлика от миналата
година, където има одобрени 80 регионални проекта, тази година са одобрени 153
регионални проекта, което е съществен прираст за последните 10 години.
След изказването на г-н Бъчваров, г-н Йордан Татарски обърна внимание и на
това, че не може да има добро качество на изпълнението на Регионалния план за
развитие, ако ги няма Националната комплексна устройствена схема, районните
устройствени схеми и ЕИСУРР. Г-н Татарски информира присъстващите, че на
заседание на Политическия кабинет е взето решение да стартира нова обществена
поръчка за разработване на ЕИСУРР, която е основен лост и инструмент за провеждане
на регионалните политики. Тогава и оценките за изпълнение на РПР ще бъдат по
обективни, защото сега те се фокусират единствено на финансиране на проекти, които
са от оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Не се
акцентира на проекти, които са финансирани със собствени средства от общините, на
проекти с кредитен ресурс, с бюджетни кредити.
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Г-н Татарски напомни, че съгласно Закона за регионалното развитие към
Регионалния съвет за развитие могат да се създават специализирани комисии в
областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на
човешките ресурси и околната среда, които да подпомагат дейността му.
Председателят на РСР на СЗР - г-н Иван Новкиришки благодари на
г-н Татарски, на всички присъстващи членове на Регионалният съвет за развитие на
Северозападен район и на Секретариата на РСР на СЗР за участието и закри
заседанието в 13.30 ч.
Опис на материалите по заседанието:
1.Проект на дневен ред;
2.Резюме на Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие
на Северозападен район от ниво 2, 2007-2013 г.;
3.Анкетно проучване сред членовете на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район, във връзка с разработване на Национална стратегия за
регионално развитие за новия програмен период след 2014 г.;
4.Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване.

Протоколист на РСР на Северозападен район:
……………………………………….........
(Албена Нешева)
Секретар на РСР на Северозападен район:
……………………………………….........
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР на Северозападен район
……………………………………..........................
(Иван Новкиришки)
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