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ПРОТОКОЛ №2 

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ 

РАЙОН 

24 март 2009 г., гр. Видин 

 

 

Днес 24.03.2009 г. в Конферентния център на Областна администрация – Видин 

се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния 

координационен комитет на Северозападния район. 

Заседанието беше открито от областния управител на Област Видин                

инж. Кръстьо Спасов, в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие 

(РСР) на Северозападния район. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район по чл.44 

(1) и (2) от ППЗРР: 

 

1.Ангел Чакъров – заместник-министър на извънредните ситуации 

 

2.Олег Златарски – главен секретар на Държавната агенция за информационни 

технологии и съобщения 

 

3.Кръстьо Спасов – областен управител на Област Видин 

 

4.Тодор Върбанов – областен управител на Област Монтана 

 

5.Цветко Цветков – областен управител на Област Плевен 

 

6.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч 

 

7.Милчо Лалов – кмет на Община Брегово 

 

8.Марко Петров – кмет на Община Кула 

 

9.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

 

10.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново 

 

11.Николай Иванов – кмет на Община Криводол 

 

12.Илиана Филипова – Българска търговско-промишлена палата - Враца 

 

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

 

14.Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България 

 

15.Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
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16.Стефан Кръстев – Конфедерация на труда „Подкрепа” 

 

Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 19 члена от 

състава на РСР: 

 

1.Искра Михайлова – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството 

 

2.Любомир Дацов – заместник-министър на финансите 

 

3.Атанас Костадинов – заместник-министър на околната среда и водите 

 

4.Светла Бъчварова – заместник-министър на земеделието и храните 

 

5.Нина Радева – заместник-министър на икономиката и енергетиката 

 

6.Димитър Димитров – заместник-министър на труда и социалната политика 

 

7.Весела Господинова – заместник-министър на транспорта 

 

8.Бужка Лукич – заместник-министър на държавната администрация и 

административната реформа 

 

9.Антонио Георгиев – областен управител на Област Враца 

 

10.Сурай Велиева – областен управител на Област Ловеч 

 

11.Тотю Младенов – кмет на Община Враца 

 

12.Минко Акимов – кмет на Община Троян 

 

13.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец 

 

14.Найден Зеленогорски – кмет на Община Плевен 

 

15.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг 

 

16.Лъчезар Яков – кмет на Община Гулянци 

 

17.Валентин Йорданов – кмет на Община Искър 

 

18.Галя Божанова – Българска стопанска камара 

 

19.Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България 
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На тяхно място (по чл.44 (4) от ППЗРР) предварително определени да ги 

заместват са: 

 

1.Румяна Петрова , Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 

2.Боян Цолов, Министерство на околната среда и водите 

 

3.Паномир Ценов, Министерство на земеделието и храните 

 

4.Анелия Йорданова, Министерство на труда и социалната политика 

 

5.Аврора Найденова, Министерство на транспорта 

 

6.Елена Стоилова, Община Враца 

 

7.Виктор Таслаков – заместник-областен управител на Област Ловеч 

 

8.Тонка Иванова – заместник-кмет на Община Враца 

 

9.Недка Топалова – заместник-кмет на Община Троян 

 

10.Николай Якимов – заместник-кмет на Община Плевен 

 

11.Антон Дамянов, Конфедерация на независимите синдикати в България 

 

 

ЧЛЕНОВЕ на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния 

съвет за развитие на Северозападния район по чл.19 (3) от ЗРР: 

 

1.Тодор Върбанов – областен управител на Област Монтана 

 

2.Кръстьо Спасов – областен управител на Област Видин 

 

3.Цветко Цветков – областен управител на Област Плевен 

  

4.Боряна Войчева, Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

  

5.Маргарита Бончева, Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

 

6.Паномир Ценов, Министерство на земеделието и храните 

 

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

състава на РКК: 

 

1.Антонио Георгиев – областен управител на Област Враца 

 

2.Сурай Велиева – областен управител на Област Ловеч 

 

3.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг 
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4.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец 

 

5.Валентин Йорданов – кмет на Община Искър 

 

6.Ангел Ковачев, Министерство на икономиката и енергетиката 

 

7.Димитър Димитров – заместник-министър на труда и социалната политика 

 

8.Димитър Димитров, Министерство на транспорта 

 

9.Васил Маргаритов, Министерство на околната среда и водите 

 

10.Гергана Колешанска, Министерство на държавната администрация и 

административната реформа 

 

На тяхно място предварително определени да ги заместват са: 

 

1.Марко Петров – кмет на Община Кула 

 

2.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй 

 

3.Недка Топалова – заместник-кмет на Община Троян 

 

4.Димитър Битолски, Министерство на икономиката и енергетиката 

 

5.Анелия Йорданова, Министерство на труда и социалната политика 

 

6.Любомир Сираков, Министерство на транспорта 

 

7.Тодор Стоянов, Министерство на околната среда и водите 

 

8.Екатерина Амова, Министерство на държавната администрация и административната 

реформа 

 

 

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 СЗР: 

 

1.Ирина Михайлова – и.д. началник-отдел 

2.Албена Нешева – старши експерт 

3.Наталия Николова – младши експерт 

4.Свилен Стоянов – младши експерт 

5.Цветомир Ценков – младши експерт 
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Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и 

Областен управител на Област Видин инж. Кръстьо Спасов откри Първото заседание 

на Регионалния координационен комитет, съвместно със заседание на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападния район. 

 

Г-н Спасов приветства присъстващите и отбеляза, че новоприетото през 2008 г. 

законодателство в областта на регионалното развитие по чл.19, ал.1, т.5 от ЗРР 

предвижда Регионалният съвет за развитие да осъществява регионална  координация 

при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, 

оказващи въздействие върху развитието на региона.  

 

Г-н Кръстьо Спасов отбеляза, че съгласно чл.19, ал.2 от ЗРР за осъществяване 

на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, към 

Регионалния съвет за развитие се създава Регионален координационен комитет, който 

изпълнява следните функции: 

- осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при 

изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете 

на Европейския съюз, на територията на съответния район от ниво 2;  

- обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени 

справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на района; 

- внася за разглеждане в Регионалния съвет за развитие справки;  

- разработва и приема вътрешни правила за своята работа. 

 

Г-н Спасов благодари на присъстващите днес членове на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападния район и на членовете на Регионалния координационен 

комитет и пожела ползотворна работа. 

 

На заседанието бе отчетен необходимия кворум. 

 

 Г-н Спасов представи предварителния Дневен ред за настоящото съвместно 

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 съвместното заседание на РСР и РКК. Приемане на дневен ред 

2.Приемане на протокола от Първото заседание на РСР в СЗР. Кратък доклад 

относно изпълнението на решенията от Първото заседание на РСР в СЗР                 

3.Обсъждане на предложенията към Годишната индикативна програма за 

дейността на РСР на СЗР. Утвърждаване на Програмата с направените 

предложения                                                   

4.Създаване на Регионален координационен комитет (РКК) към РСР в СЗР  

4.1.Представяне на членовете на Регионалния координационен комитет  

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

фондовете на Европейския съюз, касаеща Северозападния район.  

4.3.Обсъждане на предложение за създаване на работна група за разработване на 

Вътрешни правила за работата на Регионалния координационен комитет   
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5.Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите 

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

6.Други 

7.Закриване на съвместното заседание  

 

 
По точка 2 от Дневния ред: „Приемане на протокола от Първото заседание 

на РСР в СЗР. Кратък доклад относно изпълнението на решенията от Първото 

заседание на РСР в СЗР”. 

 

 Г-н Спасов предложи да се премине към приемане на Протокола от Първото 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. 

  

 Протокола от Първото заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападния район бе приет с пълно мнозинство. 

 
  

 По точка 3 от Дневния ред: „Обсъждане на предложенията към Годишната 

индикативна програма за дейността на РСР на СЗР. Утвърждаване на Програмата с 

направените предложения”. 

 

Г-н Спасов отбеляза, 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 2009 г. 

Във връзка с изпълнението на Годишната индикативна програма за дейността на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападния район през 2009г., г-н Спасов 

информира, че от Областна администрация – Видин е изпратено писмо до 

Министерство на държавната администрация и административната реформа, относно 

осигуряване по бюджетната сметка на Област Видин и Област Ловеч за 2009г. на 

средства, разпределени както следва: 

 

1. За Областна администрация – Видин /Областният управител на Област Видин 

председателства Регионалният съвет за развитие на Северозападния район през периода 

януари-юни 2009г./ - 15 000 лв. 

2. За Областна администрация – Ловеч /Областният управител на Област Ловеч 

председателства Регионалният съвет за развитие на Северозападния район през периода 

юли-декември 2009 г./ - 15 000 лв. 

 

Г-н Спасов информира присъстващите, че в отговор от Министерство на 

държавната администрация и административната реформа е получено писмо, относно 

предвидените по бюджетните сметки средства за дейността на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападния район през 2009г. и те са по 9 000 лв. за всяка от 

горепосочените областни администрации. 

 

Г-н Кръстьо Спасов отправи покана към членовете за други предложения към 

Годишната индикативна програма. 

  

 Г-н Пламен Младенов, представител на Асоциацията на индустриалния 

капитал в България направи предложение към Приоритет 2: „Създаване на механизъм 
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за осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и оказващи въздействие върху 

развитието на Северозападния район.”, да се добави като социално-икономическа 

мярка – „стабилизираща политика за укрепване на района.” 

 

 Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с пълно 

мнозинство. 

 

 Г-н Спасов предложи по точка 3 от Дневния ред Регионалния съвет за развитие 

(РСР) на Северозападния район да приеме предложената Годишна индикативна 

програма за дейността на РСР на Северозападния район през 2009г. с направените 

допълнения и уточнения. 

 Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието 

единодушно. 

 

 По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение: 

 

Решение №1 

 

 Съгласно чл.49, т.15 от ППЗРР: 

 

Регионалният съвет за развитие  (РСР) на Северозападния район приема 

предложената Годишна индикативна програма за дейността на РСР на 

Северозападния район през 2009г. с направените допълнения и уточнения. 

 

 
 По точка 4 от Дневния ред: „Създаване на Регионален координационен 

комитет (РКК) към РСР в СЗР” 

 

Г-н Спасов отбеляза, че за осъществяване на регионалната координация при 

изпълнението на оперативните програми, към Регионалния съвет за развитие се  създава 

Регионален координационен комитет.  
 

  

 По точка 4.1 от Дневния ред: „Представяне на членовете на Регионалния 

координационен комитет” 

  

 Г-н Спасов информира, че председател на Регионалния координационен 

комитет е председателят на Регионалния съвет за развитие, а членове на Комитета са: 

 

1.представителите на регионалния съвет за развитие в комитетите за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз; 

2.по един представител на управляващите органи на оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и на централното 

координационно звено в Министерството на финансите; 

3.областните управители на областите, включени в обхвата на съответния 

район от ниво 2. 
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Г-н Спасов уточни, че списък с определените представители е приложен в 

папките на членовете на Регионалния координационен комитет. 
 

 По точка 4.2 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаеща 

Северозападния район.” 

 

 По точка 4.2 от Дневния ред Г-н Спасов предостави думата на представителите 

на управляващите органи на оперативните програми да представят кратка информация 

за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз, като ги призова да наблегнат на операциите и мерките, касаещи  предимно 

Северозападния район. 

 

 Презентациите бяха представени в следния ред:  

 

1.Маргарита Бончева – мл. експерт, отдел „Хоризонтални мерки”,  Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие, МРРБ 

 

 Г-жа Бончева представи информация по програмите за трансгранично 

сътрудничество: България – Сърбия и Румъния – България  2007-2013г. 

 

2.Боряна Войчева – началник отдел „Северозападен район”, Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ 

 

 Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. в Северозападен район. 

 

3.Димитър Битолски – мл. експерт, отдел „Управление на проекти”, Дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕ 

 

 Г-н Битолски представи информация по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

 

4.Любомир Сираков – експерт в отдел „Мониторинг”, Дирекция „Координация на 

програми и проекти, МТ 

  

 Г-н Сираков представи информация за изпълнение на проекти в 

Северозападния район, финансирани по Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013. 

  

 Г-н Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч уточни, че е изключително 

важно да започнат процедурите по продължението на автомагистрала Хемус. 

 

 Г-н Цветко Цветков, областен управител на област Плевен посочи, че 

автомагистрала Хемус е изключително важен инфраструктурен обект и до края на 

годината ще се определи концесионера за него. 

 

5.Тодор Стоянов – гл. експерт, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда, 

МОСВ 
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 Г-н Стоянов представи информация по Оперативна програма “Околна среда” 

2007 – 2013. 

 

6.Екатерина Амова – държавен експерт, отдел „Програмиране и договаряне”, Дирекция 

„Управление на проекти и програми”, МДААР 

 

 Г-жа Амова представи информация по Оперативна програма „Административен 

капацитет”. 

 

7.Паномир Ценов – директор на Регионален център за научно – приложно обслужване и 

Опитна станция по бубарство – Враца, МЗХ 

 

 Г-н Ценов представи информация по програмите подкрепени от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд по рибарство, 

касаещи Северозападния район 

 

8.Пламен Гергинов – началник отдел „Програмиране, управление, координация и 

оценка”, МТСП 

 

 Г-н Гергинов представи информация по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. 

 

 След приключване на презентациите, г-н Спасов предложи да се премине към 

точка 4.3 от Дневния ред.  

 
 По точка 4.3 от Дневния ред: „Обсъждане на предложение за създаване на 

работна група за разработване на Вътрешни правила за работата на Регионалния 

координационен комитет”  

  

Г-н Спасов информира присъстващите, че съгласно чл.19, ал.4, т.4 от Закона за 

регионалното развитие, Регионалният координационен комитет трябва да разработи и 

приеме вътрешни правила за своята работа. В изпълнение на чл. 58, ал.3 от Правилника 

за прилагането на ЗРР, Регионалният координационен комитет разработва и приема 

Вътрешни правила за работата си в едномесечен срок от създаването му. 

За тази цел се създава работна група, която да разработи и предложи за 

приемане от Регионалния координационен комитет Вътрешните правила за работата 

му. 

  

 Г-н Спасов внесе предложение за работна група в състав от 3 члена. 

 

 Предложението бе подложено на гласуване и одобрено с пълно мнозинство. 

  

 Г-н Спасов внесе предложение работната група да е в следния състав: 

 

1. За ръководител на работната група: инж. Кръстьо Спасов – председател на РСР и 

РКК и областен управител на област Видин 

 

2. За член на работната група: Боряна Войчева – началник отдел „Северозападен район 

за планиране”, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ 
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3. За член на работната група: Боряна Бончева – кмет на община Вършец 

  

Г-н Спасов даде възможност за отправяне на други предложения от членовете 

на Регионалния координационен комитет. 

 

При липса на такива, така направеното предложение бе подложено на гласуване 

и прието. 

 

 По точка 4.3 от Дневния ред бяха взето следните решения: 

 

Решение №2 

 

Регионалният координационен комитет (РКК) определя работна група за 

разработване на Вътрешни правила за работата на РКК в следния състав:  

  

 1.Инж. Кръстьо Спасов - ръководител на работна група 

 2.Боряна Войчева - член на работна група 

 3.Боряна Бончева - член на работна група 

 

 

 Решение №3 

 

Регионалният координационен комитет (РКК) възлага на работната група да 

разработи Вътрешни правила за работата му, които да предложи за приемане на 

следващото заседание на РКК. 

 

                                                   
 По точка 5 от Дневния ред: „Предложение за решение на РСР за осигуряване 

публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на 

ЗРР”. 

 

 Г-н Спасов отбеляза, че съгласно чл.55, ал.1 от ППЗРР, приетите решения от 

Регионалния съвет за развитие (РСР) 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 РСР г-н Кръстьо Спасов предложи за обсъждане и 

одобряване проект на съобщение до средствата за масово осведомяване, относно 

съвместното заседание на РСР и РКК на Северозападния район, приложен в 

материалите. 

След проведено гласуване, Съветът взе следните решения: 

 

 

Решение №4 

 

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

средствата за масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на 

РСР и Регионален координационен комитет към РСР на Северозападния район; 

 

 

 



 11 

Решение №5 

 

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 Северозападния район, като се вземат предвид и 

предложенията направени на заседанието. 
 

По точка 6 от Дневния ред: „Други”  

 

Не бяха внесени други предложения за обсъждане. 

 

Г-н Кръстьо Спасов благодари на всички присъстващи членове на съвместното 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и Регионалния 

координационен комитет. 

 

Председателят – инж. Кръстьо Спасов закри съвместното заседание на 

Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на 

Северозападния район, след изчерпване на Дневния ред. 

 

Заседанието бе закрито в 15.10 ч. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист на РСР на Северозападния район: 

 

      ………………………………………......... 

                    (Албена Нешева) 

 

Секретар на РСР на Северозападния район:    

                             

     ………………………………………......... 

                     (Ирина Михайлова)                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на РСР на Северозападния район 

               

…………………………………….............. 

      (Инж. Кръстьо Спасов) 

 

 

 


