ПРОТОКОЛ № 41
ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
(РСР) И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ (РКК) В
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН(СЗР)
25 Юни 2019 год.

На 25 Юни 2019 год. в Конферентния център на Областна Администрация - Видин се
проведе съвместно заседание на Регионалния Съвет за Развитие и Регионалния
Координационен Комитет за Северозападен район. Заседанието бе открито от областния
управител на област Видин, г-жа Албена Георгиева в качеството й на председател на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
На заседанието присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район по чл. 44, ал. 1
и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и техни
упълномощени представители по чл. 44, ал. 4 от ППЗРР, както следва:
№

Име и длъжност

Организация

1.

Деница Николова

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

Заместник-министър,
представлявана от
Боряна Войчева
Началник отдел “СЗР“-Видин,
ГД СППРР
2.

Стефан Балабанов

Министерство на вътрешните работи

Заместник-министър, представляван от
Станислав Цеков
Началник сектор „ПИП“, ОДМВР –
Видин
3.

Ангел Попов
Заместник-министър, представляван от
Пламен Соломонов,
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

4.

Лъчезар Борисов

Министерство на икономиката

Заместник-министър,
представляван от
Данаил Иванов
Министерство на икономиката
Дирекция „Икономическа политика“
5.

Петър Николов
Заместник-министър,

Министерство на образованието и
науката

представляван от
Румяна Пехливанова
Отдел “Инвестиционно планиране“,
Дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“
6.

Красимир Живков
Заместник-министър, представляван от

Министерство на околната среда и
водите

Деница Славкова
Директор на Регионална инспекция на
околната среда и водите
гр. Монтана
7.

Атанас Добрев
Заместник-министър, представляван от

Министерство на земеделието,
храните и горите

Радослав Николов
Директор на Държавно горско
стопанство – Видин
8.

Албена Георгиева
Областен управител

Областна администрация – Видин

9.

Малина Николова
Областен управител

Областна администрация – Враца

10.

Ваня Събчева
Областен управител

Областна администрация – Ловеч

11.

Росен Белчев

Областна администрация – Монтана

12.

Областен управител
Мирослав Петров

Областна администрация – Плевен

13.

Областен управител
Огнян Ценков

14.
15.

Кмет

Община Видин,
Област Видин

Борис Николов
Кмет
Валерий Желязков
Кмет

Община Белоградчик,
Област Видин
Община Никопол,
Област Плевен

16.

Пенка Пенкова

Община Лом,

Кмет,

Област Монтана

представлявана от
Гинка Иванова
17.

Заместник-кмет
Донка Михайлова
Кмет,
представлявана от
Снежина Табакова

Община Троян, Област
Ловеч

Община Плевен, Област
Плевен

22.

Георг Спартански
Кмет,
представляван от
Гергана Христова
Дирекция „Проекти“, отдел
„Разработване на проекти“
Иван Грънчаров
Кмет,
представляван от
Надя Рабаджиева
Началник отдел “ППОП“
Калин Каменов
Кмет,
представляван от
Александра Христова
Дирекция „МПП“,
Инвестиционни проекти
Иво Цветков
Кмет,
представляван от
Петър Петров
Заместник - кмет
Антон Дамянов

23.

Стефан Кръстев

СРС-КТ „ПОДКРЕПА“ Видин

24.

Анелия Йорданова

Министерство на труда и социалната
политика

25.

Десислава Андонова

26.

Мариела Савкова

Министерство на земеделието,
храните и горите
ОИЦ Видин

18.

19.

20.

21.

Община Луковит, Област Ловеч

Община Враца, Област Враца

Община Бяла Слатина

КНСБ

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:

27.

Свилен Стоянов
Главен експерт в отдел СЗР ,
ГД СППРР

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

28.

Калин Николов
специалист, МРРБ, СЗР,
ГД СППРР

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството

29.

Анелия Влаховска
Началник отдел

Областна администрация – Видин

30.

Инж. Диана Манева

Агенция – Пътна инфраструктура

31.

Димитър Калайджиев

Агенция – Пътна инфраструктура

32.

арх. Стойчо Мотев

Национален център за териториално
развитие - ЕАД

33.

Димитър Димитров

Национален център за териториално
развитие - ЕАД

34.

Лъчезар Попиванов

Областна администрация – Видин

35.

Анжело Методиев

Областна администрация – Видин

36.

Георги Кузманов

Областна администрация - Видин

37.

Нели Митева

Областна администрация – Ловеч

38.

Росица Денчева

Областна администрация – Ловеч

39.

Боян Илиев

СРС-КТ“ПОДКРЕПА“

40.

Добромир Тодоров

Областна администрация – Монтана

41.

Евгения Илиева

Областна администрация – Враца

42.

Върбинка Борисова

Областна администрация – Враца

43.

Любен Любенов

КНСБ

Председателят на Съвета и Областен управител на Област Видин – г-жа Албена
Георгиева 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. На заседанието беше отчетен необходимият кворум,
изискуем съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие.
Г-жа Албена Георгиева благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет
за развитие на Северозападен район, както и на гостите на заседанието и пожела ползотворна
работа.
Г-жа Албена Георгиева предостави информация относно точка 6 от Дневния ред на
предишното заседание на Регионалния съвет за развитие – 26 март 2019г. „Предложение
Общините от Северозападен район да подготвят единно становище до Министерски
Съвет относно необходимостта през новия програмен период да бъдат предвидени
средства за финансиране на екологичен градски и междуселищен транспорт.“
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:

да се изготви

предложение до МС на РСР на СЗР:
В новия програмен период 2021-2027 година, за общините да се предвидят
средства, като директни бенефициенти по проекти за закупуване на екологичен
градски и междуселищен транспорт.
Беше изпратено писмо до ЦКЗ с предложението на РСР. Получен е положителен
отговор, като копие на отговора на писмото от ЦКЗ е приложен към протокола.

Председателят

на

Съвета,

покани

представители

на

Агенция

“Пътна

Инфраструктура“ да представят кратка информация по напредъка на проекта за път „ВидинБотевград“, думата бе дадена на инж. Диана Манева и г-н Димитър Калайджиев.

Г-жа Манева представи информация относно времето и актуалния статус по
подготовката за реализация. Проектът за модернизация на път Е-79“Видин-Ботевград“ е
национален обект и изключителен държавен приоритет, който е част от Оперативна
Програма. Участъкът от 3+757 до км 61+750(Видин-Ружинци) е почти 60км., засягащ
територията на пет общини от Област Видин и с това, той е най-дългият обект в
инвестиционната програма на Агенция “Пътна Инфраструктура“. Беше представена
информация за процедурите и индикативните срокове които следват до обявяването на
процедура за избор на изпълнител и строителен надзор.
Г-жа Манева представи реалния статус към настоящия момент. Внесено е Заявление
към Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството(МРРБ), за насрочване на
Национален

експертен

съвет

по

устройство

на

територията

и

регионална

политика(НЕСУТРП), който да разгледа, приеме и предложи за одобрение - Проектът на
ПУП. На заседанието ще присъстват Областния управител на област Видин и кметовете на
петте общини засегнати от проекта. Г-жа Манева допълни, че след това ще се очаква
постановяване на заповед на министъра за одобряване на проекта. След одобряване на
проекта предстои възлагане на оценка за определяне на равностойно парично обезщетение,
по реда на закона за държавната собственост, за принудително отчуждаване на засегнатите
от проекта имоти и постановяване на отчуждителен акт, който ще бъде решение на
Министерски съвет. АПИ е изготвила цялата тръжна документация, която е представена в
МРРБ за преглед и одобрение и в момента, в който бъде приета от първостепененият
разпоредител, ще бъде обявена процедурата за избор на изпълнител и строителен надзор“,
индикативния срок за започване на процедурата е средата на месец юли.
Г-жа Манева изказа благодарности към Областната Администрация – Видин, за
съдействието и координацията осъществявани в дейността между заинтересованите страни.

Г-жа Албена Георгиева, Благодари за представения кратък анонс по отношение
напредъка на проекта по изграждането на магистрален път Е-79 и предложи да се пристъпи
към одобряване на дневния ред.

Председателят на Съвета представи проекта на Дневния ред, като отбеляза, че
съгласно чл. 53, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, всеки
член на Съвета в момента може да прави предложения за включване на нови точки. Такива
не постъпиха и така предложения дневен ред бе подложен на гласуване. Предложението
беше подложено на гласуване и прието с мнозинство.
Дневен ред:

1.

Откриване на съвместното заседание и приемане на дневен ред.

2.

Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение
на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен
район (2014-2020) за 2018 г.

3.

Представяне на Социално-икономически анализ на районите в Република
България, като основа за процесите на планиране и програмиране на
следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното
развитие.

4.

Представяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г. като
основа на процеса по изготвяне на Споразумението за партньорство за
програмен период 2021-2027 г. с индикативен списък с оперативни
програми.

5.

Представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните
Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен
район, в това число и информация за Годишните индикативни програми и
предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 2020 г.

6.

Актуална информация за напредъка по проекта за пътя „Видин –
Ботевград“.

7.

Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР.

8.

Други. Закриване на заседанието.

По точка 2 от Дневния ред “Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен
район (2014-2020) за 2018 г.”
Съгласно действащото законодателство за регионално развитие е необходимо да се
осъществява наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие. Органът за
наблюдение на Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие в съответния
район на ниво 2. Докладът се разработва от териториалното звено на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството в съответния район от ниво 2. Срокът за
разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния
съвет за развитие е 30 юни на всяка следваща календарна година.
По тази точка от дневния ред, думата бе дадена на г-жа Боряна Войчева, Началник
отдел СЗР, ГД СППРР, МРРБ;
Г-жа Войчева, представи нагледно и обобщено данните от годишния доклад за
наблюдение изпълнението на Регионалния План за Развитие, като информацията в
презентацията бе разпределена количествено и качествено. В началото бяха представени в
количествено изражение социално-икономическите условия и тенденции, проявени в
Северозападния район за отчетения период. Те включваха данни за: Демографска структура
– Население(гъстота на населението), Коефициент на раждаемост, Коефициент на смъртност,
Естествен прираст; - Заетост: Коефициенти на безработица, заетост, икономическа активност
и общ доход на лице от домакинството. За Икономически показатели бяха представени
данни за: Брутен Вътрешен Продукт(БВП) за 2017г. и приносът му към съвкупния БВП; БВП
на глава от населението; Представени бяха и данни за техническата инфраструктура.
(презентацията е приложена към протокола)
В качествено отношение, г-жа Войчева представи индикаторите за наблюдение по
постигнат напредък на РПР на СЗР, които бяха групирани по стратегически цели и
приоритети. По всяка една от стратегическите цели е констатиран напредък, предприети са
мерки и усилия за постигане на ефективни резултати. Необходимо е повишаване на
въздействието. Индикаторите на стратегическите цели за развитие на СЗР, спрямо тези за
страната, продължават да са с ниски стойности поради наличието на вътрешно регионални и
междурегионални

различия.

В

допълнение

поради

дългосрочната

реализация

на

предприетите мерки се наблюдава мултиплициращ ефект, което не позволява пълна
измеримост, но предхожда едно устойчиво развитие в бъдеще.

В заключение, Г-жа Войчева представи насоки за подобряване на резултатите от
наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР 2014-2020, както следват:


Обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за
регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на ОП, с
цел по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в
икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините
в страната;



Подобряване

на

междуведомствената

координация

с

оглед

изготвянето,

предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана;


ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на ОП,
съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на
района;



допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с
реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно
използване на правомощията на РСР, свързани с идентифициране на проблемите на
района и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти;



Активизиране

на

междурегионалното

сътрудничество

и

засилване

на

взаимодействието между РСР на СЗР и останалите Регионални съвети за развитие на
районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на
областите в района;


Подобряване на механизмите за хоризонтална и вертикална координация по
отношение на изпълняваните мерки и активно предоставяне на информация и
публичност, провеждане на процедури за консултиране с всички заинтересовани
страни, предвид тяхната значимост в процеса на регионално развитие.

Г-жа Георгиева благодари за така представената информация към доклада, като се
обърна към членовете на РСР за мнения, въпроси и коментари. Такива не постъпиха и бе
предложено за гласуване следното решение:
На основание чл. 19 ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Годишния
доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за 2018 г.
Предложението беше подложено на гласуване и прието с мнозинство.

По точка 3 от Дневния ред „Представяне на Социално-икономически анализ на
районите в Република България, като основа за процесите на планиране и програмиране на
следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.“
Г-жа Георгиева предостави думата на арх. Стойчо Мотев, да докладва по темата,
като представител на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.
(презентацията е приложена към протокола)
Г-н Мотев представи нагледно информация от разработен социално-икономически
анализ,

създаден

по

поръчка

на

Министерство

на

регионалното

развитие

и

благоустройството, с цел: Създаване на информационна база данни за планиране през
следващия планов период. Г-н Мотев запозна присъстващите с актуалното състояние на
поръчката, като задачата е в процес на изпълнение и от броени дни(два месеца) е премината
първата фаза – Предварителни резултати, които на практика обхващат всички сфери.
Обхвата на анализа е върху цялата територия на страната, като в различни мащаби достига
освен до ниво община, до отделно селище(землище). Във времеви хоризонти, социалноикономическия анализ се изтегля до 2050 год. по отношение демографски прогнози. В
предметен план се обхващат всички сфери: икономически, социални, технически
инфраструктури, както и екологичните проблеми.
След като разясни същността, г-н Мотев синтезирано представи данните от анализа в
три

основни

направления:

Икономически,

Демографски

и

Регионална

Конкурентоспособност. По последното направление, г-н Мотев отбеляза, че то е създадено в
рамките на ЕС, по единна методика-което показва, че обективността е извън всякакво
съмнение.
По първото направление Икономика, бе представена информация чрез серия диаграми
със количествена информация относно различията между регионите в отношение „найсилен/ най-слаб район“, както и междуобластните различия чрез индекса за БВП в статичен и
динамичен план за периода 2013-2017г. Представена бе и зависимостта чрез показателя за
Брутна добавена стойност към структурата на икономиката като сектори: първичен,
вторичен и третичен за Северозападен район, с характерна обща проявяваща се
закономерност – икономически по-слабите райони, имат по-висок дял на първичния сектор и
в частност – аграрния. По показателите разходи за Дълготрайни материални активи и
показателя Чуждестранни преки инвестиции, и двата са с намаляващ тренд за конкретния
период(2013-2017).

За

второто

направление

Демография,

демографските

показатели

показват

задълбочаваща се тенденция за трайно намаляване и застаряване на населението. Очакваната
средна продължителност на живота се увеличава. В национален мащаб се наблюдава
концентрация на населението в размер на 73% в шест големи града. Г-н Мотев обобщено
представи прогноза с хоризонт до 2050г. от която стана ясно, че се очаква засилен натиск
върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални грижи. Бяха представени
количествени данни и за показателя Пазар на труда за периода 2013-2017г. за който: Трайно
безработните намаляват от 6,5%(2014г.) до 3,4%(2017г.), увеличава се заетостта в
национален мащаб от 69%(2014г.) на 71,3%(2017г.), нараства и производителността на
труда(БВП на един зает) от 24,4 хил.лв.(2014г.) на 28 хил.лв.(2017г.).
По третото направление Регионална конкурентоспособност, Г-н Мотев разясни, че
Междурегионалните различия на 5 от 6-те български района са достатъчно малки, за да
бъдат третирани в една група (само районът с център София се откроява с показатели за погорна група). В контекста на Националната Концепция за Пространствено Развитие(НКПР),
горният извод може да се трансформира в тезата, че България не се доближава към желания
балансиран полицентричен модел, а напротив, задълбочава се моноцентризмът и също така,
енергията на големите градове от 5-те района е почти равна на тази на София, с тенденция
към отстъпление.
Г-жа Георгиева, Благодари за представената информация и покани членовете на РСР
да изкажат своите въпроси, мнения и коментари по така представената информация.
Думата взе г-н Николов, кмет на Община Белоградчик, за да зададе своя въпрос
относно дейността на дружеството „Национален център за териториално развитие“ ЕАД и
участието в заседанията на регионалните съвети чрез изнасяне на количествени данни, които
години наред представят градивна и полезна – статистическа информация.
Г-н Мотев, изказа своя отговор като отбеляза, че дружеството е автор на
Националната Концепция за Пространствено Развитие(НКПР), Националната Стратегия за
Регионално Развитие(НСРР) които сега в новият си вид, много документи ще се обединят в
един. Също така подчерта, че дружеството е автор на над 30 Общи устройствени планове на
общини, Областни стратегии, Регионални планове за развитие на Югозападен район, и на
Североизточен район, включително и на много общински планове за развитие. А относно
тази задача, която се нарича Социално-икономически анализ, представя наистина
статистическа картина във всичките измерения.
Г-жа Георгиева, попита членовете на РСР, имат ли други въпроси по така
представената информация.
Г-жа Савкова взе думата за да изкаже своя въпрос по последният слайд от
презентацията относно устойчивото развитие на районите в България и в този смисъл дали е

приоритизиран Северозападния район с оглед критичната ситуация в която се намира. Г-жа
Савкова сподели предложение за отправяне на препоръка към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството за прилагане на допълнителен интегриран
инструмент-инвестиционна програма за развитието на този регион.
Г-н Мотев, допълни, че е хубаво да се чуват идеи и приоритети за северозападния
район, които да залегнат в реален планов документ, какъвто ще бъде регионалната схема за
пространствено развитие – тя е и сегашния вид на регионален план. Стратегическата и
плановата част, ще бъдат много по-силни от просто една схема за пространствено развитие.
Той допълни, че специална задача в работата им е да обособят т.нар. неформални райони за
интегрирани целенасочени инвестиции за новия планов период, като все още се коментира и
не е решено прилагането на частична децентрализация на всички оперативни програми,
поради това, че един план е добър – когато има ясни цели и адекватни ресурси за
постигането му.
Г-жа Георгиева, благодари за развилата се дискусия.

По точка 4 от Дневния ред „Представяне на националните приоритети за периода 20212027 г. като основа на процеса по изготвяне на Споразумението за партньорство за
програмен период 2021-2027 г. с индикативен списък с оперативни програми.“

Председателят на Регионалния Съвет за Развитие предложи да се премине към
точка 5 от Дневния ред, поради отсъствие на представител от дирекция „Централно
координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет.

По точка 5 от Дневния ред „Представяне и обсъждане на степента на изпълнение
на съответните Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен
район, в това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите
процедури по съответните Оперативни програми за 2020 г.“

Председателят на Регионалния Съвет за Развитие даде думата на членовете на
РКК, за презентиране изпълнението на ОП и предстоящите за 2019 г. процедури по
Оперативните програми.

За изпълнението на Оперативна Програма „Региони в растеж“ думата бе дадена на
г-жа Боряна Войчева,

представител на Управляващия орган на Оперативна програма

„Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
(презентацията е приложена към протокола)
Г-жа Войчева,

презентира актуалното състояние на процедурите включени в

Индикативната Годишна работна програма за 2019 година, както и изпълнението им на
територията на СЗР. Тя отбеляза къде може да бъде открита по детайлна информация, а
именно: интернет- сайта на ОПРР /www.bgregio.eu /, в меню ОП „Региони в растеж 20142020“,

подменю

„Индикативни

програми

2014-2020“.

Процедурите,

включени

в

Индикативната Годишна работна програма са следните:
 Процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1;
 Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ по Приоритетна ос 2;
 Процедура „Развитие на туристическите атракции“ по Приоритетна ос 6;
 Процедура „Регионални пътища“ по Приоритетна ос 7.
Г-жа Войчева предостави и данни за напредъка на ОПРР в Северозападен район –
брой сключени договори с бенефициентите- общини, по области, по общини и като цяло за
района; данни за изплатените средства до момента по програмата. Информацията съдържаше
и данни за изпълнението на договорите, сключени с конкретните бенефициенти по ОП
„Региони в растеж“.

За изпълнението на Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност“
думата бе дадена на г-н Данаил Иванов, представител на Управляващия орган на ОПИК,
Министерство на икономиката;
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Г-н Иванов представи детайлно информация за изпълнението и напредъка на
оперативната програма и по конкретно за реализацията по приоритетни оси на територията
на СЗР.

За изпълнението на Програма за Развитие на Селските Райони(ПРСР) думата бе
дадена на г-жа Десислава Андонова, представител на Дирекция Развитие на селските райони,
Министерство на земеделието, храните и горите;
Г-жа Десислава Андонова представи данни за осъществените приеми по проекти по

ПРСР 2014-2020, както и информация за постъпилите заявления и заявените разходи по
програмата и конкретните подмярки. Беше предоставена и информация по отношение на
одобрените заявления и за одобрените разходи по ПРСР. Беше направено представяне на
напредъка за Северозападния район по отделните подмерки на програмата.
Г-жа Андонова представи данни за предстоящите приеми по ПРСР съгласно проекта
на Индикативната Годишна Работна програма за 2019 година.

За изпълнението на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
думата бе дадена на г-жа Анелия Йорданова , представител на ГД„ЕФМПП“, Министерство
на труда и социалната политика;
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Г-жа Йорданова представи на вниманието на членовете на РСР на СЗР, информация за
сключени договори с бенефициентите - общини, по области, по общини и като цяло за
района; данни за изплатените средства до момента по програмата.

Беше представена

информация за предстоящите процедури, размерите на планираните бюджети и условията за
включване.

За изпълнението на Оперативна Програма „Наука и Образование за Интелигентен
Растеж“ думата бе дадена на г-жа Радосвета Димитрова , представител на Министерство на
образованието и науката;
(Презентацията е приложена към настоящия протокол)
Г-жа Димитрова представи актуална информация за изпълнението на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ на територията на Северозападен район. Като по
конкретно тя съдържаше данни за финансовото изпълнение, постигнатите резултати към
конкретния момент, обявените и предстоящите процедури, както и договорите в изпълнение.

По точка 6 от Дневния ред „Актуална информация за напредъка по проекта за
пътя „Видин – Ботевград“
По тази точка бе представена информация в началото на заседанието, като бе дадена
думата на членовете на РСР на СЗР за въпроси, коментари и мнения. Такива не постъпиха и
се премина към точка 7.

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-жа Георгиева 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. 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 съвместно заседание, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведено заседание на Регионалния съвет за развитие.
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
Регионалния

съвет, областните управители, представителите на

общините и

Секретариата на Регионалния съвет, като се вземат предвид и предложенията
направени на заседанието.

По точка 8 от Дневния ред „Други. Закриване на заседанието.“

Г-жа Георгиева предостави възможност за изказвания и въпроси по тази точка от
Дневния ред. Такива не постъпиха и поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район закри заседанието.

Протоколист:
Калин Николов …/П/………………

Секретар на РСР на СЗР:
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(Боряна Войчева)
Председател на РСР на Северозападен район
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(Албена Георгиева)
Областен управител на област Видин

