ПРОТОКОЛ №6
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
07 декември 2010 г., гр. Враца
Днес 07.12.2010 г. в сградата на Областна администрация – Враца, се проведе
съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен
комитет към РСР на Северозападен район.
Заседанието беше открито от областния управител на Област Враца
г-жа Пепа Владимирова в качеството й на председател на Регионалния съвет за
развитие (РСР) на Северозападен район.
На заседанието присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район по
чл.44 (1) и (2) от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие
(ППЗРР):
1.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
2.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
3.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин
4.Марко Петров – кмет на Община Кула
5.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
6.Николай Иванов – кмет на Община Криводол
7.Минко Акимов – кмет на Община Троян
8.Илиана Филипова – изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата –
Враца
9.Иво Иванов – председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България – Ловеч
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Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 24 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.Николай Нанков - областен управител на Област Ловеч
9.Иван Новкиришки - областен управител на Област Плевен
10.Милчо Лалов - кмет на Община Брегово
11.Костадин Шахов - кмет на Община Враца
12.Минчо Казанджиев - кмет на Община Ловеч
13.Боряна Бончева-Лечева - кмет на Община Вършец
14.Дилян Димитров - кмет на Община Георги Дамяново
15.Найден Зеленогорски - кмет на Община Плевен
16.Данаил Вълов - кмет на Община Червен бряг
17.Лъчезар Яков - кмет на Община Гулянци
18.Валентин Йорданов - кмет на Община Искър
19.Галя Божанова - Българска стопанска камара
20.Кольо Тушев - Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”
21.Мая Антова - Съюз за стопанска инициатива
22.Пламен Младенов - Асоциация на индустриалния капитал в България
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23.Пламен Нанков - Конфедерация на независимите синдикати в България
24.Десислава Димитрова - СРС на КТ „Подкрепа”, гр.Враца
На тяхно място по чл.44 (4) от ППЗРР предварително определени да ги
заместват са:
1.Ирина Михайлова - 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.Пламен Огнянов - заместник областен управител на Област Ловеч
7.Бойко Балтаков - заместник областен управител на Област Плевен
8.Ани Василева - заместник-кмет на Община Враца
9.Стоян Стоянов - Община Вършец
10.Иван Пешунов - Община Георги Дамяново
11.Николай Якимов - заместник-кмет на Община Плевен
12.Светослав Георгиев - Община Червен бряг
13.Лиляна Нелова - Българска стопанска камара
14.Цветан Бичовски - СРС на КТ „Подкрепа”
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район по чл.19 (3) от ЗРР:
1.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
2.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
3.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин
4.Минко Акимов – кмет на община Троян
5.Ангел Ковачев - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
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6.Анелия Йорданова - Министерство на труда и социалната политика
7.Боряна Войчева - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
8.Ася Христова - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
9.Илияна Аврамова - Министерство на земеделието и храните
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 10 члена от
състава на РКК:
1.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
2.Николай Нанков – областен управител на Област Ловеч
3.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
4.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
5.Ивайло Иванов - Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
6.Малина Крумова - Министерство на околната среда и водите
7.Гергана Колешанска - Министерство на финансите
8.Надя Генова - Администрация на Министерския съвет
9.Иван Илков - Министерство на финансите
10.Николай Атанасов - Министерство на финансите
На тяхно място предварително определени да ги заместват са:
1.Николай Иванов - кмет на Община Криводол
2.Пламен Огнянов - заместник областен управител на Област Ловеч
3.Румен Маноев - кмет на Община Козлодуй
4.Марко Петров - кмет на Община Кула
5.Деница Голева - Министерство на финансите
6.Станислав Стефанов - Администрация на Министерския съвет
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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”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и
Областен управител на Област Враца г-жа Пепа Владимирова откри съвместното
заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет
към РСР на Северозападен район.
Г-жа Владимирова приветства присъстващите и напомни, че на ротационен
принцип от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. председател на Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район е областният управител на Област Враца.
Председателят на РСР благодари на присъстващите членове на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район и на членовете на Регионалния
координационен комитет и пожела ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
Г-жа Владимирова 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:
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Дневен ред:
1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и
Регионалния координационен комитет (РКК). Приемане на дневен ред
Председателят на РСР на СЗР –
г-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
2. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район
Председателят на РСР на СЗР –
г-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
3. Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността
на РСР през 2011 г.
Председателят на РСР на СЗР –
г-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
4. Информация за резултатите от междинната оценка на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.
Представител на Агенция „Стратегма”
5. Представяне на Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна
стратегия за развитие на област Враца. Обсъждане и съгласуване
Представител на
Областна администрация - Враца
6. Представяне на Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна
стратегия за развитие на област Видин. Обсъждане и съгласуване
Представител на
Областна администрация – Видин
7. Представяне на Стратегия Европа 2020
Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР, началник отдел
“Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в
Северозападен район”
8. 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
9. 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-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
10. Други.
Закриване на съвместното заседание

Председателят на РСР на СЗР –
г-жа Пепа Владимирова - областен управител на област Враца
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По точка 2 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на
Регионалния съвет за развитие в Северозападен район”
Г-жа Пепа Владимирова 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 Враца са г-н Румен Маноев - кмет на
община Козлодуй, г-н Николай Иванов - кмет на община Криводол и г-н Костадин
Шахов - кмет на община Враца.
Г-жа Владимирова отправи покана към членовете за предложения.
Г-н Николай Иванов - кмет на община Криводол предложи за заместникпредседател на РСР на СЗР г-н Костадин Шахов - кмет на община Враца, но тъй като
той не присъстваше на заседанието, г-н Иванов направи 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:
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 юли 2010 г. – 31 декември 2010 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Обсъждане и приемане на Годишна индикативна
програма за дейността на РСР през 2011г.”
Г-жа Пепа Владимирова отбеляза, че с Годишната индикативна програма
(ГИП) 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 2011 г.
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Г-жа Владимирова отправи покана към членовете на Съвета за мнения, идеи и
предложения за приоритети и мерки, които да бъдат включени в проекта на ГИП за
дейността на РСР на СЗР през 2011 г.
Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта на Годишната
индикативна програма за дейността на РСР на Северозападния район през 2011 г.
По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №2
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район приема предложената
Годишна индикативна програма за дейността на РСР на Северозападен район
през 2011 г.
По точка 4 от Дневния ред: „Информация за резултатите от междинната
оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2005-2015 г.”
Г-жа Владимирова даде думата на г-жа Станка Делчева - програмен директор
на Агенция „Стратегма”, да представи информация за резултатите от междинната
оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2005-2015 г.
След

направената

презентация,

г-жа Владимирова

сподели,

че

така

представената информация не е обнадеждаваща за района и в тази връзка се обърна към
представителите на министерствата и останалите членове на Съвета с молба, да се
обърне внимание на Северозападен район, предвид изостаналостта му почти по всички
показатели.
По точка 5 от Дневния ред: „Представяне на Проект на Актуализиран
документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Враца.
Обсъждане и съгласуване”
Г-жа Владимирова поясни, че съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за
регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие обсъжда и съгласува проектите
на Областните стратегии за развитие на областите, включени в обхвата на съответния
район от ниво 2.
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Председателят на РСР на СЗР даде думата на г-жа Евгения Илиева представител от Областна администрация – Враца, да представи проекта на
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област
Враца 2009-2013 г.
След направената презентация, г-жа Владимирова предложи да се премине към
обсъждане и съгласуване на представения проект на Актуализиран документ за
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Враца 2009-2013 г.
По точка 5 от дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №3
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проекта на
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Враца 2009-2013 г.
По точка 6 от Дневния ред: „Представяне на проект на Актуализиран
документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Видин.
Обсъждане и съгласуване”
Председателят на РСР на СЗР даде думата на г-жа Анелия Влаховска представител от Областна администрация - Видин, да представи проекта на
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област
Видин 2010-2013 г.
След направената презентация, г-жа Владимирова предложи да се премине към
обсъждане и съгласуване на представения проект на Актуализиран документ за
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013 г.
По точка 6 от дневния ред Съвета взе следното решение:
Решение №4
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район съгласува проекта на
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Видин 2010-2013 г.
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По точка 7 от Дневния ред: Представяне на Стратегия ,,Европа 2020''
Г-жа Пепа Владимирова даде думата на г-жа Ирина Михайлова – секретар на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Г-жа Михайлова направи кратка презентация на Стратегия Европа 2020,
съотнесена към социално - икономическия профил на Северозападен район.
По точка 8 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на
територията на Северозападен район”
Г-жа

Пепа

Владимирова

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 на територията на Северозападен район.
Презентациите бяха направени в следната последователност:
1. Боряна Войчева – представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013 г.”, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
2. Ася Христова – представител на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството от дирекцията отговорна за управление на програмите за
териториално сътрудничество
Г-жа Христова представи информация по изпълнението на Програмите за
териториално сътрудничество 2007-2013 на Северозападен район.
3. Деница Голева - представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Административен капацитет”, Министерство на финансите
Г-жа Голева представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
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Г-н Пламен Стефанов – областен управител на област Видин постави въпроса
относно удължаването на срока по подприоритет 1.6. „Транснационално и
междурегионално сътрудничество”, като сподели, че при удължаването на срока
предстои нова промяна на параметрите и изискванията, което значително затруднява
кандидатстването и взаимоотношенията със задграничния партньор.
Г-жа Голева уточни, че една от причините за удължаването на срока е
изчакването на указания от страна на Европейската комисия. Тя поясни, че се планира
ново удължаване на срока, най-вероятно до края на месец януари. Ще се публикуват
пояснения, които няма да променят самите насоки, а ще се детайлизират начините на
уреждане на взаимоотношенията и партньорските споразумения, с цел улесняване
подготовката на проектите и най-вече уреждане на финансовите взаимоотношения и
разпределението на дейностите.
Г-жа Голева информира, че някои бенефициенти са изразили желание за
удължаване на срока, тъй като нямат достатъчно време да си подготвят документите за
кандидатстване и да се свържат с чуждестранните партньори. По-принцип това е срок
за представяне на проектни предложения от общините и които имат готовност, могат да
ги представят и по-рано, но поради това удължаване, оценката ще се забави с около два
месеца. Тя поясни, че това се налага, за да се изчистят някои проблеми, които биха
възпрепятствали качественото изпълнение на проектите. Г-жа Голева отбеляза, че ако
не се дадат такива детайлни указания, ще има проблем с изпълнението. Тя подчерта, че
това ще е в интерес на всички бенефициенти и трябва да се публикуват пояснения,
които ще улеснят подготовката на проектите и най-вече взаимоотношенията с
чуждестранните партньори.
Г-н Стефанов отново подчерта, че постоянното удължаване на срока води до
постоянно преработване на тези проекти и разход на средства.
Г-жа Голева информира, че след края на месец януари няма да има ново
удължаване на срока.
4. 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” 2007-2013 г. на територията на
Северозападен район.
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5. Ангел Ковачев - представител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма
Г-н Ковачев представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на
територията на Северозападен район.
6. 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.
Г-жа Владимирова 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 9 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-жа Владимирова напомни, 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 Регионалният съвет за развитие на Северозападен район
г-жа Пепа Владимирова предложи за обсъждане и одобряване 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 №5
1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на РСР и
Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район;
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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 на Северозападен район, като се вземат предвид и
предложенията направени на заседанието.
По точка 10 от Дневния ред: „Други”
Г-н Станислав Стефанов - представител на Централното координационно
звено към Администрация на Министерския съвет, представи кратка информация за
изпълнението на оперативните програми на територията на Северозападен район,
според Информационната система за управление и наблюдение. Той информира, че до
30 ноември 2010 г. са изплатени 78 млн.лв., което е 0,5% от общият бюджет на
оперативните програми, или това е 5,4% от всички изплатени средства в страната.
Договорени са 505 млн. лв., което е 3,22% от общите средства.
Г-н Станислав Стефанов подчерта, че най-много са изплатените средства по
Оперативна програма „Регионално развитие” – 46,4 млн.лв. и по Оперативна програма
„Околна среда” - 20,1 млн. лв., а най-много средства са договорени по
Оперативна програма „Околна среда” – 207 млн. лв. и по Оперативна програма
„Регионално развитие” – 196 млн.лв.
Г-жа Владимирова благодари на всички присъстващи членове на съвместното
заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на
Северозападен район и на Секретариата на РСР на СЗР за участието в заседанието.
Председателят - г-жа Пепа Владимирова закри съвместното заседание на
Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на
Северозападен район, след изчерпване на Дневния ред.

Заседанието бе закрито в 13.15 ч.
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Опис на материалите по заседанието:
1. Проект на дневен ред;
2. Проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2011 г.;
3. Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за
развитие на област Враца 2009-2013 г.;
4. Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за
развитие на област Видин 2010-2013 г.;
5. 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 и РКК на Северозападен район
……………………………………..............
(Пепа Владимирова)
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