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ПРОТОКОЛ №20

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)

27 юни 2014 г., гр. Видин

Днес 27.06.2014 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин се

проведе двадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен

район. Заседанието беше открито от областния управител на Област Видин г-н Кръстьо

Спасов 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):

№ Име и длъжност Организация

1. Десислава Терзиева
Министър
представлявана от
Илка Гълъбова
ГД „Стратегическо планиране на
регионалното развитие
и административно-териториално
устройство“

Министерство на регионалното
развитие

2. Дин Ахмед Онбаши
Заместник-министър,
представляван от
Любомир Иванов
Директор РИОСВ - Монтана

Министерство на околната среда и
водите

3. Бранимир Ботев
Заместник-министър,
представляван от
Женя Павлова
Дирекция „Малки и средни
предприятия и иновации“

Министерство на икономиката и
енергетиката

4. Росица Янкова
Заместник-министър
представлявана от
Живка Минчева
Дирекция „Политика на пазара на
труда и трудовата мобилност“

Министерство на труда и
социалната политика

5. Георги Тодоров
Заместник-министър

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
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представляван от
Милен Минчев
Дирекция „Национална
транспортна политика“

съобщенията

6. Бюрхан Абазов
Заместник-министър
представляван от
Христина Чилова
ДФЗ – Видин

Министерство на земеделието и
храните

7. Йордан Грамов
Заместник-министър
представляван от
Константин Джунински
Директор ОДМВР Видин

Министерство на вътрешните
работи

8. Кръстьо Спасов
Областен управител
Председател на РСР на СЗР

Областна администрация –
област Видин

9. Николай Пенчев
Областен управител

Областна администрация –
област Монтана

10. Венцислав Василев
Областен управител

Областна администрация –
област Враца

11. Илиян Йончев
Областен управител
представляван от
Мирослав Михайлов
Заместник областен управител

Областна администрация –
област Плевен

12. Милко Недялков
Областен управител

Областна администрация –
област Ловеч

13 Ваньо Костин
Кмет

Община Чупрене,
Област Видин

14. Владимир Владимиров
Кмет

Община Кула,
Област Видин

15. Поля Цоновска
Кмет
Представлявана от
Петър Петров
Председател на Общински съвет
Долна Митрополия

Община Долна Митрополия,
Област Плевен

16. Илиана Филипова
Изпълнителен директор
Представлявана от
Венцислав Василев
Областен управител

Българска търговско-промишлена
палата – Враца

17. Пламен Нанков
Вицепрезидент
представляван от
Любен Любенов
Председател на Регионалния съвет
на КНСБ Видин

Конфедерация на независимите
синдикати в България
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18. Георги Терзийски
Председател на ОС на КРИБ  Ловеч

Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България

19. Стефан Кръстев
Председател на Синдикален
регионален съюз на КТ "Подкрепа" -
Видин

Конфедерация на труда „Подкрепа”
гр. Видин

Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното

заседание с право на глас.

На заседанието присъстваха служители от Секретариата на Регионалния съвет

за развитие на Северозападен район и представители на областните администрации от

СЗР, съгласно чл54, ал.4 от ППЗРР, без право на глас:

1. Ирина Михайлова
Секретар на РСР,
Началник отдел СПКРР в СЗР –
Видин, ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие

2. Наталия Николова
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие

3. Свилен Стоянов
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие

4. Никола Никодимов
Младши експерт, отдел СПКРР в
СЗР – Видин,
ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие

5. Веселка Добрева
Старши експерт ,ГД СПРРАТУ

Министерство на регионалното
развитие

6. Димчо Димов
Главен експерт, ГД ПРР

Министерство на регионалното
развитие

7. Илияна Стоянова
Директор на Д АПФСДЧР

Министерство на земеделието и
храните

8, Десислава Обретенова
Директор на Д АКРРДС

Областна администрация –
Област Видин

9, Анелия Влаховска
Началник отдел РРУП

Областна администрация –
Област Видин

10. Севдалина Пеева
Главен експерт

Областна администрация –
област Ловеч

11. Добромир Тодоров
Старши експерт

Областна администрация –
област Монтана
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Председателят на Съвета и областен управител на Област Видин г-н Кръстьо

Спасов откри заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

Той посочи основанието за свикване на заседанието - чл. 52, ал. 1 от Правилника за

прилагане на Закона за регионалното развитие.

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

развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.

На заседанието бе отчетен необходимият кворум, изискуем съгласно

разпоредбите на Правилника за  прилагане на Закона за регионалното развитие.

Председателят на РСР на СЗР представи Проекта на Дневен ред за настоящото

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

нови точки. Не постъпиха предложения за допълнения и изменения.

Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред:

Дневен ред:

1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен

район. Приемане на дневен ред;

2. Избор на заместник-председател на РСР на СЗР за периода от 01.07.2014 г. до

31.12.2014 г.;

3. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение  на

изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-

2013) за 2013 г.;

4. Представяне на информация относно етапа на изпълнение на одобрените за

финансиране проекти с регионално и местно значение от Северозападен район по

Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”;

5. Представяне на четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж”

2014-2020 г., включително конкретна информация, касаеща територията на

Северозападен район;

6. Определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на

Северозападен район в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука

и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.;

7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите

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

8. Закриване на заседанието.
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По точка 2 от Дневния ред: „Избор на заместник-председател на РСР на СЗР

за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г.”

Г-н Кръстьо Спасов напомни,  че според 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.

Председателят на Съвета посочи, че на ротационен принцип, за периода от

1 юли 2014 г. до 31 декември 2014 г., председателството на Регионалния съвет за

развитие на Северозападен район се поема от  областния управител на област Ловеч.

Думата беше дадена на членовете на РСР на СЗР за предложения за избор на

заместник-председател за периода от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2014 г.

Г-н Спасов информира, че предложението на областния управител на област

Ловеч - г-н Милко Недялков, за заместник председател е кандидатурата на г-жа Донка

Михайлова - кмет на община Троян.

Други предложения не постъпиха и 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 определена г-жа Донка Михайлова – кмет на Община

Троян за периода 1  юли 2014 г. – 31 декември 2014 г.

По точка 3 от Дневния ред: „Представяне, обсъждане и одобряване на

Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Регионалния план за развитие на

Северозападен район (2007-2013) за 2013 г.”

Г-н Кръстьо Спасов информира членовете на Съвета, че съгласно действащото

законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение
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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.

Г-н Спасов посочи, че Годишният доклад се разработва от териториалното

звено на Министерството на регионалното развитие 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 година.

Председателят на РСР на СЗР предостави думата на г-жа Ирина Михайлова –

Началник на отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие

в Северозападен район – Видин” към Министерство на регионалното развитие да

представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за

развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2013 г.

Г-жа Ирина Михайлова отбеляза, че 2013 г. е последната година от периода на

действие на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.). и

основната цел на годишния доклад е както да даде информация за постигнатото

изпълнение на РПР на Северозападен район през 2013 г., така и дефиниране на изводи

относно постигнатия напредък по изпълнението му за периода 2007-2013 г.

В презентацията си г-жа Михайлова акцентира на основните моменти в

съдържанието на Годишния доклад: промените в социално – икономическите условия и

тенденции в Северозападен район; Политиките за развитие на национално, регионално

и местно ниво. Тя представи постигнатият напредък по изпълнение на целите и

приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район, въз основа на

индикатори за наблюдение на изпълнението и приноса на оперативните програми на

територията на района като основен финансов инструмент за постигане целите и

приоритетите на РПР; Действията предприети от Регионалния съвет за развитие с цел

осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, както и

заключенията и предложенията за подобряване на резултатите от наблюдението.

Г-жа Михайлова информира,  че в приложение е представен Доклад по

наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на

Северозападен район (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване,

намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана

през 2013 г., съгласно становище по ЕО №3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и

водите.
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След направената презентация г-жа Ирина Михайлова информира, че са

постъпили бележки и предложения от Министерство на труда и социалната политика и

Областна администрация Ловеч, които ще бъдат отразени в годишния доклад.

(Годишният доклад е приложен към протокола).

Председателят на РСР на СЗР благодари на г-жа Михайлова и предостави

думата на членовете на Съвета за мнения, допълнения и предложения. Такива не

постъпиха и Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за

развитие на Северозападен район за 2013 г. бе подложен на гласуване и одобрен с

пълно мнозинство.

По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение:

Решение №2

На основание чл.19 ал.1, т.3 от Закона за регионалното развитие

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява Годишен

доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на

Северозападен район за 2013 г.

По точка 4 от Дневния ред: „Представяне на информация относно етапа на

изпълнение на одобрените за финансиране проекти с регионално и местно значение от

Северозападен район по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво

развитие на регионите”

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

даде думата на г-жа Наталия Николова от Секретариата на РСР на СЗР, да представи

кратка информация относно етапа на изпълнение на одобрените за финансиране

проекти с регионално и местно значение от Северозападен район по Публична

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Г-жа Николова представи на вниманието на членовете на Съвета кратка

информация, предоставена от Областните администрации от района. Тя информира, че

в Област Видин се реализират 14 проекта в 9 от 11-те общини в областта: Белоградчик,

Бойница, Брегово, Bидин, Kула, Mакреш, Hово Cело, Pужинци и Чупрене. Проектите са

за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура, за обновяване на социални домове,

училища и читалища. В края на месец юни, рекапитулацията за общините от област

Видин е следната: Общините са сключили 8 договора за 11 проекта на стойност
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3 757 533 лева. Това представлява 47%  договорени средства от одобрените по

програмата за общините в област Видин.

Два договора предстои да сключи община Видин - основен ремонт на надлез на

бул. Панония и основен ремонт на Природоматематическа гимназия (1-ва фаза). Към

настоящия момент има обжалване на процедурата по ЗОП за проект „Основен ремонт

на надлез над ж.п. линия по бул. „Панония” – гр. Видин“ на община Видин. Проектът е

с индикативна стойност 2 704 277 лева.

Област Монтана е получила финансиране по реда на Постановление на

Министерски съвет №4 от 16.01.2014 г. за три обекта - по един в общините Вълчедръм,

Георги Дамяново и Медковец. Проектите са за: „Благоустрояване на улична мрежа на

две улици в гр. Вълчедръм”, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с.

Гаврил Геново и „Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на

пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в

община Медковец”. Общините са сключили три договора с избраните изпълнители на

обща стойност 1 769 945 лв. Стартирано е изпълнението на предвидените дейности.

Общо за Област Враца са одобрени 14  проекта в 7  общини:  Враца,  Мездра

Роман, Мизия, Криводол, Хайредин и Борован. Проектите са за ремонт на православни

храмове, реконструкция на транспортна инфраструктура, изграждане на спортни

площадки и внедряване на енергоспестяващи мерки и рехабилитация на

административните сгради. Към настоящия момент са приключили 6 процедури /до

сключен договор с изпълнител/  за изпълнение на одобрените дейности по проектите, а

за останалите  проекти, процедурите вече са на етап събиране или оценяване на оферти,

или сключване на договор. Общата стойност на проектите е 17 033 412 лева.

В Област  Плевен са одобрени 15  проекта в 7 общини: Белене, Гулянци, Искър,

Левски, Никопол, Плевен и Пордим на обща стойност 10 465 173,03 лева. Проектите са

за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства,

цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа, укрепителни

подпорни стени и отводняване и изграждане на многофункционална спортна зала в

град Плевен. Реализацията на проектите е на различен етап в зависимост от

проведените и приключили процедури по възлагане съгласно Закона за обществените

поръчки. Всички общини са спазили сроковете определени от Министерство на

финансите за стартиране на процедурите и на този етап няма опасност за спиране на

проекти.
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В Област  Ловеч са одобрени 11  проекта в 6 общини: Летница, Ловеч, Тетевен,

Троян,  Угърчин и Ябланица на обща стойност 5  364  000  лева.  Проектите са за

изграждане на канализация и рехабилитация и реконструкция на улични водопроводни

мрежи, ремонт на улични и тротоарни мрежи и ремонт на площадки за спортни

дейности. По всички проекти е стратирано изпълнението на предвидените дейности, с

изключение на един проект, за който предстои сключване на договор с избрания

изпълнител.

Г-н Кръстьо Спасов благодари за представената информация и отбеляза, че

всички проекти от общините в региона са преминали успешно първият етап, но изрази

притеснението си от обжалванията на процедурите по Закона за обществените поръчки,

с оглед на това, че през месец август съдът е в съдебна ваканция и дали не съществува

риск от загуба на средствата за надлеза във Видин, който толкова време се очаква да

бъде ремонтиран,  както и за други проекти,  за които към момента има обжалване на

процедурите по ЗОП. Г-н Спасов отправи молба към кметовете да направят всичко

възможно, да определят такива критерии и строго да спазват Закона за обществените

поръчки, за да не се дават поводи за обжалвания. Съгласно разпоредбата на чл. 121б от

Закона за обществените поръчки, се дава възможност в тридневен срок да се изисква от

Комисията за защита на конкуренцията предварително изпълнение на решението за

избор на изпълнител. Г-н Спасов заяви, че кметовете може да се възползват от това и

даде пример, че по този начин е обжалвано решението за избор на изпълнител на

Агенция „Пътна инфраструктура” за строителство на път Салаш-Ново корито, свързан

с изграждането на новия граничен контролно-пропускателен пункт, подадено е

възражение и вече има решение на Комисията за защита на конкуренцията, че се

допуска предварително изпълнение на процедурата.

По точка 5 от Дневния ред: „Представяне на четвърти вариант на

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., включително конкретна

информация, касаеща територията на Северозападен район”

Г-н Кръстьо Спасов даде думата на г-н Димчо Димов - представител на

Министерство на регионалното развитие, да представи четвърти вариант на Оперативна

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., включително конкретна информация,

касаеща територията на Северозападен район.
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Г-н Димов представи напредъка в процеса на програмиране и промените в

четвъртата версия на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Представени бяха приоритетните оси и индикативния бюджет на оперативна програма

„Региони в растеж” 2014-2020 г. Г-н Димов представи и потенциалната подкрепа за

инвестициите в Северозападен район. Целевата подкрепа за градско развитие в 13 града

от района, включително два от второ йерархично ниво Плевен и Видин, ще допринесе

за провеждане на целенасочена държавна политика по отношение на Северозападен

район.

Г-н Димчо Димов отбеляза, че по отношение на  секторните приоритети

(регионална образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм и

превенция на риска от свлачища),  по всички от тях потенциално биха могли да бъдат

подкрепени обекти в региона, с изключение единствено на пътната инфраструктура, но

модернизацията на републиканската пътна мрежа допринася много за развитието на

района. (Презентацията е приложена към протокола)

Г-н Спасов благодари за полезната информация и изрази надежда, че

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г ще се реализира в планирания

бюджет и пожела да е успешен този програмен период.

По точка 6 от Дневния ред: „Определяне на представители на Регионалния

съвет за развитие на Северозападен район в Комитета за наблюдение на Оперативна

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”

Г-н Кръстьо Спасов информира присъстващите, че във връзка с писмо от

Министъра на образованието и науката и чл.12  на Постановление №79  на МС от

10.04.2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за

партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските

структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., е необходимо

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район да определи свои

представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Г-н Спасов внесе предложение за основен представител: г-н Милко Недялков –

Областен управител на област Ловеч и резервни членове: г-н Илиян Йончев – Областен

управител на област Плевен и г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на

Българска търговско-промишлена палата – Враца.



11

Председателят на Съвета предостави думата на членовете за други

предложения, но такива не постъпиха и се премина към гласуване на направеното

предложение.

След проведеното гласуване Съветът взе следното решение:

Решение №3

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи за свои

представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.:

Титуляр: Г-н Милко Недялков – Областен управител на област Ловеч;

Резервни членове: Г-н Илиян Йончев – Областен управител на област

Плевен и   г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Българска

търговско-промишлена палата – Враца.

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”

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.

Във връзка с това, Председателят на Регионалния съвет за развитие на

Северозападен район г-н Кръстьо Спасов предложи за обсъждане и одобряване

Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване относно заседанието на

РСР на Северозападен район, приложен в папките с материалите.

Не бяха изразени мнения и предложения по тази точка.

След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:

Решение №4

1. Регионалният съвет за развитие одобрява Проект на съобщение до

средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на

Регионалния съвет за развитие 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 Регионалният съвет за развитие, областните управители,

представителите на общините и секретаря на РСР в Северозападен район, като

се вземат предвид и предложенията направени на заседанието.

По точка 8 от Дневния ред: „Закриване на заседанието.”

Председателят на РСР на СЗР - г-н Кръстьо Спасов благодари на

всички присъстващи за участието и пожела успешна работа на новия председател на

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за следващия период г-н Милко

Недялков – Областен управител на област Ловеч.

Заседанието беше закрито в 12:45 часа, поради изчерпване на дневния ред.

Опис на материалите, предоставени на заседанието:

1. Предварителен дневен ред;

2. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване за проведено двадесето

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Протоколисти на РСР на Северозападен район:

      ……………………………………….........

                    (Наталия Николова) /п/

`    ........................................................................

       (Никола Никодимов) /п/

Секретар на РСР на Северозападен район:

     ……………………………………….........

                     (Ирина Михайлова)             /п/

Председател на РСР на Северозападен район

         ……………………………………..........................

             (Инж. Кръстьо Спасов) /п/

(Областен управител на област Видин)


