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ПРОТОКОЛ №14 

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ 

РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

15 януари 2013 г. 

 

 В съответствие с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие на 

проведено на 29 ноември 2012 г. заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район в гр. Монтана, беше представен и обсъден проект на 

Регионален план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) за периода 

2014-2020 г. Направените след обсъждането на документа последващи 

предложения и препоръки са отчетени при изготвяне на окончателния проект на 

Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 

На основание чл.55, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за  

регионалното развитие стартира процедура по неприсъствено приемане на решение 

на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за одобряване на проекта 

на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г.  

Съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за  регионалното 

развитие проектът на решение от неприсъствено заседание за одобряване на проекта 

на РПР на СЗР беше предоставен от г-жа Цветелина Теофилова – За Областен 

управител на област Враца и председател на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район (със Заповед №33-04 1/07.01.2013 г.), за подпис на членовете 

на Съвета. 

В резултат на проведената кореспонденция, в Секретариата на РСР 

постъпиха писмени потвърждения за одобрение на проекта на решение, без 

забележки, от повече от две трети от членовете на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район. 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район взе следното решение: 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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

 

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район одобрява проект 

на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. 
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Опис на материалите от неприсъствената процедура: 

 

1.Писмо с изх. №0400-79-(29) от 15.01.2013 г. от г-жа Цветелина Теофилова – За 

Областен управител на област Враца и председател на РСР на СЗР (със Заповед №33-04 

1/07.01.2013 г.); 

2.Проект на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-

2020 г.; 

3.Резюме на проекта на РПР на СЗР за периода 2014 – 2020 г.; 

4.Бланка за одобрение на проект на решение. 

 

 

 

 

Протоколист: 

 

……………………………… 
(Наталия Николова) /п/ 

 

 

Секретар на РСР на Северозападен район:  

                             

  ……………………………… 

  (Ирина Михайлова)      /п/                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                 Председател на РСР на Северозападен район: 

      /със Заповед № ЗЗ-04 1/07.01.2013 г./ 

 

 

       ……………………………………............ 

       (ЦВЕТЕЛИНА ТЕОФИЛОВА) /п/ 

 

 


