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ПРОТОКОЛ №33 

ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ 

(РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН 

КОМИТЕТ (РКК) КЪМ СЪВЕТА 

проведено на 29-30 юни 2017 г., гр. Луковит, област Ловеч 

 

 

В периода 29-30 юни 2017 г. в гр. Луковит, в конферентната зала на хотел 

„Дипломат Плаза“ се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета. 

На 29.06.2017 г. заседанието беше открито и ръководено от г-н Илиян Тодоров - 

заместник областен управител на област Ловеч, в качеството му на упълномощен 

представител на областния управител на област Ловеч, председател на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район, а на 30.06.2017 г. от Председателя на РСР на 

СЗР, областен управител на област Ловеч - г-н Георги Терзийски. 

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) и техни упълномощени представители по чл.44, ал.4 от 

ППЗРР, както следва: 

 

№ Име и длъжност  Организация 

1. Деница Николова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Заместник-министър  

представлявана от  

Ирина Захариева - Шопова, 

Главен директор,  

ГД СПРРАТУ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2. Д-р Султанка Петрова 

Заместник-министър 

Министерство на труда и 

социалната политика 

3. Красимир Живков 

Заместник-министър 

представляван от  

Рени Атанасова 

Регионална инспекция по околната 

среда и водите – гр.  Плевен 

Министерство на околната среда и 

водите 

4. Атанас Добрев 

Заместник-министър, 

представляван от 

Цветко Цветков 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 
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Северозападно държавно 

предприятие - Враца 

5. Красимир Първанов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Божидар Симеонов 

Дирекция „Корпоративно 

управление в енергетиката” 

Министерство на енергетиката 

6. Лъчезар Борисов 

Заместник-министър, 

представляван от 

Стефан Узунов 

Дирекция „Икономически политики 

за насърчаване“ 

Министерство на икономиката 

7. Ангел Попов 

Заместник-министър  

представляван от 

Милен Минчев 

Дирекция „Национална 

транспортна политика” 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

8. Амелия Гешева 

Заместник-министър,  

представлявана от  

Теодор Генев 

Дирекция „Европейски  

програми и проекти“ 

Министерство на културата 

9. Петър Николов 

Заместник-министър,  

представляван от 

Илиян Томов 

Главна дирекция „Структурни 

фондове и международни 

образователни програми“  

Министерство на образованието и 

науката 

10. Георги Терзийски 

Областен управител 

Председател на РСР и РКК на СЗР 

Областна администрация – Ловеч 

11. Малина Николова 

Областен управител 

Областна администрация – Враца 

12. Росен Белчев 

Областен управител 

Областна администрация –  

Монтана 

13. Мирослав Петров 

Областен управител, 

представляван от 

Красимир Трифонов 

Заместник областен управител 

Областна администрация –  Плевен 

14. Албена Георгиева 

Областен управител, 

представлявана от 

Анелия Влаховска 

Областна администрация – Видин 
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Началник на отдел РРУПП 

15. Калин Каменов 

Кмет,  

представляван от  

Мария Попова 

Заместник-кмет 

Община Враца, 

Област Враца 

16. Иван Грънчаров 

Кмет 

Община Луковит, 

Област Ловеч 

17. Донка Михайлова 

Кмет,  

представлявана от  

Снежина Табакова 

Главен експерт в  

Дирекция „Планиране и проекти“ 

Община Троян, 

Област Ловеч 

18. Георг Спартански 

Кмет,  

представляван от  

Стефан Милев 

Заместник-кмет 

Община Плевен, 

Област Плевен 

19. Валерий Желязков 

Кмет 

Община Никопол, 

Област Плевен 

20 . Милен Дулев 

Кмет, 

представляван от  

Христина Иванова 

Главен инженер 

Община Белене, 

Област Плевен 

21. Илиана Филипова 

Изпълнителен директор, 

представлявана от 

Татяна Тодорова 

Търговско-промишлена палата – 

Ловеч 

Търговско-промишлена палата – 

Враца 

22. Даниела Симидчиева 

Директор  „Професионално 

обучение и ЦПО”,   

представлявана от   

Павлина Симеонова 

Изпълнителен директор на 

Стопанска камара Ловеч 

Българска стопанска камара 

23. Борислав Илевски 

Председател ОС на КРИБ – Ловеч 

Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България 

 

 

В проведеното съвместно заседание взеха участие и представители на 

Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, съгласно чл.19, ал.3, т.2 от Закона за регионалното развитие. 
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№ Име и длъжност  Организация 

1. Данаил Иванов 

Началник на регионален сектор -

Враца, 

Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност” 

Министерство на икономиката 

2. Боряна Войчева 

Началник отдел „Северозападен 

район”, Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие“ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

3. Стоян Канатов 

Ръководител Секретариат  

на Програма за ТГС по ИПП 

България – Сърбия, Главна дирекция 

„Управление на териториалното 

сътрудничество“ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

4. Илиян Томов 

Старши експерт  

Главна дирекция „Структурни 

фондове и международни 

образователни програми“  

Министерство на образованието и 

науката 

5. Росица Денчева 

Управител  

Областен информационен център - 

Ловеч 

 

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, както и други поканени лица: 

 

1. Ирина Михайлова  

Началник отдел СПКРР в СЗР – 

Видин, ГД СПРРАТУ 

Секретар на РСР на СЗР 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

2. Албена Нешева 

Старши експерт, отдел СПКРР в 

СЗР – Видин,  

ГД СПРРАТУ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

3. Свилен Стоянов  

Старши експерт, отдел СПКРР в 

СЗР – Видин,  

ГД СПРРАТУ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

4. Наталия Николова 

Младши експерт, отдел СПКРР в 

СЗР – Видин,  

ГД СПРРАТУ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

5. Илиян Тодоров 

Заместник областен управител 

Областна администрация – Ловеч 
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6. Мирослав Комитски 

Заместник областен управител 

Областна администрация – Враца 

7. Христо Христов 

Началник отдел, „Финансово 

управление, контрол и 

мониторинг“, Дирекция „Жилищна 

политика“ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

8. Виолета Амзина 

Старши експерт, „Финансово 

управление, контрол и 

мониторинг“, Дирекция „Жилищна 

политика“ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

9. Георги Бърдаров 

Съветник по демографските 

въпроси 

Министерство на труда и 

социалната политика 

10. Доц. д-р инж. Пенчо Пенчев 

Директор  

Технически колеж - Ловеч 

11. Д-р Мадлена Жилевска 

Технически организатор 

Технически колеж - Ловеч 

12. Проф. д-р Борислав Борисов Стопанска академия „Д. А. Ценов“, 

Свищов 

13. Инж. Юлия Загорчева 

Началник на отдел в Дирекция 

„Инвестиционно проектиране и 

отчуждителни процедури“ 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

14. Поля Върбанова 

Директор дирекция АКРРДС 

Областна администрация –  Ловеч 

15. Нели Митева 

Старши експерт,  

Дирекция АКРРДС 

Областна администрация –  Ловеч 

16. Добромир Тодоров 

Главен експерт в  

Дирекция АКРРДС 

Областна администрация –  

Монтана 

17. Елза Младенова 

Главен експерт в  

Дирекция АКРРДС 

Областна администрация –  

Монтана 

18. Нина Калеева 

Директор дирекция СИ 

Община Враца 

19. Борислав Квецински 

Юрисконсулт 

Община Белене 

20. Ася Дулева 

Младши експерт 

Община Белене 

 

Г-н Илиян Тодоров откри заседанието и приветства присъстващите с добре 

дошли в конферентната зала на хотел „Дипломат Плаза“, в гр. Луковит на съвместно 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и Регионалния 



 6 

координационен комитет към Съвета. Г-н Тодоров представи  обръщение от г-н Георги 

Терзийски - областен управител на област Ловеч. 

„Повод да се обърна към Вас е фактът, че от една страна съм в началото на 

мандата си като областен управител на област Ловеч, а от друга - Областна 

администрация Ловеч ще предаде председателството на Регионалния съвет за развитие 

на Северозападна България, тоест председателството ни е в края на мандата. 

Провокираха ме, надявам се, отминали във времето изказвания по различни форуми, 

които макар и не довели до реални последствия, все пак оставиха у местните власти, а и 

у жителите на област Ловеч, лош привкус. Имам предвид изказвания на политици, 

които вече не са в блясъка на политическата сцена, но които когато станеше дума за 

Северозападна България, някакси пропускаха две области - Ловеч и Плевен. И нямам 

предвид просто в говоренето да се съкрати изказът, а дори в официална 

кореспонденция. Силно се надявам това да е останало в историята и тук да сме се 

събрали само хора, за които е важно развитието на всяка община и във всяка област в 

Северозападна България, с разбирането, че ако успеем в това, то значи сме дали своя 

принос Северозападна България да излезе от състоянието, в което е в момента. Защо ще 

е трудно? Защото, макар преодоляването в изоставането в развитието на Северозападна 

България и останалите по-бедни региони в страната да е ключов приоритет на 

правителството на Бойко Борисов и за него да се води целенасочена политика, то 

факторите, които затрудняват процеса са много: демографска криза, липсата на 

квалифицирани кадри, слаба икономика, недобра междуселищна инфраструктура, 

липсата на АМ Хемус и прочие. И все пак началото е поставено и дава своите първи 

положителни резултати. Имаме разработена и приета целенасочена програма. Очакваме 

стартирането на реалните мерки и проекти за нейната реализация. И считам, че нашата 

работа на всички ни тук трябва да бъде насочена по посока на реализирането на 

проекти, гарантиращи свързаността на отделните области. Разбира се, в интерес на 

всичките 5 области в Северозападна България - Видин, Враца, Монтана, Плевен и 

Ловеч, за да се случи това, надявам се Вие да мислите така и всички ние да обединим 

усилията си и да бъдем единни в исканията и настояванията си като същевременно с 

това, разчитаме на институционална подкрепа от страна на правителството за 

възможността на областните администрации да бъдат инициатори и партньори в 

обществено значими проекти. Предавайки щафетата на г-н Росен Белчев - областен 

управител на Монтана, като председателстващ Регионалния съвет за развитие 

следващите месеци, изразявам увереността си, той да продължи политиката на единни 
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действия. Излишно е да припомням Кубратовата приказка, която е доказала мъдростта 

си във времето. От своя страна съм категоричен, че като областен управител на област 

Ловеч, начело на изключително опитен екип в Областна администрация, който работи 

по проблемите на регионалното развитие от години, при това с различни политически 

кабинети, в отлични партньорски отношения с колегите си от другите 4 областни 

администрации  и Секретариата на Регионалния съвет за развитие, ще работим в 

интерес не само на всички жители в моята област, но и в подкрепа на проекти, които ще 

подобрят качеството на живот на всеки жител в Северозападна България. За да не бъда 

обвинен в прекалено твърд тон, предлагам с чувство за хумор да създадем макар и 

формално коалиция „Северозапад“ и съвсем сериозно да се ангажираме да бъдем 

единни, и с общи усилия и пълна подкрепа помежду ни да отстояваме интересите на 

региона. Това е и моят апел към всички. 

Георги Терзийски – областен управител на област Ловеч“ 

Г-н Илиян Тодоров 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-н Тодоров 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.  

Г-н Тодоров внесе предложение точка седем от дневния ред „Възможности за 

съфинансиране на областните администрации при изпълнение на проекти по 

Оперативните и други програми“ да се замени с „Информация за изпълнение на 

Решение №1 на РСР на СЗР от 10 март 2017 г.“. Предложението беше подложено на 

гласуване и прието. Други предложения не постъпиха и всички членове на Съвета 

приеха следния дневен ред: 

 

Дневен ред: 

 

1. Избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.; 

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

изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-

2020) за 2016 г.; 
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3. Напредък в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала 

„Хемус“ и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на 

Северозападен район; 

4. Информация за изпълнението на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Северозападен район и насоки за 2017 - 2018 г.; 

5. Представяне на актуална информация за напредъка по оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията 

на Северозападен район към месец юни 2017 г.; 

6. Възможности за кандидатстване по Програмата за транснационално 

сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 

2014-2020 г. и ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.; 

7. Информация за  изпълнение на Решение №1 на РСР на СЗР от 10 март 2017 г.; 

8. Актуализиране на представителите на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 

2014-2020 г.; 

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

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

10.  Други. Закриване на заседанието. 

 

По точка 1 от Дневния ред „Избор на заместник-председател на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 

г.“: 

            Г-н Илиян Тодоров посочи, 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. На ротационен принцип, за 

периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2017 г., председателството на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район се поема от  областния управител на област 

Монтана.  

  Г-н Тодоров предложи за заместник-председател на РСР г-жа Цветелина 

Александрова – кмет на община Георги Дамяново, след което отправи покана към 
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членовете на Съвета за други предложения. Такива не постъпиха и направеното 

предложение беше подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.  

 По точка 1 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 за периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2017 г. е определена г-жа Цветелина 

Александрова – Кмет на община Георги Дамяново.  

 

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 2016 г.”: 

Г-н Илиян Тодоров заяви, че 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 (РПР) е Регионалният съвет за развитие в съответния район от ниво 2.  

Г-н Тодоров посочи, че Годишният доклад 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 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”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, да представи Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2016 г.  

Преди да премине към представяне на конкретната информация по темата, г-жа 

Михайлова изказа благодарност за оказаното съдействие на областните и общинските 

администрации на територията на района за предоставената от тях информация за 

целите на изготвяне на Годишния доклад.  

Г-жа Ирина Михайлова заяви, че основната цел на годишния доклад е да даде 

информация за постигнатото изпълнение на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район през 2016 г. В презентацията си, г-жа Михайлова акцентира на 
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основните моменти в съдържанието на Годишния доклад: Промените в социално – 

икономическите условия и тенденции в Северозападен район през 2016 г.; Постигнатия 

напредък по изпълнение на стратегическите цели и приоритети на Регионалния план за 

развитие на Северозападен район, въз основа на индикатори за наблюдение на 

изпълнението и приносът на оперативните програми на територията на района като 

един от финансовите инструменти 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 посочи, че в доклада са анализирани настъпилите през 2016 г. 

промени в социалното и икономическо развитие на СЗР и областите на територията на 

района. Промените са сравнени със средните за страната показатели за социално-

икономическото развитие или със средните такива за ЕС-28. Анализирани са 

междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, като са посочени областите с 

високи отклонения от средните стойности на разглежданите показатели. Представена е 

подробна информация за реализираните и реализиращи се през 2016 г. проекти на 

територията на Северозападен район, като са отчетени постигнатите резултати и 

въздействие от тяхното изпълнение. Отчетен е приносът на оперативните програми 

като един от финансовите инструменти за постигане на стратегическите цели и 

приоритети на Регионалния план за развитие през 2016 г. Най-голям e приносът на 

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., следвана от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони. В сравнение с 

останалите райони от ниво 2, Северозападният е на трето място по размер на усвоени 

средства след Югозападния и Южния централен район. Принос за реализирането на 

плана имат и средствата от други източници на финансиране, извън оперативните 

програми: национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския 

бюджет и общинските бюджети, Програмата за развитие на селските райони, 

Програмите за териториално сътрудничество, чуждестранна донорска помощ. 

 Анализът на социално-икономическите показатели за изпълнението на 

стратегическите цели и приоритети на Регионалния план за развитие на Северозападен 

район през 2016 г. показва, че районът изостава по почти всички основни показатели 

спрямо районите от ниво 2 в страната. Запазва се негативната тенденция 

Северозападният район да създава най-нисък БВП и БВП на човек от населението сред 
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останалите райони от ниво 2. Общият размер на брутния вътрешен продукт създаден в 

Северозападния район през 2015 г. е 6 013 млн. лв., като приносът на района по този 

показател е 6,8% в съвкупния БВП. Брутният вътрешен продукт на човек от 

населението през 2015 г. е 7 606 лв. при среден показател за България - 12 339 лв. Във 

вътрешнорегионален план различията по показателя БВП на човек от населението се 

запазват. Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в 

териториалното разпределение на населението, което продължава да намалява и 

застарява, като само през 2016 г. населението на Северозападния район е намаляло с 

14 286 души. Налице са вътрешнорегионални различия при повечето от анализираните 

социално-икономически показатели.  

По-всяка една от стратегическите цели е констатиран напредък, предприети са 

мерки и усилия за постигане на ефективни резултати, които обаче са недостатъчно 

ефективни като въздействие. Част от мерките в процес на изпълнение пряко или 

косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ 

ефект. Голяма част от инвестициите в проекти, реализирани в региона се очаква да 

окажат влияние върху процесите на развитие в бъдеще, тъй като към момента не могат 

да се измерят, но по отношение на влиянието върху развитието на района те са 

дългосрочни. 

След направената презентация, г-жа Михайлова заяви, че членовете на Съвета 

могат да изпратят своите бележки и предложения по проекта на доклада, ако имат 

такива, на електронните пощи на Секретариата на Регионалния съвет за развитие, които 

ще бъдат отразени в годишния доклад. (Годишният доклад е приложен към 

протокола). 

Г-н Илиян Тодоров благодари на г-жа Ирина Михайлова и предостави думата 

на членовете на Съвета за мнения, допълнения и предложения. 

Г-н Красимир Трифонов – заместник-областен управител на област Плевен взе 

думата и заяви, че докладът е реален и за съжаление, това е районът с най-голям 

дисбаланс в национален аспект, който изостава в почти всички сфери в обществено-

икономическия живот от останалите райони на България. Г-н Трифонов отбеляза, че 

Северозападният район е бил район с много силно развита химическа индустрия. В 

миналото е бил основен селскостопански район, който е давал огромна част от 

селскостопанската продукция на България, лека индустрия, хранително-вкусова 

индустрия, винопроизводство и след срив на тежката индустрия и ликвидираното 

земеделие, дисбалансът е наличен. Относно транспортните коридори, г-н Трифонов 
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посочи, че няма никакъв интерес към тази зона от външни инвеститори поради липсата 

на всякаква модерна инфраструктура. Инфраструктурно това е най-изостаналият 

регион в България. Всичко е навързано – ниска раждаемост, поради липса на млади 

хора, липса на млади хора, поради невъзможност да се задържат на работа, ниски 

доходи. За да се решат проблемите, трябва да се идентифицира кое е довело до тях. Без 

национален правителствен план за този район, г-н Трифонов заяви, че не вижда нещата 

да се променят. Никоя област не може сама по себе си да се справи сама. 

Взаимовръзките и комуникацията между тези областни центрове е един плюс за 

евентуален бъдещ успех.  

Проф. Борислав Борисов – представител на Стопанска академия "Д. А. Ценов", 

Свищов и председател на националната асоциация по планиране и прогнозиране 

отбеляза, че това е третият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г., предхождащ 

предстоящата междинна оценка на плана, която предстои да бъде изготвена. Той 

посочи, че няма утвърдени методики или стандарти за изготвяне на такива доклади, 

както и за междинната оценка няма такива стандарти. Проф. Борисов постави въпроса 

след като има национална програма за развитие, в рамките на този национален планов 

документ, не е ли по правилно да има шест териториални разреза или шест 

териториални програми за шестте района и в тези териториални програми да има 

целеви въздействия, които да намалят диспропорциите между районите, давайки превес 

като средства, като административни усилия, като инвестиции в ония райони, които са 

най-много изостанали. Той обърна внимание, че е голям проблемът с обхвата на 

данните, необходими за изготвянето на такива доклади и оценки, и заяви, че трябва да 

има най-после система за събиране на данни за отчитане на индикаторите, заложени в 

плана. 

След изчерпване на дискусията по темата се премина към гласуване. 

По точка 2 от Дневния ред Регионалният съвет за развитие на Северозападен 

район 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 Годишния 
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доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район (2014-2020 г.) за 2016 г.  

 

 По точка 3 от Дневния ред „Напредък в дейностите по подготовката и 

доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците, 

преминаващи през територията на Северозападен район“: 

Г-н Илиян Тодоров даде думата на инж. Юлия Загорчева – Началник на отдел в 

дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“, Агенция „Пътна 

инфраструктура“ за представяне на информация относно напредъка в дейностите по 

подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на 

участъците, преминаващи през територията на Северозападен район. 

Инж. Юлия Загорчева започна своето представяне с информация за 

автомагистрала „Хемус“ - част от Европейската пътна мрежа, свързваща Коридор IV 

на запад с Коридор IX, близо до гр. Велико Търново. Завършването на 

автомагистралата ще осигури връзка между източната и западната част на България с 

TEN-T мрежата. Общата дължина е 425 км, остават за изграждане още 255 км. АМ 

„Хемус“ е стратегически инфраструктурен проект, който ще стимулира 

икономическото и социалното развитие на регионално ниво. Изграждането на 

автомагистралата ще окаже позитивно въздействие върху икономиката на три от 

главните региони в България – Северозападен, Северен централен и Североизточен. 

Участъците от автомагистралата, които в момента са в експлоатация, са общо около 

170 км. 

Инж. Загорчева заяви, че подготовката на проекта е стартирала преди 

десетилетия, разработвани са няколко предпроектни проучвания, провеждани са 

редица обсъждания. При повечето от проучванията не са разглеждани трасето на 

автомагистралата в цялостното направление Запад – Изток, а са визирани вариантни 

решения за отделни подучастъци. 

Инж. Загорчева обърна внимание на участъка Ябланица – Белокопитово от АМ 

„Хемус“. Оставащият за изграждане участък от автомагистралата започва от западната 

част на страната, близо до Ябланица, област Ловеч, и свършва в източната част, близо 

до Белокопитово, област Шумен, с приблизителна дължина 255 км. Автомагистралата 

ще минава през териториите на 6 области – Плевен, Ловеч, Велико Търново, 

Търговище, Разград и Шумен и през 18 общини в тези области. Проектът е разделен 

предварително на 5 участъка - за два от участъците с обща дължина 25.6 км е 
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стартирана тръжна процедура за изготвяне на проект и строителство. За участъка от 

Ябланица до Боаза е избран изпълнител. 

Инж. Юлия Загорчева информира, че за участъците от АМ „Хемус“, които ще 

бъдат изградени, има идеен проект с тръжна документация, изработен по възлагане от 

НКСИП през 2015 г., и влязло в сила Решение по ОВОС, с изключение на участъка от 

км 206+500 до км 222+000, за който в момента се разработва ново алтернативно трасе. 

За участъка от Боаза до Ловеч, с приблизителна дължина 50 км, след проведена тръжна 

процедура са избрани изпълнители за изработване на технически проект по 

оптимизирано трасе на идейния проект на НКСИП. 

В заключение, инж. Загорчева посочи, че за завършването на АМ „Хемус“ е 

необходим  значителен финансов ресурс. Индикативната стойност за строителство е 

1.368 млн. евро, с изключение на отчужденията, изработването на технически проект и 

други дейности, свързани с изпълнението на строителството. (Презентацията е 

приложена към настоящия протокол) 

 

 Г-н Илиян Тодоров благодари на инж. Юлия Загорчева и даде думата за 

въпроси и коментари във връзка с представената информация.  

Г-н Валерий Желязков – кмет на община Никопол попита представителя на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ след две години докъде може да се очаква да е 

движението по автомагистрала „Хемус“, както и каква е проектната готовност. 

Инж. Загорчева отговори, че след 2 години движението ще е до „Боаза“. 

Проектно ще е готово до пътя Плевен - Ловеч. Ще се направи още един анализ за 

останалите участъци, ако има необходимост ще се отиде към оптимизиране на трасето. 

Г-н Красимир Трифонов постави въпрос кога област Плевен и област Ловеч 

трябва да имат проектна готовност за обходните пътища, които се включват в 

автомагистрала „Хемус“. Той отправи въпрос относно високоскоростния път Русе-

Плевен, как ще се включи в автомагистралата и отбеляза, че се правят тези 

взаимовръзки евентуално за бъдещо изграждане на мост Никопол-Турну Магуреле.       

Г-н Трифонов посочи, че това са стратегически проекти, които реално биха раздвижили 

региона, както и това, че когато се направи магистралата между Плевен и Ловеч, 

населението на тези два района, трябва да имат достъп до нея. В момента има 

изградени пътища, които са абсолютно недостатъчни.  
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Инж. Загорчева поясни, че в момента се работи и по проекта Русе-Велико 

Търново, отново автомагистрален габарит и има голям напредък там. Има идейни 

трасета, в момента се работи доклад по ОВОС, работи се и в направление север-юг. 

Г-н Стефан Милев – заместник-кмет на община Плевен се включи в дискусията 

и отбеляза, че ако автомагистрала „Хемус“ стигне между Плевен и Ловеч, и се забави 

изграждането на следващите лотове, ще се окаже, че целият трафик от магистралата ще 

влезе в самия гр. Плевен. Няма обходна тангента, която да свърже Плевен с Русе. Той 

заяви, че това за община Плевен е много голям проблем, защото има защитена местност 

„Кайлъка“, през която трябва да мине обходен маршрут. 

Поради липса на други изказвания се премина към следващата точка от дневния 

ред. 

 

По точка 4 от Дневния ред „Информация за изпълнението на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 

територията на Северозападен район и насоки за 2017 - 2018 г.“: 

 Г-н Илиян Тодоров даде думата на инж. Виолета Амзина – представител на 

дирекция „Жилищна политика“, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Инж. Виолета Амзина започна представянето си с информация за 

провеждането на жилищната политика, която има три нива на управление: 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - координиращ орган на 

правителствено ниво; Общинска целева структура за управление, координация и 

контрол; Сдружения на собствениците. Инж. Амзина представи информация за 

жилищния сектор в България и спецификата на ситуацията в страната. Представи 

разпределението на сградите участващи по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради по тип конструкция и по десетилетие 

на въвеждане в експлоатация. 

Инж. Амзина отбеляза, че Програмата изпълнявана със 100% публичен ресурс, 

реализирана на територията на 165 общини, постига своите цели по отношение на: 

търсените ефекти от гледна точка на енергийна ефективност; повишаване 

общественото разбиране за необходимостта и ползите от обновяването; повишаване на 

общественото доверие във възможността на публичните институции да управляват 

процеса в полза на хората; мултиплициращ ефект - икономически, екологични, 

социални и здравословни ползи. 
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Инж. Амзина представи броя регистрирани сдружения на собствениците, както 

и брой сгради със стартирали дейности. Подадените искания за сключване на договор 

за целево финансиране са 4 495 броя, а сключените договори за целево финансиране – 

2 022 броя. Информира за сградите със започнати и завършени строително-монтажни 

работи на територията на страната. 

Инж. Виолета Амзина продължи презентацията си с информация за 

Северозападен район, като посочи броя регистрирани сдружения на собствениците, 

брой искания за сключване на договори за целево финансиране към ББР, брой 

сключени договори за целево финансиране, брой сгради със стартирали дейности и 

брой сгради със стартирали СМР, брой сгради въведени в експлоатация. Тя представи 

и информация отделно за всяка област от Северозападен район. 

Инж. Амзина посочи областите, в които трябва да се търси оптимизиране: 

Прецизиране на обхвата на допустимите дейности; Унифициране и оптимизиране на 

подготовката и провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители по 

отделните етапи и дейности в Програмата; Референтни стойности; Допълване на 

децентрализирания модел на контрол с мерки, гарантиращи 100% предварителен 

контрол и одобрение на разходите по Програмата; Разработване на технически 

указания; Създаване на контролни механизми; Подобряване на организацията на 

процеса; Въвеждане на ангажимент към собствениците; Надграждане устойчивостта на 

Програмата, чрез дългосрочно капитализиране на ефектите от нея; Създаване на 

стабилна визия за жилищната политика. 

В заключение, инж. Виолета Амзина представи насоките за оптимизиране на 

процеса по изпълнение на Програмата, които са: Подобряване на комуникацията 

между всички ангажирани страни в процеса; Ясно разпределяне на отговорностите по 

Програмата; Енергийно обследване след изпълнение на ЕСМ и издаване на УЕС на 

завършените сгради; Провеждане на добри информационни кампании за ЕЕ; Обмяна 

на опит между отделните общини; Засилен контрол на всички етапи от Програмата. 

(Презентацията е приложена към настоящия протокол). 

 Г-н Илиян Тодоров благодари на инж. Виолета Амзина и даде думата за 

въпроси и коментари във връзка с представената информация.  

Г-жа Христина Иванова – представител на община Белене постави въпрос кой 

ще плаща второто обследване за енергийния паспорт и ако в случай на недостигнат 

клас „С“, какво се случва и кой носи отговорност. 
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Г-н Христо Христов – представител на дирекция „Жилищна политика“, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството заяви, че с много малко 

мерки, част от сградите влизат в много по-висок клас. Г-н Христов посочи, че 

проектантът и фирмата, която извършва енергийното обследване са отговорни. 

Г-жа Мария Попова – заместник-кмет на община Враца отправи въпрос кога 

ще започне новият етап на програмата и отбеляза, че в община Враца има 126 блока, 

които чакат да бъдат санирани. 

Г-н Христо Христов информира, че със заповед на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството е създадена междуведомствена работна група, много 

участници са ангажирани. Проведени са няколко работни заседания. Крайният срок за 

обобщаване на всички предложения и мерки е 30 юни. До 15 юли 2017 г. трябва да се 

извърши и оценка на програмата. Г-н Христов заяви, че към този момент има около 

2400 сгради, които чакат да бъдат санирани, 156 сгради трябва да се завършат, а новите 

желаещи са близо 270, почти 2 пъти повече. Той заяви, че в момента се разработва нова 

жилищна стратегия, която трябва да бъде готова до края на месец октомври 2017 г. 

Същевременно предстоят промени по основните директиви на ЕС, касаещи 

енергийната ефективност. Разработват се допълнително плановете, свързани с мерките 

за енергийна ефективност в сградите държавна собственост, за насърчаване на 

инвестициите и т. н. Скоро трябва да излязат тези нормативни документи и 

продължението на програмата ще бъде свързано и с тях. 

Поради липса на други изказвания се премина към следващата точка от дневния 

ред. 

 

По точка 5 от Дневния ред „Представяне на актуална информация за напредъка 

по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на 

територията на Северозападен район към месец юни 2017 г.“: 

Г-н Илиян Тодоров предостави думата на представителите на Управляващите 

органи на оперативните програми за представяне на информацията  

Презентациите бяха направени в следната последователност:  

1. Стоян Канатов - представител на Главна дирекция „Управление на 

териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството; 

2. Данаил Иванов - представител на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност”, Министерство на икономиката; 
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3. Боряна Войчева - представител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж”, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството; 

4. Илиян Томов - представител на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж”, Министерство на 

образованието и науката.  

(Презентациите са приложени към настоящия протокол) 

 

Председателят на РСР на СЗР информира, че поради оперативна 

ангажираност, на заседанието не присъстват представители на Управляващите органи 

на Оперативните програми „Околна среда”, „Транспорт и транспортна 

инфраструктура”, „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, Програма за 

морско дело и рибарство и на Програма за развитие на селските райони. Предоставени 

са справки за изпълнението на операциите, които ще бъдат  изпратени на членовете от 

Секретариата на Регионалния съвет с протокола от заседанието. Той благодари на 

представителите на Управляващите органи на оперативните програми за представената 

информация и даде думата на членовете за въпроси. 

 Проф. Борислав Борисов заяви, че когато в Съвета на ректорите се е 

представяла идеята и искането за определяне на целеви средства за образование, първо 

се е считало, че това трябва да бъде един от приоритетите на регионалната програма. 

Тогава се е застъпила идеята да има самостоятелна програма, която е факт, макар и 

късно стартирала. Нейната цел трябва да бъде постигане на вътрешнорегионална 

кохезия, за която се говори тук като най-засегнат район. За да се развива районът, 

трябва да се даде приоритизация на развитието на образованието като цяло, по-

специално на висшето образование. Трябва да се помисли за целенасочена държавна 

политика за стимулиране на тези образователни структури в най-изостаналите райони, 

които са един от механизмите, те да се възродят. Проф. Борисов постави конкретен 

въпрос за регионалните научни центрове за компетентност, кога ще стартира 

процедурата за тях и ще има ли приоритетност за изостаналите райони, където има най-

голяма нужда и където чрез този механизъм може да се подпомогне развитието им. 

Г-н Томов поясни, че процедурата относно изграждане на регионалните научни 

структури е планирана и до края на 2017 г. ще се състои. 
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Г-жа Малина Николова – областен управител на област Враца постави въпрос 

филиали на университети ще могат ли да кандидатстват в консорциуми от научните 

среди, т.е. основни звена на висшите учебни заведения ще могат ли да кандидатстват. 

Г-н Томов отговори, че по всички процедури ще могат да кандидатстват. 

След приключване на дискусията по точка 5, думата взе д-р Султанка Петрова, 

заместник – министър на труда и социалната политика. 

 Д-р Султанка Петрова подкрепи изказването на проф. Борисов за неговите 

виждания за посоката на развитие и заяви, че трябва да има национална демографска 

политика и на национално ниво да се решават тези проблеми, но това по никакъв начин 

не омаловажава ролята на местната власт. Тя сподели мнение, че ако има желание да се 

върви в правилната посока, трябва да има много добра комуникация, координация 

между държавата, местната власт и съветите, с които трябва да се работи. Колкото и 

негативни да са всички данни за района, трябва с общи усилия да се направи така, че да 

има една по-добра видимост за в бъдеще. Заместник-министър Петрова предложи да 

се направят регионални срещи, с цел по-добра връзка между Министерството на труда 

и социалната политика и всички местни власти. Идеята е да се създадат регионални 

демографски политики на местно ниво. На регионално ниво да се направи един разрез и 

да се види какви са нуждите. Да се обсъди как биха могли да се разрешат тези 

проблеми, защото за някои от тях не са нужни финансови средства. Те могат да се 

направят чрез добра воля, чрез опитни и добри професионалисти. Д-р Петрова заяви, 

че е важно желанието за работа в тази посока, да се набележат конкретни мерки, които 

трябва да се свършат в определен период от време, с отговорници за това. Идеята е 

освен с местната власт, срещите по места да са с хора от бизнеса, с млади хора, защото 

желанието е да се засегне дуалното образование, да се мотивира бизнеса да има някаква 

отговорност  за всичко това, което трябва да се случва в този район. Ще се подготви 

график за провеждане на регионалните срещи.  

Д-р Султанка Петрова изрази надежда с подкрепата на местната власт да се 

вземат правилните решения, да се предприемат съответни мерки и действия, които да 

доведат до подобряване на демографската ситуация в районите. 

 

По точка 6 от Дневния ред „Възможности за кандидатстване по Програмата 

за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - 

България 2014-2020 г. и ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.“: 
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Г-н Георги Терзийски даде думата на г-н Стоян Канатов - представител на 

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството за представяне на информацията.  

Г-н Канатов започна своето изложение с информация за Програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. 

Пакетът за кандидатстване по Втората покана е предоставен за публично обсъждане, с 

краен срок за получаване на предложения – 07.07.2017 г. и се състои от насоки за 

кандидатстване, формуляр за кандидатстване и анекси към него. Насоките за 

кандидатстване предоставят на потенциалните бенефициенти информация за общия 

преглед на Програмата; правила за кандидатстване по Първата покана за подаване на 

проектни предложения; документи, които следва да се подадат заедно с формуляра за 

кандидатстване; критерии за оценка и подбор на проектни предложения; инструкции за 

попълване на формуляра за кандидатстване; правила за подаване на проектни 

предложения. Втората Покана за подаване на проектни предложения ще включва 

разполагаемия бюджет на Програмата за три години; поканата ще бъде отворена 

едновременно към Приоритетни оси 1, 2 и 3; общият разполагаем бюджет по трите 

Приоритетни оси възлиза на 12 121 602 евро. 

Г-н Стоян Канатов отбеляза, че всеки проект следва да има директен 

трансграничен ефект и ползи за проектните партньори/ целевите групи/ територията, на 

която се изпълнява проекта/ територията на Програмата. Той посочи критериите за 

сътрудничество, които трябва да се съблюдават: съвместно разработване; съвместно 

изпълнение; съвместно управление и съвместно финансиране.  Г-н Канатов представи 

критериите, на които партньорите трябва да отговарят: да са самостоятелно 

регистрирани юридически лица в съответствие с националното законодателство на 

държавата, на чиято територия се намират; да са регистрирани в допустимата 

трансгранична област; да са организации, които не генерират печалба; да са пряко 

отговорни за подготовката и управлението на проекта - да не действат като посредници. 

Г-н Канатов продължи своята презентация с примерните дейности по 

приоритетни оси на Програмата и съответните специфични цели. Той отбеляза, че два 

типа проекти ще бъдат финансирани по Програмата - проекти от типа „меки мерки“ и 

инвестиционни проекти. Проекти от типа „меки мерки“ са проекти, които не включват 

строителство (вкл. реконструкция, рехабилитация, реставрация, ремонт и т.н.) или не 

предвиждат използването на повече от половината от предоставената безвъзмездна 

помощ за доставка на оборудване, а са по-скоро насочени към проучвания и 
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разработване на стратегии, организиране на обучения и семинари, обмен на 

информация и т.н. Инвестиционни проекти са проекти, които включват строителство 

(вкл. реконструкция, рехабилитация, реставрация, ремонт и т.н.) и/или доставка на 

оборудване, които формират поне 70% от общия бюджет на проекта. Строителни 

дейности се извършват върху държавна или общинска собственост. 

Г-н Канатов продължи с информация за Програмата за транснационално 

сътрудничество Дунав 2014-2020 г.  Бюджетът на Програмата е 268 907 429  евро. 

Управляващ орган е Секретариатът за национално икономическо планиране към 

Министерството на националната икономика в Унгария. Участват девет държави-

членки на ЕС - Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, 

Хърватска и Чехия, както и пет държави кандидатки, потенциални кандидатки  и трети 

страни - Босна и Херцеговина, Молдова, Сърбия, Украйна и Черна Гора. 

Г-н Стоян Канатов представи приоритетните оси и съответните специфични 

цели, както и бюджета на Програмата по отделните приоритетни оси. Представи кратка 

информация за втората покана – обявяване на 9 май 2017  г.; Обхват - Приоритетни оси 

1, 2, 3; Бюджет на поканата - 50 млн. евро от ЕФРР и 4,4 млн. евро от ИПП  и 4,6 млн. 

евро от ЕИС. Процедура от 1 стъпка: отворена в периода 09.05.2017 г. – 06.06.2017 г. - 

подаване на Апликационна форма; продължителността на проектите не трябва да 

надвишава 36 месеца. 

В заключение, г-н Канатов заяви, че допустими партньори са местни, 

регионални, национални органи, регулирани от публичното право, международните 

организации, частни организации. Партньори са най-малко трима от три различни 

държави на територията на програмата (в т.ч. водещия партньор). Водещият партньор 

трябва да е от държава-членка на ЕС и да се намира в избираемата област по 

програмата. Организации, извън допустимата територията на програмата не могат да 

кандидатстват за финансиране в първата покана. (Презентацията е приложена към 

настоящия протокол) 

Председателят на Съвета благодари на г-н Стоян Канатов и даде думата за 

въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към следваща точка от 

дневния ред. 
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По точка 7 от Дневния ред „Информация за изпълнение на Решение №1 на РСР 

на СЗР от 10 март 2017 г.“: 

Г-н Георги Терзийски информира, че в изпълнение на Решение №1 на РСР на 

СЗР от 10 март 2017 г. „Регионалният съвет за развитие на Северозападен район 

упълномощава Председателя на РСР на СЗР да отправи мотивирано искане до 

Министерския съвет за осигуряване на средства в размер на 20 000 лв. по бюджетите на 

Областните администрации в Северозападен район за 2017 г., за възлагане изготвянето 

на междинните оценки на Областните стратегии за развитие 2014-2020 г., в изпълнение 

разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие“, е изпратено запитване 

до Администрацията на Министерския съвет и е получен отговор. Необходимите 

средства за извършване на междинна оценка на Областната стратегия за развитие на 

областите от Северозападен район за периода 2014-2020 г. следва да бъдат осигурени в 

рамките на утвърдените разходи по бюджета на съответната област за 2017 г. 

 

По точка 8 от Дневния ред „Актуализиране на представителите на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение 

на оперативните програми 2014-2020 г.“: 

Председателят на РСР на СЗР заяви, че с оглед настъпилите промени в 

ръководствата на областните администрации, е необходимо Регионалният съвет за 

развитие на Северозападен район да актуализира своите представители в Комитетите за 

наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и 

Оперативните програми за периода 2014-2020 г. В папките с материалите е приложен 

списък с предложения за представители и резервни членове в Комитетите за 

наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и 

Оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

Г-н Терзийски предостави възможност на членовете на Съвета за предложения 

или промени по предложения списък. Такива не постъпиха.  

Пристъпи се към гласуване на предложенията за актуализиране, както следва: 

1. Комитет за наблюдение на Споразумение за партньорство на Република 

България: 

Представител: г-н Георги Терзийски - Областен управител на област Ловеч 

Резервен член: г-н Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

Резервен член: д-р Валерий Желязков – Кмет на община Никопол 

Резервен член: г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян 
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2. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г.: 

Представител: г-н Георги Терзийски - Областен управител на област Ловеч 

Резервен член: г-жа Пенка Пенкова – Кмет на община Лом 

Резервен член: г-н Георг Спартански – Кмет на община Плевен 

Резервен член: г-жа Албена Георгиева – Областен управител на област Видин 

3. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

Представител: г-н Росен Белчев – Областен управител на област Монтана  

Резервен член: г-н Борис Николов - Кмет на община Белоградчик 

Резервен член: г-н Иван Грънчаров – Кмет на община Луковит  

Резервен член: г-н Калин Каменов - Кмет на община Враца 

4. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г.: 

Представител: г-н Калин Каменов - Кмет на община Враца 

Резервен член: г-н Милен Дулев – Кмет на община Белене 

Резервен член: г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян 

Резервен член: г-н Борис Николов - Кмет на община Белоградчик 

5. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.: 

Представител: г-жа Албена Георгиева – Областен управител на област Видин 

Резервен член: г-н Георг Спартански – Кмет на община Плевен 

Резервен член: г-н Калин Каменов - Кмет на община Враца 

Резервен член: г-жа Пенка Пенкова – Кмет на община Лом 

6. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 2014-2020 г.: 

Представител: г-жа Малина Николова – Областен управител на област Враца 

Резервен член: г-н Иван Грънчаров - Кмет на община Луковит 

Резервен член: г-жа Пенка Пенкова – Кмет на община Лом 

Резервен член: г-н Милен Дулев – Кмет на община Белене 

7. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г.: 

Представител: г-н Георги Терзийски – Областен управител на област Ловеч 

Резервен член: г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен 

Резервен член: г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Търговско – 
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промишлена палата Враца 

Резервен член: г-н Борис Николов - Кмет на община Белоградчик 

8. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 

г.: 

Представител: г-н Огнян Ценков - Кмет на община Видин 

Резервен член: г-жа Донка Михайлова - Кмет на община Троян 

Резервен член: г-н Иво Цветков - кмет на община Бяла Слатина 

Резервен член: г-жа Цветелина Александрова - Кмет на община Георги Дамяново 

9. Комитет за наблюдение на оперативна програма „Инициатива за малки и 

средни предприятия“ 2014-2020 г.: 

Представител: г-н Росен Белчев – Областен управител на област Монтана  

Резервен член: г-н Борис Николов - Кмет на община Белоградчик 

Резервен член: г-н Иван Грънчаров – Кмет на община Луковит  

Резервен член: г-н Калин Каменов - кмет на община Враца 

10. Комитет за наблюдение на „Програма за развитие на селските райони” 2014-

2020 г.: 

Представител: г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен 

Резервен член: г-н Георги Терзийски – Областен управител на област Ловеч 

Резервен член: г-жа Цветелина Александрова - Кмет на община Георги Дамяново 

Резервен член: г-н Иво Цветков - Кмет на община Бяла Слатина 

11. Комитет за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.: 

Представител: г-н Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 

Резервен член: г-н Огнян Ценков - Кмет на община Видин 

Резервен член: д-р Валерий Желязков – Кмет на община Никопол 

Резервен член: г-н Иво Цветков - Кмет на община Бяла Слатина 

12. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

финансирана от фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се: 

Представител: г-н Иван Грънчаров - Кмет на община Луковит 

Резервен член: г-н Милен Дулев – Кмет на община Белене 

 

След проведеното гласуване на предложенията за актуализиране на 

представителите на РСР на СЗР и техните заместници в Комитетите за наблюдение, 

Председателят на РСР на СЗР направи следното предложение за решение по т. 8 от 

дневния ред: 
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Решение №3: 

Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район да 

информира писмено председателите на Комитетите за наблюдение на 

Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните 

програми за периода 2014-2020 г. за актуализираните представители на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и техните заместници. 

 

По точка 9 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-н Георги Терзийски 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: 

 

Решение №4: 

 

1. Регионалният съвет за развитие одобрява проект на съобщение до средствата за 

масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на РСР и 

Регионалния координационен комитет на Северозападен район; 

 

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 за развитие, областните управители, 

представителите на общините и Секретариата на РСР на Северозападен район, 

като се вземат предвид и предложенията направени на заседанието. 
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По точка 10 от Дневния ред: „Други. Закриване на заседанието” 

  

Г-н Георги Терзийски благодари на всички членове и гости на Съвета за 

участието в заседанието и пожела ползотворна работа на г-н Росен Белчев – областен 

управител на област Монтана, като председател на РСР на СЗР за периода 01 юли – 31 

декември 2017 г.  

Г-н Росен Белчев благодари и информира членовете на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район,  че се предвижда следващото заседание на Съвета да 

се проведе през месец септември. 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район и Регионалния координационен комитет към него -    

г-н Георги Терзийски закри заседанието. 

 

 

Протоколисти: 

 

Свилен Стоянов …/П/…………………….…… 

 

Наталия Николова…………/П/………………                 

 

Секретар на РСР на СЗР:      

 

......................../П/…………………………..............  

                     (Ирина Михайлова)                   

       

 

 

 

                    Председател на РСР и РКК на СЗР  

 за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 

 

 

…………………/П/…….......................... 

      (Георги Терзийски) 

     (Областен управител на област Ловеч) 


