ПРОТОКОЛ №4
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА
СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН
20 май 2010 г., гр. Монтана
Днес 20.05.2010г. в сградата на Областна администрация – Монтана, в
местността „Расника” се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за
развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.
Заседанието беше открито от областния управител на Област Монтана
г-н Ивайло Петров в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие
(РСР) на Северозападния район.
На заседанието присъстваха:
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район по чл.44
(1) и (2) от ППЗРР:
1.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
2.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
3.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин
4.Николай Нанков - областен управител на Област Ловеч
5.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
6.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
7.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
8.Кольо Тушев – Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”
9.Иван Александров – Конфедерация на труда „Подкрепа”
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Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 24 члена от
състава на РСР:
1.Лиляна Павлова
благоустройството

–

заместник-министър

на

регионалното

развитие

и

2.Владислав Горанов – заместник-министър на финансите
3.Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите
4.Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните
5.Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма
6.Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика
7.Ивайло Московски – заместник-министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
8.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
9.Милчо Лалов – кмет на Община Брегово
10.Марко Петров – кмет на Община Кула
11.Костадин Шахов – кмет на Община Враца
12.Николай Иванов – кмет на Община Криводол
13.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
14.Минко Акимов – кмет на Община Троян
15.Найден Зеленогорски – кмет на Община Плевен
16.Данаил Вълов – кмет на Община Червен бряг
17.Лъчезар Яков – кмет на Община Гулянци
18.Валентин Йорданов – кмет на Община Искър
19.Илиана Филипова – Българска търговско-промишлена палата-Враца
20.Галя Божанова – Българска стопанска камара
21.Мая Антова – Съюз за стопанска инициатива
22.Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България
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23.Иво Иванов - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
24.Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България
На тяхно място (по чл.44 (4) от ППЗРР) предварително определени да ги
заместват са:
1.Ирина Михайлова, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2.Недялка Илиева, Министерство на околната среда и водите
3.Желяз Енев – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
4.Михаил Бъчваров, Министерство на труда и социалната политика
5.Любомир Сираков, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
6.Бойко Балтаков – заместник областен управител на Област Плевен
7.Сергей Здравковски – Община Брегово
8.Ани Василева – заместник-кмет на Община Враца
9.Тошко Павлов – заместник-кмет на Община Криводол
10.Недка Топалова – заместник-кмет на Община Троян
11.Николай Якимов – заместник-кмет на Община Плевен
12.Светослав Георгиев – Община Червен бряг
13.Лиляна Нелова – Българска стопанска камара
14.Гергана Петкова – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
ЧЛЕНОВЕ на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния
съвет за развитие на Северозападния район по чл.19 (3) от ЗРР:
1.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
2.Пепа Владимирова - областен управител на Област Враца
3.Пламен Стефанов – областен управител на Област Видин
4.Николай Нанков – областен управител на Област Ловеч
5.Боряна Бончева-Лечева – кмет на Община Вършец
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6.Ангел Ковачев, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
7.Анелия Йорданова, Министерство на труда и социалната политика
8.Боряна Войчева, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
9.Зорница Кралева, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
10.Петя Христова, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
11.Николай Атанасов, Министерство на финансите
Временно възпрепятствани да участват в работата на съвета са 9 члена от
състава на РКК:
1.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
2.Минко Акимов – кмет на Община Троян
3.Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч
4.Николай Дечев, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
5.Малина Крумова, Министерство на околната среда и водите
6.Гергана Колешанска, Министерство на финансите
7.Паномир Ценов, Министерство на земеделието и храните
8.Надя Генова, Администрация на Министерския съвет
9.Иван Илков, Министерство на финансите
На тяхно място предварително определени да ги заместват са:
1.Бойко Балтаков – заместник областен управител на Област Плевен
2.Недка Топалова – заместник-кмет на Община Троян
2.Любомир Сираков, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
3.Деница Голева, Министерство на финансите
4.Пламен Колев, Администрация на Министерския съвет
Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
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На заседанието присъстваха и служители от секретариата на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район:
1.Ирина Михайлова – началник на отдел
2.Албена Нешева – старши експерт
3.Наталия Николова – младши експерт
4.Свилен Стоянов – младши експерт
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и
Областен управител на Област Монтана г-н Ивайло Петров откри съвместното
заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет
към РСР на Северозападния район.
Г-н Петров приветства присъстващите и напомни, че на ротационен принцип от
01.01.2010г. до 30.06.2010г. председател на Регионалния съвет за развитие на
Северозападния район е областният управител на Област Монтана.
Председателят на РСР благодари на присъстващите членове на Регионалния
съвет за развитие на Северозападния район и на членовете на Регионалния
координационен комитет и пожела ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
Г-н Петров представи предварителния Дневен ред за настоящото съвместно
заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за включване на
нови точки.
Такива не бяха направени и последва гласуване. Всички участници приеха
следния Дневен ред:
Дневен ред
1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и
Регионалния координационен комитет (РКК). Приемане на дневен ред.
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
2. Избиране на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие в
Северозападен район
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
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3. Представяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния
план за развитие на Северозападен район (2007 – 2013г.).
Обсъждане и одобряване.
Докладва: Ирина Михайлова – секретар на РСР на СЗР, началник
отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в
Северозападен район”
4. Приемане на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2010г.
5. Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз, касаеща Северозападния район.
Представителите на Управляващите
органи на оперативните програми
6. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения,
съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
7. Други
Закриване на съвместното заседание
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
По точка 2 от Дневния ред: „Избиране на заместник-председател на
Регионалния съвет за развитие в Северозападен район”
Г-н Ивайло Петров напомни, че съгласно разпоредбите на чл.45 ал.3 от
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие при изпълнение на своите
функции председателят на Регионалния съвет за развитие се подпомага от заместникпредседател, който е представител на общините от областта, чийто областен управител
председателства Регионалния съвет за развитие.
Представители на общините от област Монтана са г-жа Боряна Бончева-Лечева кмет на Община Вършец и г-н Дилян Димитров - кмет на Община Георги Дамяново.
Г-н Петров отправи покана към членовете за предложения. Членовете на РСР
предоставиха възможността на председателя да избере свой заместник.
Председателят на РСР предложи за свой заместник г-жа Боряна Бончева Лечева - кмет на Община Вършец. Предложението бе подложено на гласуване и прието
с пълно мнозинство.
По точка 2 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
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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

Северозападния район е определена г-жа Боряна Бончева - Лечева - кмет на
Община Вършец за периода 1 януари 2010 г. – 30 юни 2010 г.
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на Годишен доклад за наблюдение
на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
(2007 – 2013г.). Обсъждане и одобряване”
Г-н Петров информира членовете на съвета, че съгласно чл. 86 от Правилника
за прилагане на закона за регионалното развитие на основата на информацията и
данните, свързани с прилагането на системата от индикатори, се разработва годишен
доклад за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие, който
обхваща една календарна година от периода на действие на регионалния план за
развитие.
Председателят на РСР на СЗР отбеляза, 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.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на регионалния план за
развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на
регионалния план за развитие.
Г-н Ивайло Петров даде думата на г-жа Ирина Михайлова – началник отдел
“Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен
район” и секретар на РСР на СЗР да представи Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007 – 2013г.).
Г-н Петров благодари на г-жа Михайлова за представената презентация и
предостави думата на присъстващите членове за мнения, допълнения и предложения.
Такива не постъпиха и докладът бе подложен на гласуване и приет с пълно
мнозинство.
По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
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Решение №2
Съгласно чл. 86 Регионалният съвет за развитие на Северозападния район
одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за
развитие на Северозападен район (2007 – 2013г.)
По точка 4 от Дневния ред: „Приемане на Годишна индикативна програма за
дейността на РСР през 2010г.”
Г-н Ивайло Петров отбеляза, че с Годишната индикативна програма (ГИП) се
определят основните дейности пряко свързани с функциите на Регионалния съвет за
развитие съгласно Закона за регионалното развитие, както и необходимите средства за
тяхното ефективно и ефикасно изпълнение през 2010 г.
Г-н Петров напомни, че на третото заседание на Регионалния съвет за развитие
на Северозападния район, проведено на 23.10.2009г. в гр. Ловеч е обсъден проекта на
Годишна индикативна програма за 2010г. Беше предоставена възможност на членовете
на РСР да представят своите мнения, идеи и предложения за приоритети и мерки, които
да бъдат включени в ГИП за 2010г.
Окончателният вариант на Годишна индикативна програма за 2010 година е
изготвен

от

областните

управители

на

област

Монтана

и

област

Враца,

председателстващи РСР през 2010г.
Г-н Николай Атанасов, представител от дирекция „Икономическо планиране и
анализи”,

Министерство на

финансите,

предложи

Приоритет 1: Ефективна

координация и изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападния район
за периода 2009-2013 г. от ГИП да бъде описан по - подробно, имайки предвид, че
Регионалния план за развитие е основен програмен документ.
Г-н Атанасов отбеляза, че по Приоритет 2 от ГИП: Осъществяване на
ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите
по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и оказващи въздействие
върху развитието на Северозападния район, дейност 2.1.Проучвания на въздействието
на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС върху развитието на
Северозападния район е заложена във всички райони по проект финансиран по ОП
„Техническа помощ”. Г-н Атанасов препоръча председателят на РСР да се обърне към
г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, за
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да бъде РСР на СЗР включен като целева група за използване на резултатите от
проекта.
По дейност 2.2 Създаване и актуализиране на единна информационна система за
хода на изпълнението по Оперативните програми за СЗР вкл. и раздел и публикуване на
материалите от заседанията на РСР и ОСР, г-н Атанасов препоръча да се прецени
целесъобразността на създаването на такава система, тъй като има действащи
създадени

информационни

системи

на

национално

ниво:

ИСУН,

ИСАК,

Информационна система за управление на средствата от ЕС и Система за наблюдение
на Програмата за развитие на селските райони.
По Приоритет 4: Организационно развитие и укрепване на капацитета на
Регионалния съвет за развитие за прилагане на държавната политика за регионално
развитие, дейност 4.1 Изготвяне на презентации, обучителни материали и провеждане
на обучителни семинари, г-н Атанасов посочи, че за укрепване на общия капацитет на
РСР могат да се използват обучения организирани от Института по публична
администрация и Школата по публични финанси към Министерство на финансите.
Програмата на школата се публикува на сайта на Министерство на финансите, като
заявки за обученията могат да се направят в края на годината.
По точка 5 от ГИП: Индикатори за изпълнение, г-н Атанасов препоръча по ясно да бъдат описани индикаторите. Той изрази мнение, че не е ясно как броя
проведени работни срещи ще отчете ефективността на РСР. Трябва да се определи
крайна целева стойност. Също така не би следвало обема на планираните средства да
бъде индикатор. Г-н Атанасов отбеляза, че не следва да се отчита ефект само от
усвоените средства, без те да бъдат обвързани с постигнатите резултати и направи
предложение да бъдат коригирани индикаторите.
Г-н Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново сподели, че е добре да
се използва финансирането по оперативните програми, но през тази 2010 година ще е
трудно, тъй като това е свързано с време за кандидатстване, одобряване на проектите и
финансиране.
Г-н Пламен Колев – представител от дирекция „Програмиране на средствата от
ЕС”, Администрация на Министерски съвет взе отношение по Приоритет 2 от ГИП,
по

дейност

2.1

Проучвания

на

въздействието

на

оперативните

програми,

съфинансирани от фондовете на ЕС върху развитието на Северозападния район, като
поясни, че в момента се изпълнява стратегически проект по Румънската програма,
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който следи развитието на цялата територия на Северна България, която е включена в
програмата и от там може да се ползва информация.
По дейност 2.2 Създаване и актуализиране на единна информационна система за
хода на изпълнението по Оперативните програми за СЗР вкл. и раздел и публикуване на
материалите от заседанията на РСР и ОСР, г-н Колев отбеляза, че се дава актуална и
регулярна информация за изпълнение на Оперативните програми на национално ниво,
като към момента се подготвя публичен модул към информационната система за
управление и наблюдение към ИСУН, въз основа на който ще може да се проследява
напредъка за отделните райони за планиране.
Г-н Любомир Сираков - представител от Дирекция „Координация на програми
и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
предложи да се ползва обобщената информация от ИСУН, в която всички Оперативни
програми имат профили. Във връзка с проучванията на въздействието на оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на ЕС върху развитието на Северозападния
район, той предложи представителите на управляващите органи да представят тези
оценки, които са актуални за района.
Проекта на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на
Северозападния район през 2010г. бе подложен на гласуване и приет с мнозинство.
По точка 4 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №3
Регионалният съвет за развитие (РСР) на Северозападния район приема
предложената Годишна индикативна програма за дейността на РСР на
Северозападния район през 2010г.
По точка 5 от Дневния ред: „Кратка информация за операциите по
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз,
касаеща Северозападния район”
Г-н Ивайло Петров даде думата на представителите на Управляващите органи
на оперативните програми да представят кратка информация за операциите по
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на
територията на Северозападния район.
Презентациите бяха направени в следната последователност:
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1. Боряна Войчева – началник отдел „Северозападен район”, Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ
Г-жа Войчева представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
2.

Петя

Христова

–

главен

експерт,

ГД

„Управление на териториалното

сътрудничество”, МРРБ
Г-жа Христова представи информация по изпълнението на Оперативна програма за
транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г. и Програмата
INTERREG IVC на територията на Северозападен район.
3. Зорница Кралева – държавен експерт, ГД „Управление на териториалното
сътрудничество”, МРРБ
Г-жа Кралева представи информация по изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.
Г- жа Пепа Владимирова – областен управител на област Враца сподели, че от
втората покана по програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния
2007-2013 г. имат подадени 5 проекта. Единият от тях, по който са водещи е на
стойност 6,5 млн.евро, а по другите 4 са партньори с област Долж.
4. Любомир Сираков – младши експерт в отдел „Мониторинг, информация и
комуникация”, Дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС
Г-н Сираков представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Транспорт” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
5. Деница Голева – главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне”, Дирекция
„Оперативна програма Административен капацитет”, МФ
Г-жа Голева представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
6. Анелия Йорданова – началник отдел „Регионално управление на проектиСеверозападен”, МТСП
Г-жа Йорданова представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район.
7. Ангел Ковачев – младши експерт в отдел „Управление на проекти”, Дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ
Г-н Ковачев представи информация по изпълнението на Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г. на
територията на Северозападен район.
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Г-н Петров благодари на представителите на Управляващите органи на
оперативните програми за представената информация и предложи да се премине към
следващата точка от Дневния ред
По точка 6 от Дневния ред: „Предложение за решение на РСР за осигуряване
публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на
ЗРР”.
Г-н Петров отбеляза, че съгласно чл.55, ал.1 от ППЗРР, приетите решения от
Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападния район се свеждат до знанието
на гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по
решение на РСР.
Председателят на РСР г-н Ивайло Петров предложи за обсъждане и одобряване
проект на съобщение до средствата за масово осведомяване, относно съвместното
заседание на РСР и РКК на Северозападния район, приложен в папките с материалите.
След проведено гласуване, Съветът взе следните решения:

Решение №4
1.Регионалният съвет за развитие (РСР) одобрява Проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено съвместно заседание на
РСР и Регионален координационен комитет към РСР на Северозападния 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 РСР, областните управители, представителите на общините и
секретаря на РСР в Северозападния район, като се вземат предвид и
предложенията направени на заседанието.
По точка 7 от Дневния ред: „Други”
Не бяха внесени други предложения за обсъждане.
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Г-н Петров благодари на всички присъстващи членове на съвместното
заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и Регионалния
координационен комитет и на Секретариата на РСР на СЗР за участието в заседанието.
Председателят – г-н Ивайло Петров закри съвместното заседание на
Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на
Северозападния район, след изчерпване на Дневния ред.
Заседанието бе закрито в 13.30 ч.
Опис на материалите по заседанието:
1.Проект на дневен ред;
2.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за
развитие на Северозападен район (2007 – 2013г.);
3.Проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2010г.;
4.Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване.

Протоколист на РСР на Северозападния район:
……………………………………….........
(Албена Нешева)
Секретар на РСР на Северозападния район:
……………………………………….........
(Ирина Михайлова)

Председател на РСР и РКК на Северозападния район
……………………………………..............
(Ивайло Петров)
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