ПРОТОКОЛ №12
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
25 септември 2012 г., гр. Монтана
Днес 25.09.2012 г. в Заседателната зала на Областна администрация-Монтана се
проведе заседание на Регионалния съвет за развитие 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 на
Северозападен район.
На заседанието присъстваха:
Членове на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район по чл.44,
ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР):
1.Ивайло Петров – областен управител на Област Монтана
2.Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч
3.Пепа Владимирова – областен управител на Област Враца
4.Цветан Асенов – областен управител на Област Видин
5.Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен
6.Владимир Владимиров – кмет на Община Кула
7.Ваньо Костин – кмет на Община Чупрене
8.Иван Аспарухов – кмет на Община Мездра
9.Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй
10.Иван Грънчаров – кмет на Община Луковит
11.Донка Михайлова – кмет на Община Троян
12.Иван Лазаров – кмет на Община Вършец
13.Дилян Димитров – кмет на Община Георги Дамяново
14.Поля Цоновска – кмет на Община Долна Митрополия
15.Емил Бебенов – кмет на Община Никопол
16.Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговско-промишлена
палата – Враца
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17.Иван Александров – председател на Конфедерация на труда „Подкрепа” – гр.
Монтана
Временно възпрепятствани да участват в работата на Съвета са 13 члена от
състава на РСР на Северозападен район:
1.Николай

Нанков

–

заместник-министър

на

регионалното

развитие

и

благоустройството
2.Владислав Горанов – заместник-министър на финансите
3.Евдокия Манева – заместник-министър на околната среда и водите
4.Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните
5.Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика
6.Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационите технологии и
съобщенията
7.Димитър Стойков – кмет на Община Плевен
8.Петър Дулев – кмет на Община Белене
9.Галя Божанова – Българска стопанска камара
10.Пламен Младенов – Асоциация на индустриалния капитал в България
11.Иво Иванов – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
12.Пламен Нанков – Конфедерация на независимите синдикати в България
На тяхно място по чл.44, ал.4 от ППЗРР предварително определени да ги
заместват са:
1.Ирина Захариева – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2.Юлия Цолова – Министерство на финансите
3.Ганя Христова – Министерство на околната среда и водите
4.Стефан Узунов – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
5.Михаил Бъчваров – Министерство на труда и социалната политика
6.Бранимир Мирчев – секретар на Община Плевен
7.Цветан Цветков – Българска стопанска камара-Монтана
Посочените заместници са изрично упълномощени да участват в конкретното
заседание с право на глас.
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На заседанието присъстваха:
1.Проф. д-р арх. Веселина Троева – изпълнителен директор на Национален център за
териториално развитие – ЕАД
2.Валентин Василев – областен управител на област Разград
3.Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана
4.Евгений Иванов – генерален мениджър на Евроконсултантс България СА АД
5.Юлия Спиридонова – Обединение „Регионални планове - ниво 2”
6.Дочка Велкова – Обединение „Регионални анализи 2014+”
7.Елица Цолова - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
8.Аница Русева - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
9.Тодор Стоянов - Министерство на околната среда и водите
10. Галя Донова – Областна администрация Монтана
11. Поля Върбанова - Областна администрация Ловеч
12. Севдалина Пеева - Областна администрация Ловеч
13. Дикран Ованесян – Община Плевен
14.Ирена Александрова –Гражданско движение „Аз обичам Видин”
15.Десислава Войкова - Гражданско движение „Аз обичам Видин”
16.Теодор Алексиев - Гражданско движение „Аз обичам Видин”
На заседанието присъстваха и служители от Секретариата на Регионалния
съвет за развитие на Северозападен район:
1.Ирина Михайлова – началник на отдел „Стратегическо планиране и координация на
регионалното развитие в Северозападен район”
2.Наталия Николова – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район”
3.Свилен Стоянов – младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в Северозападен район”
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и
областен управител на Област Монтана г-н Ивайло Петров откри заседанието на
Съвета.
Г-н Петров благодари на присъстващите членове на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район и пожела ползотворна работа.
На заседанието бе отчетен необходимия кворум.
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Председателят на РСР на СЗР г-н Петров представи Проекта на Дневен ред за
настоящото заседание и даде възможност на членовете да отправят предложения за
включване на нови точки.
Всички членове на Съвета приеха следния Дневен ред:
Дневен ред:
1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Приемане на дневен ред
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
2. Представяне и обсъждане на проект на Национална концепция за пространствено развитие
Представител на
„Национален център за териториално развитие”ЕАД
3. Представяне на становища на специализираните комисии към РСР на СЗР в областта на
публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси и
околната среда и доклад за проблемите в Северозападен район
Представители на СК към РСР на СЗР
4. Представяне на подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при
разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 20142020 г. от изпълнителя на обществената поръчка
Представител на Обединение „Регионални планове – ниво 2”
5. Информация за дейността на работната група за разработване на Договора за партньорство
на Република България с ЕС и информация от публичното обсъждане на приоритетите и
програмите на Република България във връзка с прилагането на Кохезионната политика на
Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.
Г-жа Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
6. Представяне на информация от заседанията на тематичните работни групи за разработване
на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., Оперативна
програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма за
околна среда 2014-2020 г.
Г-жа Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
Г-н Румен Маноев – кмет на община Козлодуй
Г-н Цветан Асенов – обастен управител на област Видин
7. Представяне на SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020
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Представител на Обединение „Регионални анализи 2014+”
8. Представяне на проект „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и
оценка на политиките за развитие в област Монтана”, реализиран от областна администрация
Монтана по Оперативна програма „Административен капацитет” подприоритет 1.3.
„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Експерт от областна администрация Монтана
9. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно
чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
10. Други
Закриване на заседанието
Председателят на РСР на СЗР –
г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана
По точка 2 от Дневния ред: „Представяне и обсъждане на проект на
Национална концепция за пространствено развитие”
По точка 2 от Дневния ред г-н Петров даде думата на проф. Веселина Троева изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие” ЕАД да
представи във вид на кратка презентация проекта на Национална концепция за
пространствено развитие.
След направената презентация Председателят предостави думата на членовете
на Съвета за мнения и коментари.
Г-жа Донка Михайлова - кмет на Община Троян изрази удовлетворението си
от предоставения модел на умерен полицентризъм, подкрепя го и уточни, че това е
посоката, в която трябва да се върви.
Г-жа Ганя Христова – представител на Министерство на околната среда и
водите постави въпроса, дали на следващо заседание на Регионалния съвет за развитие
ще се разглежда отново Националната концепция за пространствено развитие, тъй като
в момента се обсъжда само презентация и няма все още наличен документ.
Г-жа Ирина Захариева – представител на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството уточни, че Министерство на регионалното развитие и
благоустройството е възложител за разработване на Национална концепция за
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пространствено развитие, и че този документ в момента е в работна фаза. Г-жа
Захариева поясни, че в рамките на заседанията на Регионалните съвети за развитие се
очаква да бъдат получени предложения за промени и допълнения на тези модели, които
консултанта е подготвил предвид спецификата на регионите и конкретните очаквания.
След като бъдат получени бележките и коментарите по време на Регионалните съвети
за развитие на районите от ниво 2, консултантите ще имат възможност да добият
представа за различията и очакванията на регионите, ще отразят тези забележки и в
края на месец октомври трябва да има подготвен окончателен проект. Този проект
предстои да бъде съгласуван с всички министерства, след което ще се внесе за
обсъждане и одобряване в Министерски съвет.
Г-жа Ирина Захариева уточни, че ролята на Националната концепция за
пространствено развитие е да даде пространствена визия за цялостното развитие на
територията на страната и да подпомогне както разработването на Регионалните
планове за развитие, така и разработването на оперативните програми за следващия
програмен период. Този документ няма да служи само на Оперативна програма за
регионално развитие, а ще подпомогне и разработването и на другите оперативни
програми, имащи важно значение за развитието на регионите в страната.
Г-жа Захариева отбеляза, че в Северозападен район е много важно да се обърне
внимание на малките и средни градове, които са в селски райони, тъй като това е
района, в който тече процес на едно много сериозно обезлюдяване в населените места.
Тя посочи, че е добре броя на малките и средни градове, които ще влязат в тази
концепция, да бъдат повече отколкото в други райони, където тези процеси не са в
такава остра фаза. Г-жа Ирина Захариева призова членовете на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район да дадат своите предложения и коментари относно
Националната концепция за пространствено развитие, да положат усилия всеки да
изкаже своите виждания, за да е полезно за работата на консултанта и при прилагане на
политиката за регионално развитие в България.
В отговор на г-жа Ганя Христова, Г-жа Веселина Троева уточни, че
служителите в Министерство на околната среда и водите са запознати с Националната
концепция за пространствено развитие. Представители на министерството са
присъствали на семинари и конференции свързани с концепцията. Тъй като
Национален център за териториално развитие е екипа участвал и в разработването на
Националната стратегия за регионално развитие, г-жа Троева поясни, че е имало
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срещи по райони, където са давани насоки за бъдещо развитие. Провеждана е среща с
представители на предишни заседания и сега тези идеи само трябва да се доразвият.
Г-жа Илиана Филипова – изпълнителен директор на Българска търговскопромишлена палата – Враца изрази мнение, че се присъединява към изказването на
кмета на община Троян - г-жа Донка Михайлова за предпочитания модел на умерен
полицентризъм и постави въпроса за центровете в Северозападен район – Плевен и
Видин. Г-жа Филипова попита за критериите, по които град Видин е избран за център.
Г-жа Веселина Троева поясни, че изборът на град Видин е свързан със
строителството на Дунав мост 2, което ще е важна връзка към европейската
транспортна мрежа и съответно към полюсите и оси на развитие. Тя уточни, че тези
градове – центрове са съобразени с Националната концепция за пространствено
развитие на Румъния, където също има ясно изразени центрове на растеж. Г-жа Троева
уточни, че допълнително са изявени градове-центрове по поречието на река Дунав,
които са с изключително важно значение, с оглед развитието и на други два документа
– Стратегията за развитие на Дунавския регион и Вишеградската четворка, където също
се дава допълнителна тежест на някои от градовете, в зависимост от установени връзки,
традиции и възможност за развитие на трансгранично сътрудничество. Градовете
Никопол, Свищов, Лом са в тази категория, но Видин е с най-добра переспектива за
момента.
Г-жа Илиана Филипова уточни, че като представител на Българска търговскопромишлена палата се занимава с тази дейност от доста години. Познава стратегията на
Румънското правителство и дейността му по трансгранично сътрудничество и
информира, че в следващия им документ е заложено построяването на моста ОряховоБекет. Г-жа Филипова изрази мнение, че ако това е единствения критерий за избора на
град Видин за такъв опорен център, през следващия програмен период ако се акцентира
на Видин, едва ли градът ще оправдае логиката на полицентризъм.
Като допълнение към изказването си г-жа Илиана Филипова заяви, че когато
се разглежда такъв сериозен документ, е редно той да се изпрати по електронен път,
тъй като само от една презентация няма как да се получи подробна информация.
Г-жа Юлия Спиридонова представител от Обединение „Регионални планове ниво 2” и изпълнител на изготвянето на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за периода 2014-2020 г. отправи въпрос дали ще има официално
предоставена разработка на Национална концепция за пространствено развитие, за да
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може изпълнителят на плана да има основа, върху която да работи и да не се получават
различни мнения в документите.
В отговор на г-жа Спиридонова, г-жа Ирина Захариева обърна внимание, че
полюсите и осите на развитие са коментирани доста подробно в приетата вече
Национална стратегия за регионално развитие. Този документ е публикуван на сайта на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и част от информацията
може да се намери там. Също така Национален център за териториално развитие
публикуват на своя сайт работните анализи, схеми, презентации, представени във
връзка с работната група по Оперативна програма за регионално развитие.
Г-жа Захариева съобщи, че за всички консултанти, които се занимават с
разработването на Регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г.,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира среща, на
която те ще се срещнат с консултанта изготвящ ex-ante оценката за съответния
Регионален план за развитие. На тази среща ще бъдат поканени представители на
Национален център за териториално развитие да представят отново своите варианти ,
териториални модели за развитие или сценарии за това развитие. Г-жа Ирина
Захариева информира, че такава среща се предвижда около 9 или 10 октомври 2012 г.,
тъй като все още не са сключени договорите с консултанта, извършващ ex-ante
оценката.
По точка 3 от Дневния ред: „Представяне на становища на специализираните
комисии

към

РСР

на

СЗР

в

областта

на

публичната

инфраструктура,

конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси и околната среда и доклад
за проблемите в Северозападен район”
Г-н Ивайло Петров даде думата на г-жа Поля Върбанова - експерт от областна
администрация Ловеч, да представи обобщен доклад, относно становищата на
специализираните комисии към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район,
който задно със становищата да се предостави на консултанта, разработващ
Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
След представяне на информацията Председателят отправи предложение към
членове на Съвета за предложения и коментари.
Предложения и коментари не постъпиха и се премина към гласуване.

8

По точка 3 от Дневния ред Съветът взе следното решение:
Решение №1
Регионалният съвет за развитие

на Северозападен район приема

представените становища на специализираните комисии към РСР на СЗР в
областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитие на
човешките ресурси и околната среда и ги предоставя на изпълнителя на
обществената поръчка да бъдат взети под внимание при разработването на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
По точка 4 от Дневния ред: „Представяне на подхода, метода и конкретните
стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на
Северозападен район за периода 2014-2020 г. от изпълнителя на обществената
поръчка”
По точка 4 от Дневния ред г-н Петров даде думата на г-жа Юлия Спиридонова експерт в Обединение „Регионални планове – ниво 2”.
Г-жа Спиридонова представи пред членовете на РСР на СЗР подхода, метода и
конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за
развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Председателят на РСР на СЗР предостави възможност на членовете за мнения
и коментари, но такива не постъпиха.
Г-н Петров информира членовете на Съвета, че в залата присъстват
представители на Гражданско движение „Аз обичам Видин”, които са изпратили писмо
до министър-председателя на Република България за неразрешените проблеми в
Северозападния район. По отношение на поставения въпрос, относно Регионалния план
за развитие на Северозападен район, г-н Петров уточни, че е поканил представителите
на Гражданското движение, да изразят своите мнения и препоръки, които да бъдат
отразени по целесъобразност в разработвания проект на Регионален план за развитие за
периода 2014-2020 г.
Председателят даде думата на г-жа Ирена Александрова – учредител на
Гражданско движение „Аз обичам Видин”.
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Г-жа Александрова подчерта, че Северозападният район е район в риск и
предвид на всичките данни за тежкото положение, областите в района трябва да
настояват за целенасочена и силна държавна подкрепа за развитието на този район.
По отношение на град Видин г-жа Александрова сподели, че по чисто
географски, административни, стопански и културни причини той е бил и ще остане
естествения център на Северозапада. Значението на гр. Видин ще се засилва с
приключването на строежа на Дунав мост 2 и с очертаването му като логистичен
център.
Г-жа Александрова заяви, че се наблюдава пренебрежително отношение към
този район, приличащо на държавна дискриминация, изразено в два важни документа:
Регионалният план за развитие на Северозападен район за планиране за периода 20072013 г., където в раздела „Културно историческо наследство и неговия потенциал е
записано: „Поради историческите особености на региона областите Видин, Враца и
Монтана са с по-малко значение за националното културно наследство в сравнение с
останалите планови райони” и „Стратегически план за развитие на културния туризъм в
България”, одобрен от правителството на Република България през октомври 2009 г. В
този документ страната е обособена на 13 локуса, в които не само Видин с уникалната
си средновековна крепост „Баба Вида”, но и Белоградчик с неговите скали, кандидат за
едно от новите чудеса на света не са включени в нито един локус – нито в този по
„бреговете на Дунав”, нито Видин е включен в локуса „Стари български столици”.
Г-жа Александрова заяви, че културно историческото наследство е значимо и
може да бъде един от начините за изхранване на района.
Г-жа Александрова внесе предложение от Гражданско движение „Аз обичам
Видин”, относно:
- предоставяне на археологически обект „Рациария” на статут на археологически
резерват, за да може този обект да получи съответната закрила и да се спре неговото
продължаващо от години вандалско разграбване, както и да получи средства за
археологическа дейност.
- за незабавно предприемане на проучване ресурсите на минералните води във
Видинския регион, които са уникални по своите свойства и състав и тяхното
използване може да бъде един от лостовете за обновеното развитие на района.
- за незабавна корекция в посочените два важни правителствени документа, като
на трите области Видин, Враца и Монтана бъде отдадено дължимото се място с
обособяване на отделен самостоятелен локус.
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- да се окаже спешна консултантска помощ на общините в Северозападен район,
най-вече на водещите общини Видин, Враца и Монтана, както и община Белоградчик,
за кандидатстване по европейски програми, свързани с опазване на културноисторическото наследство. Да бъдат освободени общините от област Видин от
задължението да съфинансират такива проекти поради тежкото им финансово
състояние, което води до загуба на ценни проекти и невъзможност да се развие локален
туристически продукт.
Г-жа Ирена Александрова обърна внимание и за създаване на условия за
развитие на туризма като регионален поминък, защото със своето кръстопътно
разположение на три граници, Видин е идеален за развитие на туризъм – и то в
неговите най-различни форми като културно-исторически, религиозен, винен, речен,
алтернативен.
В заключение г-жа Александрова заяви, че Видин и Видинският регион
притежават уникални богатства, които могат да са ключа към Северозапада и ако
искаме нашите деца и внуци да останат в този край и да се гордеят с него, то сега е
момента да работим, мислим и да настояваме.
Други мнения и коментари не постъпиха и се премина към следващата точка от
Дневния ред.
По точка 5 от Дневния ред: „Информация за дейността на работната група
за разработване на Договора за партньорство на Република България с ЕС и
информация от публичното обсъждане на приоритетите и програмите на Република
България във връзка с прилагането на Кохезионната политика на Европейския съюз за
програмния период 2014-2020 г. ”
По точка 5 от Дневния ред г-н Ивайло Петров даде думата на г-жа Ваня
Събчева - областен управител на област Ловеч.
Г-жа Ваня Събчева представи информация за дейността на работната група за
разработване на Договора за партньорство на Република България с ЕС и информация
от публичното обсъждане на приоритетите и програмите на Република България във
връзка с прилагането на Кохезионната политика на Европейския съюз за програмния
период 2014-2020 г.
Г-жа Събчева информира присъстващите, че на заседанието е представен
анализ на Национална програма за развитие България 2020, базиращ се на
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предложенията и тематичните цели, които ще се финансират през следващия програмен
период. Представена е и визията за България, която е част от стратегията за развитие
България 2020, а именно към 2020 г. България е държава с конкурентоспособна
икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална
реализация на личността, чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално
балансиран икономически растеж.
Г-жа Ваня Събчева информира за представено предложение за тематичните
цели, които ще се финансират през следващия програмен период, оперативните
програми и водещите ведомства за разработване на всяка програма. Тя отбеляза, че в
периода 2014-2020 г. се предвижда ⅓ от финансирането да е от Кохезионния фонд, а ⅔
от структурните инструменти.
Г-жа Събчева продължи темата с информация от второто заседание на
работната група, проведено на 10 май 2012 г., на което са приети вътрешни правила на
работната

група, дадени

са

въвеждащи

уточнения

относно предварителните

условности, значението им, отражението им и какво се очаква при докладване на
статуса на изпълнение.
След представяне на информацията и поради продължителността и обсъждането
на включените важни теми в дневния ред, Председателят на Регионалния съвет за
развитие предложи кратка почивка и покани присъстващите на кафе-пауза в малката
зала на областна администрация Монтана.
След кратката почивка се премина към следваща точка от Дневния ред.
По точка 6 от Дневния ред: „Представяне на информация от заседанията на
тематичните работни групи за разработване на Оперативна програма за регионално
развитие за периода 2014-2020 г. и Оперативна програма за развитие на човешките
ресурси за периода 2014-2020 г.”
Председателят на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров напомни, че съгласно чл. 5,
ал. 7 от Постановление №5 от 18.01.2012 г. на Министерския съвет за разработване на
стратегическите и програмните документи на Република България за управление на
средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период
2014-2020 г., избраните представители на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район в съответните работни групи предоставят информация относно
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дейността на групите на заседанията на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
По точка 6 от Дневния ред г-н Петров предостави думата на г-жа Ваня Събчева.
Г-жа Събчева като представител в тематичната работна група за разработване
на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. представи
информация от провелото се на 31 юли 2012 г. заседание на работната група. Тя
информира присъстващите, че на заседанието са дискутирани базови, организационни
и технически въпроси, вътрешни правила за работата и състава на тематичната работна
група. Представени са мерките осъществени в подготвителния етап, които са
стартирали още през 2010 г. с участието на Управляващия орган на Оперативна
програма регионално развитие в предишните работни групи на европейско ниво,
свързани с градското развитие и целящи транспониране на изградената на европейско
ниво визия в Оперативна програма регионално развитие за следващия програмен
период.
Г-жа Ваня Събчева информира, че на заседанието е представена информация за
социално-икономически анализ на българските региони, междинни резултати и
информация от изготвянето на Национална концепция за пространствено развитие
2013-2025 г. Данните от социално-икономическият анализ ще се използват и за
изграждане на структурата на оперативната програма, на приоритетите, обхвата и
възможностите за инвестиции.
През следващия програмен период Оперативна програма за регионално развитие
ще е насочена към градовете и целта е демаркацията с програма за развитие на селските
райони да се очертаят така, че градовете да са бенефициенти. Населените места с
типично селски профил следва да получат своята подкрепа от програма за развитие на
селските райони.
Дискутирани са предварителния списък от приоритети на бъдещата оперативна
програма и тази тема ще е обект на обсъждане и коментар на бъдещите заседания.
Представен е индикативен график за следващите заседания. Целта е до края на месец
ноември 2012 г. да се изготви първият вариант на оперативната програма, като дотогава
в рамките на заседанията, фокусът ще бъде върху приоритетните области и
интервенциите на програмата. Г-жа Събчева уточни, че следващото заседание на
тематичната работна група е на 28.09.2012 г.
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След представяне на информацията г-н Петров даде думата на г-н Румен
Маноев – кмет на община Козлодуй.
Г-н Маноев - представител на РСР в тематичната работна група за разработване
на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-2020 г.
представи информация от провелите се заседания на 10.08.2012 г. и 24.09.2012 г. Той
информира членовете на Съвета за приоритетните оси за новата оперативна програма,
предлагащи се към момента, като това са: Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа
до заетост и качеството на работните места”; Приоритетна ос № 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване”; Приоритетна ос към тематична
цел „Инвестиране в образование, придобиване на умения и обучение през целия
живот”; Приоритетна ос № 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда,
социалното включване и здравеопазването”; Приоритетна ос № 4 „Транснационално
сътрудничество”; Приоритетна ос № 5 „Техническа помощ”.
Г-н Румен Маноев отбеляза, че след първото заседание на работната група, към
членовете и заинтересованите страни са отправени възможности за даване на
предложения по отношение на приоритетните мерки, дейности, целеви групи и
бенефициенти по отделните мерки и на второто заседание на работната група, тези
предложения са обобщени, за да има структурирана оперативна програма и да се върви
към окончателен вариант.
След представяне на информацията, г-н Ивайло Петров предостави думата на
г-н Цветан Асенов – областен управител на област Видин и представител в тематичната
работна група за разработване на Оперативна програма за околна среда за периода
2014-2020 г.
Г-н Асенов представи информация от провелото се на 05.09.2012 г. заседание на
работната група, на което е обсъден проект на вътрешни правила за организация на
дейността на работната група, както и индикативен график за работата й. Пред
членовете на работната група е направена презентация на тема „Интегриране на
политиките по околна среда и изменение на климата в петте фонда към Общата
стратегическа рамка и програмиране за 2014-2020 г.”
Г-н Цветан Асенов обърна внимание на индикативния график и задачите на
работната група, където са изложени действията, предприети от Министерство на
околната среда и водите до настоящия момент в процеса на програмиране, както за
целите на разработване на Оперативна програма за околна среда, така и за процеса на
интегриране на политиките по околна среда и политиките по изменение на климата.
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Разработени са два пакета инструментариум за интеграция - хоризонтален и
вертикален.
Г-н Асенов информира, че на заседанието са представени индикатори за
отчитане напредъка по изпълнение на устойчивия растеж, които са: Индикатор за
ефективност на ресурсите, за продуктивност на ресурсите, за управление на битовите
отпадъци, емисии на парникови газове и дял на ВЕИ в крайното потребление на
енергия. Представена е и общата стратегическа рамка, документ, който все още е в
работен вариант и подлежи на дискусии и заяви, че повече от представените документи
са в процес на преговори, като техните изменения и окончателни варианти ще окажат
съществено влияние върху работата по изготвяне на Оперативна програма за околна
среда

2014-2020г.

Основно

предизвикателство

ще

е

опростяването

на

административната тежест, за което ще се разчита на приноса на всички бенефициенти
от настоящия програмен период в рамките на позволеното опростяване в регламентите.
След представената информация се преминава към следваща точка от дневния
ред.
По точка 7 от Дневния ред: „Представяне на SWOT анализ за нуждите на
ОПРР 2014-2020”
Председателят на Съвета даде думата на г-жа Аница Русева представител на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Г-жа Аница Русева направи кратко въведение относно SWOT анализа за
нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. Г-жа Русева
уточни, че

той

е

продукт

на Министерство на регионалното развитие и

благоустройството, в подкрепа от Обединение „Регионални анализи 2014+”, които са
изпълнители по един дългосрочен договор за разработване на Социално-икономически
анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие за следващия
програмен период. Тя отбеляза, че този SWOT анализ ще се представи и на работната
група за разработване на оперативната програма на 28.09.2012 г. Г-жа Аница Русева
призова членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район да дадат
своите коментари и предложения, както на това заседание, така и на заседанието на
тематичната работна група за разработване на Оперативна програма за регионално
развитие за периода 2014-2020 г.
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След направеното въведение от г-жа Аница Русева, г-жа Дочка Велкова представител на Обединение „Регионални анализи 2014+” представи на присъстващите
SWOT анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
На заседанието г-жа Велкова раздаде материали с предложенията за силни
страни, слаби страни, възможности и заплахи и членовете на Съвета да направят оценка
на значимостта на посочените силни и слаби страни, възможности и заплахи, като тази
оценка ще послужи за изготвяне на SWOT анализ за нуждите на Оперативна програма
за регионално развитие 2014-2020 г.
По точка 8 от Дневния ред: „Представяне на проект „Координирани
действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в
област Монтана”, реализиран от областна администрация Монтана по Оперативна
програма

„Административен

капацитет”

подприоритет

1.3.

„Ефективна

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Г-н Ивайло Петров даде думата на г-жа Галя Донова - експерт от областна
администрация Монтана.
Г-жа Донова направи кратко представяне на проект „Координирани действия за
разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област
Монтана”, реализиран от областна администрация Монтана по Оперативна програма
„Административен

капацитет”

подприоритет

1.3. „Ефективна координация и

партньорство при разработване и провеждане на политики”.
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 Петров уточни, че съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие, приетите решения от Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район се свеждат до знанието на гражданите, чрез средствата за
масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на РСР.
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
г-н Ивайло Петров, предложи за одобряване Проект на съобщение до средствата за
масово осведомяване, относно проведеното заседание на РСР на Северозападен район.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
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Решение №2
1. Регионалният съвет за развитие (РСР) одобрява Проект на съобщение до
средствата за масово осведомяване, относно проведено заседание на РСР 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 РСР, областните управители, представителите на общините и
секретаря на РСР в Северозападен район, като се вземат предвид и
предложенията направени на заседанието.
По точка 10 от Дневния ред: „Други”
Г-н Ивайло Петров информира членовете на Съвета, че е постъпило писмо от
г-н Цветан Асенов – областен управител на област Видин и представител на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в работната група за
разработване Оперативна програма за Околна среда 2014-2020 г., относно съгласуване
на проект на Правила за организацията и дейността на работната група.
Г-н Петров обърна внимание, че съгласно Проекта на Правила за организацията
и дейността на работната група за изготвяне на Оперативна програма за околна среда
2014-2020 г., членовете на работната група задължително съгласуват предварително
изготвените становища в рамките на ведомството/институцията/организацията, която
те представляват.
Предвид краткия срок от 5 дни, посочен в проекта на правила за съгласуване на
становищата

по

проектните

документи

с

ведомството/институцията,

която

представителят в работната група представлява, Председателят на РСР на СЗР
отбеляза, че практически е невъзможно да се свикват заседания на Регионалния съвет
за развитие на Северозападен район, както и да се провеждат процедури по
неприсъствено приемане на решение от членовете му.
Г-н Петров внесе предложение за вземане на решение, с което да се предостави
възможност на председателя на РСР на СЗР да съгласува становища по проектните
документи, свързани с изготвянето на Оперативна програма за околна среда 2014-2020
г. и те да се считат за официални становища на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
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Председателят г-н Петров предостави възможност на членовете за други
предложения, но такива не постъпиха.
След проведено гласуване, Съветът взе следното решение:
Решение №3
Регионалният съвет за развитие на Северозападен район предоставя възможност
на председателя на РСР на СЗР да съгласува становища по проектните документи,
свързани с изготвянето на Оперативна програма за Околна среда 2014-2020 г. и те
да се считат за официални становища на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
Председателят на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
г-н Ивайло Петров благодари на всички присъстващи членове на РСР за участието и
закри заседанието в 14.20 часа.
Опис на материалите по заседанието:
1.Проект на дневен ред;
2.Становища на специализираните комисии към РСР на СЗР в областта на публичната
инфраструктура, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси и околната
среда;
3.Предложение за силни страни, слаби страни, възможности и заплахи;
4.Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.

Протоколист на РСР на Северозападен район:
……………………………………….........
(Наталия Николова) /п/
Секретар на РСР на Северозападен район:
……………………………………….........
(Ирина Михайлова)
/п/

Председател на РСР на Северозападен район
……………………………………..........................
(Ивайло Петров) /п/
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