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ОДОБРЯВАМ: (п)
НЕДЯЛКО СЛАВОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областен съвет за развитие

Днес, 14.05.2015 г. в зала 201 на Областна администрация – гр. Смолян се
проведе заседание на Областния съвет за развитие при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Откриване на заседанието
2.Актуализация на състава на Областен съвет за развитие
3.Представяне на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа,
погранични, планински и полупланински слабо развити райони
4. Представяне на предложения за ключови проекти в Смолянска област, с които ще се
кандидатства за целево финансиране
5.Дискусия
По т.1 от дневния ред областният управител г-н Недялко Славов провери
присъствието, установи, че има кворум и даде старт на заседанието. Той обяви
участието на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван
Аспарухов.
Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет без възражения.
По т.2 от дневния ред бе прочетен актуализирания състав на членовете на Областен
съвет за развитие. След гласуване бе приет без възражения.
По т.3 от дневния ред думата бе дадена на зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството Иван Аспарухов. Той даде разяснение относно Целенасочената
инвестиционна програма, като посочи че тя се разработва в изпълнение на програмата
на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.
и по-конкретно приоритет 13.1 „Преодоляване на икономическата изостаналост на
отделните райони в страната – Северозападна България, Родопите, Странджа,
погранични, планински и полупланински слабо развити райони“.
По т.4 от дневния ред думата бе дадена на кметовете от 10-те общини на територията
на областта. Те представиха и аргументираха предложенията си.
От своя страна областният управител Недялко Славов предложи проекти с очаквано
значимо регионално въздействие, които бяха подкрепени от членовете на съвета. Това
са: Път и площадка за ГКПП „Елидже”; частична трета лента на път ІІ-86 Асеновград –
Областна администрация – Смолян прилага Интегрирана система за управление на
качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001 и ISO 27001

ПРОТОКОЛ от заседание на Областен съвет за развитие 14.05.2015 г.

Смолян; СТЦ „Перелик”; регионален воден проект – интегриран за няколко общини от
областта; разширение и рехабилитация на основна пътна артерия Сандански - Гоце
Делчев – Доспат – Смолян – Ардино – Кърджали като връзка с АМ „Марица”;
предпроектни проучвания и изследване потенциала на минералните извори на
територията на областта; проучване и анализ на потенциала в областта за развитие на
биологичното животновъдство и биоземеделие .
Всички предложения бяха подложени на гласуване.
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов
препоръча всички подадени предложения за проекти от област Смолян да бъдат приети
и изпратени в Министерството.
Областният съвет за развитие одобри всички постъпили предложения.
По т.5 от дневния ред се проведе дискусия.
Г-н Пантелей Мемцов - Представител на национално представителна работодателска
организация Асоциация на индустриалния капитал зададе въпрос дали може като НПО
да подготвят също предложения за проекти. Зам.-министърът на регионалното развитие
и благоустройството Иван Аспарухов даде положителен отговор и препоръча в найкратък срок техните предложения също да бъда изпратени в Министерството.
В заключение г-н Иван Аспарухов даде допълнителна информация относно
предстоящи отворени покани за финансиране на проекти, както и за утвърдени
оперативни програми.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
Приложения:
1. Присъствен списък
2. Обобщен списък с предложения за проекти на територията на област Смолян
във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в
подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана
и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо
развити райони

Протоколчик: ( п )
Инж. Радка Тунева-Янчевска
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