ПРОТОКОЛ
№49 от
29.10.2021 г.
Предмет:

Писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на
Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион,
инициирана на 18 октомври 2021 г.
Одобрение на Доклад за резултатите от последващата оценка за
изпълнението на Регионалния план за развитие 2014 - 2020 г. на
Североизточен регион

Докладът за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния
план за развитие 2014-2020 г. на Североизточен регион (РПР на СИР) е разработен в
изпълнение на § 37 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за регионалното
развитие (обн. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.). Изпълнението,
наблюдението и оценката на РПР за периода 2014 - 2020 г., се довършват по реда, по който
са започнали. Редът, по който се довършват РПР по ЗРР, преди влизането в сила на
изменението му, е чрез извършване на последваща оценка не по-късно от една година след
изтичането на периода на тяхното действие, т.е. срокът за финализирането на процеса по
одобряването на последващите оценки за изпълнението на РПР (2014-2020 г.) от
Министерски съвет (МС) е до края на 2021 г.
На 18 октомври 2021 г. на основание чл.39, ал.6 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие (обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.), Секретариатът на
РСР на СИР инициира провеждане на писмена процедура за одобрение на Доклад за
резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие
2014 - 2020 г. на Североизточен регион. Доклада беше изпратен до членовете и
наблюдателите в РСР на СИР за запознаване и коментари в срок до 28.10.2021 г. В
указания срок са постъпили следните коментари от Община Варна, които следва да се
отразят при изготвяне на финалния вариант на документа:
 На стр.17, на която се прави анализ на безработицата текста е некоректен.
Коментират се тенденциите в област Силистра, която не е на територията на СИР.
„Нивата на безработица на регионално ниво остават по -високи от средното за
страната през периода, като само в област Варна са по -ниски. Тенденциите в областите
Шумен и Силистра са неустойчиви и по-скоро негативни, като коефициентът на
безработица (15-64) запазва високи стойности през 2017-2018 г.“;
 На стр.18, текстът, който коментира нарастването на дела на населението с достъп
до обществено водоснабдяване в СИР не е ясен в частта: „В периода 2014-2019 г.
нараства дела на населението с обществено водоснабдяване в СИР – от 1,4% през 2014
г. до 4,1% през 2019 г. Основен принос в това има област Търговище, като данните
разкриват възникващи проблеми и в област Шумен.“
Отправените коментари са изпратени за отразяване при изготвяне на финалния
вариант на Доклада за резултатите от последващата оценка за изпълнението на
Регионалния план за развитие 2014 - 2020 г. на Североизточен регион.
При провеждане на писмена процедура за неприсъствено приемане на решения
членовете с право на глас по чл.18, ал.4, т.1 и т.2 от Закона за регионалното развитие
представят писмени Решения за одобрение. На основание чл.39, ал.6 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.)
решението се приема, ако то е подкрепено писмено без забележки най-малко от две трети
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от членовете му. При липса на писмен отговор от страна на член на регионалния съвет за
развитие се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.
Съгласно Заповед № РД-02-36-1757/15.12.2020 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството членовете с право на глас по чл. 18, ал. 4, т. 1 и т. 2 от
Закона за регионалното развитие (ЗРР) при вземането на всички решения от
компетентността на РСР, във връзка с чл. 19 от ЗРР, са 15 (петнадесет).
До изтичане на крайния срок на процедурата проекта на решение е съгласуван
писмено от 15 членове, от които 14 титуляра (областните управители на Област Варна,
Област Шумен, Област Добрич и Област Търговище и кметовете на Община Варна*,
Община град Добрич, Община Шумен, Общива Търговище, Община Девня, Община
Долни чифлик, Община Добричка, Община Опака, Община Ветрино и Община Венец) и 1
заместник (кметът на Община Бяла).
*Кметът на Община Варна съгласува решението с коментари, които следва да се
отразят при изготвяне на финалния вариант на документа.
Във връзка с гореизложеното РСР на СИР взема следното решение:
Решение:
1.

Регионалният съвет за развитие в Североизточен регион одобрява

Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Реги оналния
план за развитие 2014 -2020 г. на Североизточен регион, разработен в изпълнение на
§ 37 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за измене ние и допълнение
на Закона за регионалното развитие (обн. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от
13.03.2020 г.).

Председател на РСР в СИР: .......................................................
Г-н Иван Портних, кмет на Община Варна

Секретар на РСР в СИР: .............................................................
инж. Антонина Дончева, началник на отдел СИР, ГД СППРР, МРРБ
Протокол: ………………………………………………………….
Стоян Чакъров, старши експерт в отдел СИР, ГД СППРР, МРРБ
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