РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областния съвет за развитие
на област Перник

Днес, 16.01.2020 г. от 14 часа в зала „Струма” на Областна администрация –
Перник, се проведе заседание на Областния съвет за развитие, на което присъстваха
следните членове с право на глас:
1. Инж. Емил Костадинов – Областен управител на област Перник и Председател
на Областния съвет за развитие;
2. Г-н Иво Иванов – Зам.-областен управител на област Перник и зам.председател на Областния съвет за развитие;
3. Г-н Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир;
4. Г-н Иван Бъчваров – Зам.-кмет на община Брезник;
5. Г-жа Цветислава Цветкова – Кмет на община Трън;
6. Г-н Димитър Колев – Председател на Общински съвет Перник;
7. Г-н Иван Тинков – Председател на Общински съвет Брезник;
8. Г-н Бойчо Харалампиев – Председател на Общински съвет Трън;
9. Г-н Стефан Маринов – Председател на Общински съвет Земен;
10. Г-жа Бойка Павлова – Председател на ПТПП;
11. Г-н Тодор Йорданов – Представител на РС на КНСБ – Перник;
12. Г-н Валентин Манолов – Представител на СРС „Подкрепа“ – Перник;

И представители на Областна администрация – Перник:
1. Г-жа Цветана Пиралкова – Главен секретар на Областна администрация –
Перник;
2. Г-жа Изабела Борисова – Директор на Дирекция „АКРРДС“ в Областна
администрация Перник;
3. Г-жа Ваня Банкова – Старши експерт в Областна администрация – Перник и
секретар на Областния съвет за развитие на област Перник.
Заседанието бе открито в 14 часа от Председателя на Областния съвет за
развитие на област Перник – инж. Костадинов.
По първа точка от дневния ред:
След кратки приветствени думи, заседанието продължи с представяне на
предварително заявения дневен ред, както следва:
1. Откриване на заседанието и гласуване на дневния ред;
2. Определяне на представители от Област Перник в състава на Регионалния
съвет за развитие на Югозападен район;
3. Дискусия
При извършване на проверка за наличие на кворум за провеждане на
легитимно заседание на Областния съвет за развитие на област Перник бе
установено, че такъв е наличен.
Дневният ред бе гласуван и приет с пълно единодушие.
По втора точка от дневния ред:
Инж. Костадинов даде думата на г-жа Банкова.
Г-жа Банкова, в качеството си на секретар на Областния съвет за развитие
на област Перник, поясни че процедурата по избор на представители от Област
Перник в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район се
провежда съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие. Процедурата се състои в излъчване на кандидати
сред представителите на местната власт – кметове на общини, а двамата кандидати,
събрали най-голям брой гласове в тяхна подкрепа биват излъчени за членове с
право на глас в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.
Инж.
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За членове с право на глас в състава на Регионалния съвет за развитие на
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Югозападен район бяха излъчени следните кандидати:
1. Г-н Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир
2. Г-н Васил Узунов – Кмет на Община Брезник
Горе упоменатите кандидати бяха подкрепени от всички присъстващи членове
на Областния съвет за развитие.
По трета точка от дневния ред:
Инж. Костадинов даде думата на членовете на Съвета за коментари и
въпроси.
Г-н Алексиев сподели, че не за първи път ще бъде член на Регионалния
съвет за развитие на Югозападен район. Осъзнава ангажимента, който поема.
Активността му в заседанията на Регионалния съвет през годините го доказва.
„От особена важност е съставянето на график от задачи, които да се оформят като
конкретни предложения, да се представят на заседанията на РСР и да се следи
тяхното материализиране в конкретни действия. Също така членовете на РСР
следва да се отчитат пред Областния съвет за развитие на област Перник за
участието им в заседанията на Регионалния съвет за развитие, за направените от
тях предложения и напредъка по минали такива.“ – добави той.
Г-жа Павлова поздрави излъчените представители на област Перник в
Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и добави, че може би е
дошъл момента да се постави на дневен ред проблема с изкуственото завишаване
на показателите на Югозападния район за планиране, което завишаване е
породено от високата концентрация на капитал, инвестиции и др. в столицата.
Останалите 4 области в Югозападен район не са поставени при равни условия, по
нейно мнение. „Следва да се помисли за лобиране в посока към ново райониране,
където София – град да бъде самостоятелен район за планиране.“ – допълни тя.
Г-жа Пиралкова се включи в дискусията, акцентирайки върху настоящото
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Югозападен район в периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. В резон с предходните
коментари тя заяви, че именно сега е момента за систематизиране и представяне
на конкретни идеи.
„Що се отнася до районирането на ниво 2, темата беше обект на широки
обществени дискусии. Бяха предложени и разглеждани множество модели,
включително и обособяване на София – град като самостоятелен район. Доколкото
знам, всички
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планиране. Можи би, не е късно да се отвори темата отново, тъй като дълго
готвения нов Закон за регионалното развитие все още не е факт.“ – допълни тя.
Поради
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на

дневния

ред

инж.

Костадинов

благодари

на

присъстващите и закри заседанието.
В следствие от проведеното заседание, Областния съвет за развитие
излиза със следното решение: Определя за членове с право на глас в
състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, следните
лица:
1.

Г-н Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир;

2.

Г-н Васил Узунов – Кмет на Община Брезник.
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