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УТВЪРЖДАВАМ!
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ:……………...
Областен управител на област Плевен
и председател на Областен съвет за
развитие на Област Плевен

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2017 Г.
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Годишният доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл. 68, т. 51
от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 10, т. 5 от
Вътрешните правила за дейността на Областния съвет за развитие на Област
Плевен, във връзка с Плана за действие за актуализиране на политиката,
стратегическите и оперативните цели в областта на финансовото управление и
контрол в Областна администрация Плевен.
Докладът съдържа информация за разгледаните въпроси и приетите
решения от Съвета в съответствие с правомощията му по Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Областният съвет за развитие на област Плевен е създаден на основание
чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 61, чл. 62, чл.
64 и чл. 73, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие.
Функциите на Областния съвет за развитие на Област Плевен са
определени в чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие и чл. 67 от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Основната дейност на Областният съвет за развитие е свързана с
провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на
Област Плевен:
 обсъжда и приема Областната стратегия за развитие и Регионалната
схема за пространствено развитие на областта;
 обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с
ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в
районите за целенасочена подкрепа;
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Чл. 68. Председателят на областния съвет за развитие:
5. осигурява публичност и прозрачност на дейността на областния съвет за развитие;
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 обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване
изпълнението

на

Областната

стратегия

за

развитие,

включително

за

финансиране на общински проекти;
 съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката
на Областната стратегия за развитие;
 обсъжда и одобрява Междинния и Окончателния доклад за
изпълнението на Областната стратегия за развитие по предложение на
областния управител.
 одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните
или временните комисии към Областния съвет за развитие по предложение на
Областния управител;
 приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с
други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности
по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
 съгласува изготвените съгласно Закона за водите Регионални
генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на
агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и
съоръженията, инвестиционните програми към Регионалните генерални
планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към
Генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К
системите и съоръженията.
II. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА
През 2017 г., на основание чл. 29, ал 3 и чл. 69, ал. 2, т. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), са проведени две
заседания на Областния съвет за развитие на Област Плевен.
Първото заседание е проведено на 01.03.2017 г., в зала „Плевен” на
Областна администрация Плевен. На заседанието присъстваха членове на
3
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg

e-mail: oblastpleven@gmail.com

Областния съвет за развитие на Област Плевен по чл. 22, ал. 2 от Закона за
регионално развитие (ЗРР) и чл. 61, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие (ППЗРР), вкл. предвид темата, предмет на
обсъждане на заседанието и на основание чл. 62, ал. 5 от ППЗРР, като член с
право на глас присъстваше началника на Регионално управление на
образованието – град Плевен.
В рамките на заседанието е представена, обсъдена и съгласувана на
основание чл. 196, ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование
(ЗПУО), разработената в изпълнение изискванията на чл. 196, ал. 1 от ЗПУО от
Областния управител на област Плевен Областната стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците в Област Плевен 2017 – 2020
г.”.
По реда на чл. 69, ал. 5 от ППЗРР, непосредствено преди заседанието от
страна на кметовете на общините Долна Митрополия и Гулянци е отправено
предложение за включване на допълнителна точка „Определяне на Проект
„Римското наследство на Мизия и Дакия Траяна – общите културни ценности
на България и Румъния в подкрепа на социалното и икономическо развитие на
Долен Дунав”, като обект с регионално значение.“. В рамките на обсъждането е
представена

информация

за

археологически

резерват

„Улпия

Ескус“,

включително информация за предвидените интервенции в рамките на проект,
депозиран от Областна администрация Плевен. Предложението бе прието от
членовете на Съвета.
Второто заседание на Областния съвет за развитие на Област Плевен е
проведено на 11.12.2017 г., в зала „Плевен” на Областна администрация
Плевен. В рамките на заседанието е представен, обсъден и одобрен доклада
от проведената Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на
Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.
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Докладът от проведената междинна оценка на Областната стратегия за
развитие на област Плевен за периода 2014-2020 г. е изготвен съгласно
нормативно заложеното изискване в чл. 33, ал. 1 от Закона за регионално
развитие за извършване на междинна оценка на всички документи за
стратегическо планиране в средата на периода на изпълнение, в т.ч. и на
областната стратегия за развитие на Област Плевен.
Междинната оценка е извършена от експертен екип притежаващ нужната
квалификация съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие и въз основа на сключен договор № ТД-174 от 20 април 2017 г. между
„Макроплан“ ЕООД и Областна администрация Плевен с предмет: „Изготвяне
на междинна оценка на областна стратегия на област Плевен за периода
2014-2020 г.“.
В изпълнение на функциите, разписани в чл. 22, ал. 5, т. 4 от ЗРР,
Областният съвет за развитие на област Плевен съдейства за осигуряване на
необходимата информация за оценката на Областната стратегия за развитие на
област Плевен за периода 2014 – 2020 г.
За проведените заседания са съставени протоколи, подписани от
председателя и секретаря на Съвета, които са предоставени на членовете на
Областния съвет за развитие на Област Плевен.
III.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОТО

ОСИГУРЯВАНЕ

НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

През годината в организационно-технически план, със Заповед № РД №
РД-09-16/27.02.2017 г. на Областния управител на Област Плевен за секретар
на Областния съвет за развитие е определен служител от Областната
администрация. Със Заповед № РД-09-79/04.07.2017 г. на Областния управител
на област Плевен е определен заместник-председател на Съвета.
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През разглеждания период, включително е извършена проверка и
актуализация на състава на Областния съвет за развитие на Област Плевен.
Извършени са необходимите организационни дейности за осигуряване
нормалната работа на Съвета.
Приложения: 1. Протокол № 1 от 01.03.2017 г.
2. Протокол № 2 от 11.12.2017 г.
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