
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Заседание на работна група по приоритетна област „Икономическо развитие” 

Дата: 23 септември 2013 г. 
Основание: Заповед № 764/31.05.2013 г. на Кмета на община Враца, определяща 
състава на работните групи във връзка с изработване на Общински план за развитие 
2014 – 2020 г.  

 

Присъстващи:  
1. д-р инж. Виолета Божинова – Директор „ПАПМС” 
2. Бойко Ничев – общински съветник в ОбС Враца 
3. Камелия Цонева – Териториално статистическо бюро 

 
Отсъстващи: 

1. инж. Красимира Георгиева – зам.-кмет „ЕФиОП” 
2. Лиляна Нелова – Индустриална стопанска асоциация - Враца 
3. Илиана Филипова – Търговско промишлена палата - Враца 

 
Председателя на работната група и упълномощените експерти отсъстват по уважителни 
причини. 
 
Дневен ред: 

1. Указания за подготовка и предоставяне на информация във връзка с 
разработване на Общински план за развитие на Враца 2014-2020. 

2. Указания за подготовка и предоставяне на информация във връзка с отчитане 
изпълнението и окончателната оценка на Общински план за развитие на Враца 
2006-2013. 

 
Участниците в заседанието бяха информирани за извършеното до момента по 
подготовката на Общинския план за развитие за новия програмен период – 2014-2020 г. 
и за техните задължения в процеса на неговото изготвяне, одобрение и съгласуване. 
 
Във връзка с окончателната оценка на общинския план за развитие на Враца за периода 
2006-2013 г. членовете на работната група трябва да представят становища и 
информация по неговото изпълнение и предложения за мерки, които да бъдат 
включени в новия общински план за развитие. 
 
Северозападен район на планиране е определен като територия за целенасочено 
въздействие в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020, очертаващо 
помощта от европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ). От взаимен 
интерес е иницииране на идеи и проекти, които могат да бъдат включени в 
разработващата се Интегрирана стратегия за териториално развитие на СЗР за периода 
2016 – 2020, във връзка с преодоляване на регионалните различия на СЗР, спрямо 
другите 250 региона в ЕС,  в контекста на Стратегията „Европа 2020” и целите на 
Кохезионната политика, която се базира на одобрения с РМС 459/01.08.2013 г. 
Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г. 
Интегрираната стратегия ще доразвива и конкретизира пакетът от действия, които ще 



 
получат финансиране от ЕСИФ, с цел постигане на устойчиво и приобщаващо развитие 
на територията и ще указва административните механизми за управление на 
интегрираните териториални инвестиции. 
 
Решения: 
 

1. Информация по изпълнението на Общинския план за развитие на Враца 2006-
2013 в сферата на компетентностите на включените в работната група експерти. 

Срок: 30.10.2013 г. 
2. Предложения за проекти и мерки за включване в Общинския план за развитие на 

Враца за периода 2014-2020 г. 
Срок: 30.10.2013 г. 

3. Предложения за проекти и мерки за включване в Интегрирана стратегия за 
териториално развитие на СЗР за периода 2016 – 2020. 

Срок: 30.10.2013 г. 
 
 
СЪСТАВИЛ,        ОДОБРИЛ, 
 
инж. В. Божинова       инж. Кр. Георгиева 


