Проект!
ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
27 май 2013 г., гр. Пазарджик,
бул. България № 2, „Кметска зала”, 11:00 часа

11:00 - 11:30
Регистрация на участниците.
11:30 - 11:40
1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен
централен район /ЮЦР/. Приемане на дневния ред.
(Председателят на РСР и областен управител
на област Пазарджик)
11:40 - 12:10
2. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план
за развитие в Южен централен район (2011-2013г.) за 2012 г.
(Секретарят на РСР - Даниела Опълченска)

12:10 - 12:20
3. Одобряване на проекта на РПР на ЮЦР 2014-2020 г.

в съответствие със

становището на МОСВ по екологичната оценка.

12:20 - 13:00
4. Представяне на приоритетни мерки и проекти в областта на енергетиката,
туризма и транспорта за Южен централен район през следващия програмен
период 2014-2020 г.
(Мария Иванова, директор на дирекция „Туристическа политика“в МИЕТ и
Благовеста Дедьова, нач.отдел „Мониторинг“ в АПИ)
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13:00 – 13:20
Кафе пауза.
13:20 – 13:40
5.Представяне на "Резултати от анализа на градското развитие в България".
(Борислав Тафраджийски,
представител на Обединение
"Регионални анализи за 2014+")
13:40 – 14:00
6. Представяне на втори работен проект на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020г.
(Димчо Димов, ст.експерт в
ГД "ПРР"в МРРБ)

14:00 – 14:50
7. Представяне, обсъждане и съгласуване проектите на Областните стратегии за
развитие на областите от ЮЦР за периода 2014-2020 г., съгласно чл. 19, т. 2 от ЗРР.
(Представители на областните
администрации от ЮЦР)

14:50 - 14:55
8. Други.
14:55 - 15:00
9. Предложение за решение на РСР на ЮЦР за осигуряване публичност на
приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие.
(Председателят на РСР и областен управител
на област Пазарджик)

Закриване на заседанието.
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