ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
11 март 2016 г., гр. Хасково, в зала „Марица”, етаж I-ви в сградата
на Областна администрация Хасково
10:30 - 11:00
Регистрация на участниците.
11:00 - 11:10
1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен
централен район /ЮЦР/. Приемане на дневния ред.
(г-н Станислав Дечев- председател на РСР на ЮЦР за периода
01.01.- 30.06.2016 г., областен управител на област Хасково)
11:10 - 11:30
2. Докладване на актуални проблеми, свързани със състоянието на път III-5509
Свиленград – Димитровче – Райкова могила – Щит – Пашово – Сладун –
Маточина и път II-76 Харманли – Тополовград
(Докладва: представител на ОПУ- Хасково)
11:30 - 12:00
3. Осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение,
съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.
(Докладва: представител на РИО – Хасково)
12:00 - 12:30
4. „Представяне опита и дейността на фонд ФЛАГ. Нови възможности за
финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г.
чрез финансови инструменти – Jessica, Фонд на фондовете и др.”
(Докладва: г-жа Надя Данкинова –
изпълнителен директор на фонд ФЛАГ)

12:30 - 13:00

5. Представяне на постъпили предложения за промяна в Закона за публичночастното партньорство.
(Докладва: Никола Белишки - Кмет на община Панагюрище)
13:00 – 13:40
Кафе пауза
13:40 – 14:10
6. Представяне на проект „Река Марица като фактор за развитието на Южен
централен район“
(Докладват: Здравко Сечков – изпълнителен
директор на ФРМС и Александър Михайлов председател на УС на Рари Мизия)
14:10 - 14:30
7. „Представяне на възможностите за кандидатстване по Програма ИНТЕРРЕГ за
трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана по
Инструмента за предприсъединителна помощ”.
(Докладва: Иван Делчев – ръководител на съвместния
технически секретариат по програма ИНТЕРРЕГ)
14:30 – 14:40
8. Други.
(г-н Станислав Дечев- председател на РСР на ЮЦР,
областен управител на област Хасково)
14:40 – 14:50
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.
(г-н Станислав Дечев- председател на РСР на ЮЦР,
областен управител на област Хасково)
Закриване на заседанието.

