ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
19 март 2015 г., Областна администрация Кърджали, зала 301, 11:00 ч.
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 Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР за
периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г.,
областен управител на област Кърджали)
11:10 - 11:50
2. Докладване по поставени проблеми на заседанията на РСР на ЮЦР в Кърджали
по време на председателството през 2012 г.:
2.1 Докладване на актуална информация за състоянието на проекта „Регионален
център за управление на отпадъците в Кърджали”, финансиран по Програма
ИСПА и държавен бюджет;
2.2. Докладване на актуална информация за състоянието на „Интегриран воден
проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и
реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, предложен за
финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.;
2.3. Докладване на актуална информация за строителството на Обходен път на гр.
Кърджали.
(Докладва: г-н Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР,
областен управител на област Кърджали)

11:50 – 12:20
3. Представяне и обсъждане на актуален проблем на територията на област
Кърджали:
3.1. Съдействие за превенция на свлачищните процеси и овладяване на
последиците от тях на приоритетни обекти на територията на област Кърджали;
3.2. Предприемане на действия за сключване на споразумение с Република Гърция
за преминаване на автобуси (до 55 места) през ГКПП „Маказа” – извършване на
международни случайни превози и изграждане на най-важни допълнителни
подобекти на ГКПП Маказа с оглед неговото нормално функциониране.
(Докладва: г-н Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР,
областен управител на област Кърджали)

12:20 – 12:50
4. Концепция за туристическо райониране на България – основни моменти,
касаещи областите от Южен централен район.
(Докладва: г-жа Ирена Георгиева –
заместник-министър на туризма)
12:50 – 13:10
Кафе пауза
13:10 – 13:40
5. Планински и гранични територии – проблеми и развитие. Стратегически
проекти в сферата на транспорта, околната среда, туризма, ГКПП и други.
(Докладват: представители на областни
администрации Кърджали, Смолян, Хасково)
13:40 – 13:50
6. Възможности за финансиране на мерки за предотвратяване на бедствия и
превенция на риска в периода 2014-2020 г. чрез Оперативна програма „Околна
среда”.
(Докладва: представител на УО на ОПОС)
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13:50 – 14:00
7. Обсъждане на предложения за промени в законодателството за регионално
развитие – Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на закона
за регионалното развитие.
(Докладва: Даниела Опълченска – началник отдел
„Стратегическо
планиране
и
координация
на
регионалното развитие в Южен централен район”,
Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството)

14:00 – 14:10
8. Други:
(г-н Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР,
областен управител на област Кърджали)
14:10 – 14:20
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 Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР и
областен управител на област Кърджали)

Закриване на заседанието.
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