
        

СЪОБЩЕНИЕ 

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

 

относно проведено редовно заседание на Регионалния координационен комитет към 

Регионалния съвет за развитие в Североизточен район  

  
На 04.10.2012 г. от 11 ч., в Зала 2 на Областна администрация Шумен  се 

проведе редовно заседание на Регионалния координационен комитет (РКК) към 
Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено 
от г-н Димитър Александров - областен  управител на Област Шумен и Председател на 

Регионалния координационен комитет за периода 01.06.2012 г. - 31.12.2012 г. 
На заседанието, с право да гласуват и вземат решения, присъстваха членове на 

Регионалния координационен комитет - областните управители на областите от 
Североизточен район, представители на Управляващите органи /УО/ на Оперативните 
програми /ОП/ и на Централното координационно звено,  представители на РСР СИР в 

Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и 
Оперативните програми. 

Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми в РКК към 
РСР СИР запознаха присъстващите с актуална информация относно напредъка в 
изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз, на територията на Североизточен район към 30.09.2012 г.  
Секретариатът на РСР СИР представи обобщена информация, относно проведените 

заседания на Комитетите за наблюдение на Оперативните програми, съфинансирани от 
фондовете на Европейския съюз, за периода след последното заседание на РКК, 
предоставена от  представителите на РСР СИР в тези  колективни мониторингови  органи. 

Представителят на Централното координационно звено в РКК към РСР СИР 
информира членовете на комитета относно етапа на разработване на Договора за 

партньорство на Република България и на оперативните програми  за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г. Подчертано  бе, 
че средствата от Европейските фондове през програмния период 2014-2020 г. ще бъдат 

предоставяни за определени приоритети - засилване на научно-изследователската дейност, 
технологично развитие и иновации, подобряване  качеството на информационни и 

комуникационни технологии и достъпа за тяхното използване, повишаване 
конкурентоспособността на МСП и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), както и на 
сектора на рибарство и аквакултури (за ЕФМДР), преминаване към нисковъглеродна 

икономика във всички сектори, насърчаване адаптацията към изменението на климата и 
превенцията и управлението на риска, опазване на околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност, насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на 
участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури, 
насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила, насърчаване на 

социалното приобщаване и борбата с бедността, инвестиции в образованието, уменията и 
ученето през целия живот, повишаване на институционалния капацитет за постигане на 

ефективна публична администрация. 
 


