ДНЕВЕН РЕД
НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И
РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ
НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
09 декември 2013 г., Областна администрация Хасково, зала “Марица”
11:00 - 11:30
Регистрация на участниците.
11:30 - 11:40
1. Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и
Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/.
Приемане на дневния ред.
(Председателят на РСР – Кадир Исов
ВрИД Областен управител на област Хасково)
11:40 - 12:20
2. Обсъждане на актуални проблеми и мерки по Програмата за развитие на
селските райони в Южен централен район.
(Тодор Тодоров – главен експерт в
Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието Хасково, Министерство на земеделието и храните)
12:20 - 12:35
3. Представяне на обобщените предложения от членовете на Регионалните съвети
на 6-те района от ниво 2 относно промените в Закона за регионално развитие(ЗРР)
и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
(Даниела Опълченска ГД”СПРРАТУ”Министерство на регионалното развитие)
12:35 – 12:55
4. Фонд ФЛАГ - възможности за предоставянe на финансиране.
(Ванина Чалъкова – директор дирекция „Кредитиране”, Фонд ФЛАГ)
12:55 - 13:10
Кафе пауза

13:10 – 14:10
5. Представяне на актуална информация за напредъка по изпълнението на
оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на
територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
(Представители на управляващите органи
на оперативните програми)
14:10 – 14:25
6. Представяне, обсъждане и съгласуване на Актуализиран документ за
изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода
2007-2013 г.
(Докладва Желязко Колев – старши експерт
Областна администрация Хасково)
14:25 – 14:30
7. Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие.
(Председателят на РСР – Кадир Исов
ВрИД Областен управител на област Хасково)

Закриване на съвместното заседанието.
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