ПРОЕКТ!

ДНЕВЕН РЕД
НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
18 юни 2015 г., Областна администрация Кърджали, зала 301, 13:00 ч.
Г-н Илия Илиев - Областен управител на Област Кърджали и Председател на
РСР на ЮЦР кани всички членове на РСР и РКК и гости преди началото на
заседанието, на панорамна разходка до Средновековния манастир "Св.Йоан
Продром" – Кърджали и Регионалния исторически музей – Кърджали.
Средновековен манастир "Св.Йоан Продром" - Кърджали
Първите църкви от комплекса се появяват във втората половина на IX в.
Главният храм е от рядък и преходен вид. В самото начало на XI в. двете сгради са
демонтирани до основи и на тяхно място е издигната нова сграда – манастир, ограден
със здрава крепостна стена, усилена с осем правоъгълни кули. Вътре е построена
величествена църква, дълга почти 21 м. В храма са открити пет зидани гробници, в
едната от които са открити мощи на висш християнски духовник от края на XII и
началото на XIII век. Там са намерени oще напълно запазен епитрахил, тъкан със злато
и с необикновена украса, както и в платнен кръст, зашити църковни мощи. Само на 4
места в света има запазени такива находки. В България това е първата, което превръща
комплекса в обект със световно значение. В момента в средновековния манастир има
действащ храм, а преди 4 години там бе основано и Неделно училище, което събира над
80 деца всяка неделя. През 2014 г. за нуждите на Неделното училище е изградена
специална сграда по проект "Красива България" с бенефициент Областна
администрация - Кърджали.
Регионалният исторически музей в гр. Кърджали е един от най-големите
музеи в Южна България. Основният фонд на музея съдържа над 45 хиляди експонати,
проследяващи живота в Източните Родопи от най-дълбока древност до началото на XX
век. Към сградата на музея има двор-парк с водни басейни на площ 15 декара. В парка
са засадени 22 растителни видове, които са единствени в ареала на Южна България.
Експозицията на музея се състои от три раздела – Археология, Природа и Етнография.
Тръгване: 18 юни 2015 г. (четвъртък), 10.00 ч. пред сградата на Областна
администрация-Кърджали.

12:30 - 13:00
Регистрация на участниците
13:00 - 13:10
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.
(г-н Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР за
периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г.,
областен управител на област Кърджали)
13:10 - 13:40
2. Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (20142020г.) за 2014 г.
(г-жа Даниела Опълченска –
секретар на РСР на ЮЦР)
13:40 - 13:55
3. Докладване на актуален проблем, свързан със състоянието на Републикански
път ІІІ-866 "Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски І-8 участък от км.88+270 до
км.112+620. Приемане на решение за подкрепа относно осигуряване на целеви
средства за частична реконструкция и цялостна рехабилитация на пътя.
(Докладва: г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим)
13:55 – 14:15
4. Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и
полупланинските слаборазвити райони – представяне на резултатите от анализа
на социално-икономическото развитие за географски район Родопи. Предложения
за цели и приоритети.
(Докладва: Стойчо Мотев - Национален център за
териториално развитие ЕАД)
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14:15 – 14:20
5. Приемане на решение за подкрепа на декларацията, приета от кметовете на
общините: Тополовград, Ивайловград, Болярово, Любимец, Малко Търново, по
време на Кръглата маса на тема "Състояние и перспективи за развитие на регион
Странджа-Сакар"
14:20 – 14:30
6. Осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение,
съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.
(Докладва: Альоша Синабов, председател
на Стопанска камара - Кърджали )
14:30 – 16:00
7. Представяне на актуална информация за новите Оперативни програми 2014 –
2020 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз и възможностите за
кандидатстване.
(Докладват: представители на Управляващите органи)
16:00 – 16:20
8. Представяне и обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона
за регионалното развитие.
(Докладва: г-н Здравко Сечков –
изпълнителен директор на Фондация за реформа
в местното самоуправление)
16:20 – 16:25
9. Други:
(г-н Илия Илиев - председател на РСР на ЮЦР,
областен управител на област Кърджали)
16:25 – 16:30
10. 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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