ДНЕВЕН РЕД
НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ
НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
15-16 декември 2015 г., гр. Панагюрище, “Каменград” хотел и спа
15 декември 2015 г.
Г-н Трендафил Величков – областен управител на област Пазарджик и Председател
на РСР и РКК на ЮЦР и г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище канят
всички членове на РСР и РКК и гости преди началото на заседанието, да посетят
Историческият музей в Панагюрище и зала-трезор на „Панагюрското златно
съкровище”.
Историческият музей в Панагюрище е една от най-известните културно-исторически
забележителности на града. Постоянната му експозиция е посветена на Априлското
въстание, като в него се помещават оригинални реликви от славната епопея. В двора на
музея е обособена възрожденска занаятчийска улица, по която могат да се видят
основните занаяти на населението, свързани и с подготовката на въстанието,
прославили Панагюрище по време на възрожденската епоха.
Експозиция „Панагюрско златно съкровище” – Съкровището, изработено от злато в
края на IV или началото на III в. пр. Хр. е с общо тегло от 6 кг. 164 гр. е култов сервиз,
състоящ се от 9 съда: фиала, амфора и ритони, по външните стени, на които са
изобразени сцени от трако - гръцкия пантеон. В най-модерната българска зала трезор
всяка година гостува оригиналът на уникалното Панагюрско златно съкровище. В
негово отсъствие се експонира точно златно копие на съвършеното творение на
тракийските майстори.

Тръгване: 15 декември 2015 г. (вторник), 12:00 ч. пред сградата на хотел „Каменград”.

13:30 - 14:00
Регистрация на участниците.

14:00 - 14:10
1. Откриване на съвместното заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/
и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/.
Приемане на дневния ред.
(г-н Трендафил Величков - председател на РСР и РКК на ЮЦР за периода
01.07.2015 - 31.12.2015 г., областен управител на област Пазарджик)

14:10 – 15:20
2.1. Състояние и тенденции в демографското развитие на Южен централен район.
(Докладва: д-р Емилия Войнова – Директор дирекция
Министерство на труда и социалната политика)
2.2. Неравенство, бедност и социално изключване в Южен централен район.
(Докладва: г-н Светлан Карталов, главен секретар
на Областна администрация Пазарджик)

15:20 – 15:40
3.

Методически

указания

за

изготвяне

на

концепциите

и

схемите

за

пространствено развитие – Регионални схеми за пространствено развитие на
шестте района в страната, Регионални схеми за пространствено развитие на
областите в страната, Концепции за пространствено развитие на общините.
(Докладва: доц. д-р Стелиян Димитров,
Ръководител на проекта „Географика” ООД)

15:40 – 16:00
Кафе пауза
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16:00 – 16:20
4. Представяне на предложения за промени в Закона за публично – частното
партньорство, постъпили при г-н Никола Белишки – кмет на община
Панагюрище във връзка с изпълнението на решение № 10 от заседание на РСР на
ЮЦР, проведено на 01.09.2015 г.
(Докладва: г-н Никола Белишки,
Кмет на община Панагюрище)
16:20 – 16:40
5. Представяне на оперативна програма „Инициатива за малки и средни
предприятия“ 2014-2020 г.
(Докладва: Александър Бойков
Министерство на икономиката)
16:40 – 16:50
6. Актуализиране на представителите от РСР на ЮЦР в Комитетите за
наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
(Докладва: г-н Трендафил Величков, Председател на РСР и
РКК на ЮЦР, областен управител на област Пазарджик)
16:50 – 17:00
7. Представяне на информация относно изпълнението на решения на РСР на ЮЦР
от предходни заседания.
(Докладва: г-жа Даниела Опълченска –
Секретар на РСР на ЮЦР)
16 декември 2015 г.
10:00 – 11:30
8. Представяне на активни и предстоящи схеми по оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.
(Докладват: Представители на УО на ОП)
11:40 - 11:50
9. Обсъждане и приемане на промени във Вътрешните правила за работа на РКК
към РСР на ЮЦР.
(Докладва: г-жа Даниела Опълченска –
Секретар на РСР и РКК на ЮЦР)
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11:50 – 12:00
10. Други.
(Г-н Трендафил Величков – председател на РСР и РКК
на ЮЦР, областен управител на област Пазарджик)
12:00 – 12:10
11. Предложение за решение на РСР и РКК на ЮЦР за осигуряване публичност на
приетите решения, съгласно чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие.
( Докладва г-н Трендафил Величков - председател на РСР и
РКК на ЮЦР, областен управител на област Пазарджик)
Закриване на заседанието.
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