
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 
                                                    проведено заседание на 

                          Областния съвет за развитие на област Монтана  

                        29.03.2018 г. 
  

    Днес, 29.03.2018 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се 
състоя заседание на Областния съвет за развитие. 
 В заседанието взеха участие : 
 

            Росен Белчев – Областен управител на област Монтана. 
 Нина Петкова – Зам. областен управител на област Монтана  
 Цветко Цветков – Зам. областен управител на област Монтана 
  
 Членове с право на глас: 
 
 1.   инж.Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 

 2.   инж. Милчо Доцов – кмет на община Берковица 

 3.   д-р Георги Георгиев –  кмет на община Якимово 
 4.   Таня Петрова  – зам. кмет на община Бойчиновци 
 5.   Тихомир Антонов – зам. кмет на община Монтана 

6.   Петър Стефанов –   зам. кмет на община Вършец 
7.   Мая Гуглина – зам. кмет на община Вълчедръм 

 8.   Трайко Георгиев - председател на общински съвет Якимово 

9.   Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана 
 10. Стефан Герасимов – председател на общински съвет Медковец 
 11. Цветана Петкова – председател на общински съвет Чипровци 
 12. Иван Иванов – председател на общински съвет Берковица  
 13. Юлия Ангелова - представител на общински съвет Лом 
 14. Емил Макариев - представител на общински съвет Бойчиновци 

 15. Бранимир Видин - представител на общински съвет Вълчедръм 
 16. Матилда Донкова – представител на община Лом 
                 (замества Пенка Пенкова -  кмет на община Лом) 

17. Нели Иванова – представител на община Георги Дамяново 
                 (замества Цветелина Александрова -  кмет на община Георги Дамяново) 
 18. Теодора Маринова – представител на общински съвет Брусарци 
                 (замества Катя Додева -  председател на общински съвет Брусарци) 

19. инж. Иван Александров - председател на КТ “Подкрепа” Монтана 
20. Енеза Ангелова – представител на КНСБ Монтана 

                 (замества Мария Лазарова -  председател на КНСБ Монтана) 
21. инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ Монтана 
22. Светлин Гогов – представител на ССИ Монтана 
23. Мая Григорова – председател на СК Монтана 
 

Съвместно с членовете на Областния съвет за развитие участие в заседанието взеха и: 
 
Трайка Трайкова – началник на РУО Монтана 
Георги Цеков – директор на РДСП Монтана 

Георги Петков – представител на ОД на МВР Монтана 
Петя Донова – управител на „ИУПП“ ООД 

Таня Цветанова – представител на община Монтана 
 

 Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който приветства 
присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва: 
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1. Представяне и обсъждане на разработени Междинна оценка за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г. и 
Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка за изпълнението на 
стратегията към 31.12.2017 г. 

2. Представяне на извършената към момента работа по изпълнение на Механизма за 
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст в област Монтана и страната, 
запознаване с насоки за последващи действия от страна на институциите и 
предложения за подобряване на изпълнението на Механизма. 

3. Разни. 
 
В рамките на точка 1 от дневния ред Росен Белчев запозна накратко присъстващите с 

нормативните изисквания, заложени в Закона и Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, съгласно които за изпълнението на Областната стратегия за развитие 
на област Монтана 2014-2020 г. към средата на периода на нейното действие следва да бъдат 
разработени Междинна оценка и Доклад за резултатите от извършена такава по отношение на 

изпълнението на заложените цели и приоритети. В съответствие с Правилника за прилагане 
на ЗРР изготвените документи се обсъждат и одобряват на редовно заседание на Областния 
съвет за развитие по предложение на Областния управител. 

Росен Белчев благодари на Петя Донова – ръководител на екипа от  „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД за извършената работа по изготвянето на Междинна 
оценка и Междинен доклад, след което и предостави думата за презентация. 

Петя Донова запозна накратко присъстващите с основния акцент в разработването на 
Междинна оценка, който се състои в отчитане на напредъка по изпълнението на 
стратегическите цели и приоритети към средата на програмния период посредством 
отбелязване на реализираните на територията на област Монтана проектни инициативи и 

въздействието, което те са оказали върху постигането на заложените в областната стратегия 
целеви стойности в това число и формулираните индикатори за напредък. Оценката по 
изпълнението се допълва и от информация за предприетите действие по наблюдение на 
Областната стратегия за развитие и съответните Общински планове  2014-2020 г. 

От представените данни стана ясно, че общият напредък по изпълнението на 

стратегическите цели към края на 2017 г. се равнява на 504 437 хил.лв. постигнат бюджет 
или 109% изпълнение спрямо заложената за 2020 г. целева стойност от 463 480 хил.лв. С най 

– висок процент изпълнение – 121% е Стратегическа цел 1, насочена към подобряване на 
конкурентоспособността на областната икономика и повишаване на икономическата 
активност. Стратегическа цел 3, свързана с подобряване на териториалната устойчивост и 
свързаност заема второ място с показател за постигнат напредък – 119% спрямо заложената 
целева стойност. Цел 3 е и с най-голям принос към цялостното изпълнение на ОСР (49% от  
общия постигнат напредък). С показател от 76% Стратегическа цел 2, насочена към 
съхранение и подобряване качествата на човешкия капитал чрез социално развитие заема 

трето място, а най-нисък процент изпълнение – 35% от заложената целева стойност се пада 
на Хоризонтален приоритет 4, който цели подобряване на административния капацитет на 
областно и общинско ниво за реализиране на политиките за развитие на човешките ресурси в 
комплект с осигуряване на заетост и по-добър стандарт на живот. 

По отношение на реализираните до 2017 г. инвестиции доминират средствата, 
привлечени от Европейските структурни и инвестиционни фондове – 61 %, следвани от 

средствата от Републиканския бюджет – 23%, частния сектор – 13%, общинските бюджети – 
3% и други източници, чиито дял е по-малък от 1%. 

Цялостният брой проекти, съфинансирани със средства от ЕС на територията на 
областта към 31.12.2017 г. е 523 на обща стойност 308 022 хил.лв. Сред тях преобладават 
инициативите, реализирани по Програмата за развитие на селските райони – 231 и 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - 130. На трето място е Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, с чиито средства са изпълнени 76 проекта. 

Областният управител благодари на Петя Донова за презентацията и предостави 
думата на аудиторията за въпроси, мнения и коментари. 

 След като такива не постъпиха Росен Белчев прикани присъстващите да подложат на 
гласуване представените проекти на Междинна оценка и Доклад по изпълнението на 
Областната стратегия за развитие 2014-2020 г. 

След проведеното гласуване Областният съвет за развитие взе следното РЕШЕНИЕ по 
точка 1:  

Одобрява с 23 гласа “За”, 0 гласа “Против” и 0 гласа “Въздържал се” 

изготвените Междинна оценка и Доклад за резултатите от извършена Междинна 
оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за 
периода 2014-2020 г. 
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В рамките на точка 2 от дневния ред думата бе дадена на Трайка Трайкова – 

Началник на Регионалното управление на образованието в Монтана за представяне на 

извършеното до момента по изпълнението на приетия с Решение на Министерски съвет № 
373/05.07.2017 г. Механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Монтана в това число 
насоки за последващи действия от страна на институциите с цел подобряване на 
изпълнението на Механизма. 

Г-жа Трайкова представи в резюме реализираните към настоящия момент дейности, 
като информира участващите в заседанието, че на територията на областта са сформирани 28 
екипа за обхват, в чиито състав са включени 320 лица, 120 от които са педагогически 
специалисти. Заедно с Регионалното управление на образованието в състава на екипите 
участват общините, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, 
представители на Министерството на вътрешните работи, неправителствения сектор и др. В 
рамките на екипната работа институциите осъществят редица дейности, сред които критични 

са идентифицирането на децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са 
обхванати, са в риск от отпадане или са вече отпаднали и изготвяне на списък с мерки по 
отношение на всяко дете, попадащо в някоя от изброените категории. Набелязаните мерки 

впоследствие следва да се реализират посредством комплексен подход от интервенции, 
изпълнявани съвместно от компетентните институции с акцент върху активното 
взаимодействие не само с кметовете на общини, но и с родителите в съответните населени 
места. 

Съгласно публикуваните към 25.03.2018 г. в междуинституционалната информационна 
платформа „Посещаемо и безопасно училище“ статистически данни екипите за обхват са 
извършили 3 312 физически посещения на място, 458 деца и ученици са върнати в 
образователната система, а 125 впоследствие отново са отпаднали. Към момента в 
платформата фигурират за обхват 145 деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст. 

За в бъдеще  предстои провеждането на регулярни срещи между представителите на 
ангажираните в Механизма институции с цел по-успешно координиране и изпълнение на 
дейностите, като платформата „Посещаемо и безопасно училище“ се предвижда да бъде 
перманентно администрирана и актуализирана от страна на РУО.  

Росен Белчев благодари за представената информация и прикани участниците в 

заседанието да отправят своите въпроси и коментари. 
Инж. Иван Сергисов поиска думата, за да се поинтересува кога реално ще се усети 

ефектът от прилагането на интегрираната система при положение, че има немалко деца, 
заминаващи заедно със своите семейства в чужбина, за които няма никаква информация 
какво се случва и които на практика трябва да бъдат отписани от образователната система в 
страната. 

В контекста на поставения въпрос Областният управител информира присъстващите, 
че създадената информационна платформа се ползва с одобрението на Европейската Комисия 
и за в бъдеще предстои разработването на Паневропейски механизъм за обхващане на децата 

в образованието, който ще предостави възможност в рамките на Общността да се проследи 
дали заминало в чужбина българско дете ходи на училище в друга държава. В допълнение  
Росен Белчев поясни, че заминаващите зад граница деца попадат в различна среда на живот, 
формираща в тях определени трудови навици, което води до положителни резултати и 
позволява успешна реинтеграция при завръщане. 

Казаното от г-н Белчев бе подкрепено от Трайка Трайкова, която заяви, че в никакъв 

случай не  е съгласна с тезата, че заминаващите в чужбина деца трябва да бъдат отписвани. 
Инж. Венцислав Евгениев сподели своите притеснения от проблемите в 

образователната система и негативните последици от действащият към настоящия момент 
принцип на финансиране по единен разходен стандарт  в училищата и детските градини. По 
повод на представената официална статистика за Механизма за обхват, както и по отношение 
на изготвената Междинна оценка на Областната стратегия за развитие кметът на община 
Медковец сподели, че статистическите данни често се разминават с действителността, а и не 

са в състояние да създават материални блага за хората. 
Венета Николова – представител на медиите отправи въпрос доколко е ефективен 

Механизмът при положение, че от 458 върнати в образователната система деца 125 отново са 
отпаднали. 

Трайка Трайкова поясни, че проблемите в образованието съществуват от много време, 
а Механизма за обхват тепърва стартира. Предизвикателствата са много и са обвързани с най-
различни обстоятелства като липсата на мотивация при децата, недостатъчния контрол от 

страна на родителите, ниския социален статус и неосъзнаване на образованието като ценност. 

В немалко случай негативно влияние оказва етнокултурният модел, свързан с ранни бракове, 
по повод на което предстои регламентиране на наказателна отговорност за родителите, чиито 
деца сключват ранни бракове и раждат преди да са станали пълнолетни. 
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Зам.кметът на община Вършец Петър Стефанов изрази притеснение от съществуващия 

в общината проблем с нередовно заплащане на таксите в детските градини. Той помоли 

присъстващите в залата да споделят опит за справяне със ситуацията. 
Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Георги Цеков взе 

отношение по темата, като поясни, че от страна на МОН и АСП са уточнени редът и начинът, 
по които помощите за пълно или частично плащане на таксите за ясла, градина, кухня или 
столово хранене, както и за участие на децата в организирани от образователната институция 

мероприятия ще се изплащат от Дирекциите „Социално подпомагане“. 
Други въпроси, коментари или предложения по точките от дневния ред на бяха 

отправени, предвид което той бе изчерпан и заседанието бе закрито. 
 
 
 
 

  
 
 

РОСЕН БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана 
/П/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС 

/П/ 
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