
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

 

                                           ПРОТОКОЛ  

         от 

                                                        заседание на 
                        Областния съвет за развитие на област Монтана  

                         07.12.2012 г. 

 
    Днес, 07.12.2012 г. в заседателната зала на областна администрация 
Монтана се състоя заседание на Областния съвет за развитие на областта. 
 В заседанието взеха участие : 

 Ивайло Петров–областен управител на област Монтана и Председател 
на Областния съвет за развитие. 
  
 Членове с право на глас: 

 1. Димитранка Каменова – кмет на община Берковица 
 2. Иво Иванов – кмет на община Лом 
 3. Анатоли Първанов  – кмет на община Чипровци 
 4. инж. Венцислав Евгениев –   кмет на община Медковец 

 5. Боян Аврамов – зам.  кмет на община Вълчедръм 
             (замества г-н Иван Барзин -  кмет на община Вълчедръм) 
 6. Наталия Димитрова – зам.  кмет на община Брусарци 
             (замества г-жа Наташа Димитрова -  кмет на община Брусарци) 

 7. Тихомир Антонов – зам. кмет на община Монтана 
             (замества г-н Златко Живков -  кмет на община Монтана) 
 8. Бисер Методиев – зам. кмет на община Бойчиновци 
             (замества г-н Светлин Сретениев -  кмет на община Бойчиновци) 

 9. Иван Пасков – представител на община Якимово 
             (замества д-р Георги Георгиев -  кмет на община Якимово) 
 10. Даниела Тодорова – представител на община Вършец 
      (замества инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец) 

 11. д-р Юли Цветков – председател на общински съвет Чипровци 
 12. Юлиян Иванов – председател на общински съвет Берковица 
 13. Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци 
 14. д-р Стилиян Кирилов – председател на общински съвет Якимово 

 15. Асен Качамачков – зам. председател на общински съвет Вълчедръм 
16. Светлин Лазаров – зам. председател на общински съвет Монтана  
17. Надя Йосифова – представител на общински съвет Бойчиновци 
18. Серафим Василев – представител на общински съвет Лом 

19. Стефан Герасимов – представител на общински съвет Медковец 
20. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 
21. Иван Александров – председател на КТ “Подкрепа” Монтана 

          22. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана 

23. инж. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана  
24. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана 

             (замества инж.Цвети Коновски – председател на Стопанска Камара 

Монтана) 
25. Борислав Петков – регионален консултант на АИКБ България 
 
 

 На заседанието присъстваха и: 
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  инж. Камелия Савова – секретар на община Вълчедръм 

 Албена Монова – проектен ръководител на проект “Координирани действия за 
разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област 
Монтана” по ОПАК    

  Иванина Сярова – ръководител екип на Консорциум “Монтана консулт 2012” 
  ст.н.с. д-р Стойко Дошеков – представител на Консорциум “Монтана консулт 
2012” 
  Евгений Иванов – представител на Обединение “Регионални планове – ниво 

2”   
           ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова – представител на Обединение “Регионални 
планове – ниво 2” 
  Милена Иванова – представител на община Берковица 

 
 Заседанието откри областният управител г-н Ивайло Петров, който обяви и 
дневния ред, при който то ще се състои: 
 

1. Представяне и обсъждане на Проект на Регионалния план за развитие на 
Северозападен район за периода 2014-2020 г. от представител на  
консултанта Обединение „Регионални планове – ниво 2”. 

2. Представяне на дейност „Проучвания, изследвания и анализи на 

политиките за развитие на област Монтана” от Консорциум „Монтана 
консулт 2012 – изпълнител по проект на областна администрация Монтана   
А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия за разработване, 
наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област 

Монтана”, финансиран по ОП „Административен капацитет”. 
3. Представяне на основни аспекти от Методическите указания за 

разработване на Областни стратегии и Общински планове за развитие за 
програмен период 2014-2020 г. 

4. Разни 
 

 След като не постъпиха предложения за допълване на посочения дневен ред 
г-н Петров постави начало на разискванията по точка 1, като даде думата на г-жа 

Юлия Спиридонова за представяне на аналитичната част от проекта на плановия 
документ за развитие на Северозападен район през периода 2014-2020 г. 

Съгласно данните, с които г-жа Спиридонова запозна присъстващите 
средносрочната перспектива за развитие на регионите в ЕС за периода до 2020 г. 

поставя Северозапада между най-силно уязвимите европейски райони по отношение 
на предизвикателствата на глобализацията, демографските, климатичните и 
екологични промени. Негативните тенденции в демографското развитие на района 
продължават да правят впечатление, като сред най-съществените са засиления 

процес на застаряване на населението и обезлюдяване на територията, както и 
констатирания най-висок коефициент на възрастова зависимост – 55,4% спрямо 46,5 
% за останалата част от страната. Посочените като изходни стойности при 
индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението данни за равнището на 

безработица и ключовите икономически показатели допълват влошената картина на 
общия социално-икономически профил на района. По данни за 2011 г. процентът на 
безработица в Северозапада достига 12,5 при 11,2% общо за страната, докато 

Брутния вътрешен продукт, изчислен на база паритета на покупателна способност 
спрямо средната стойност за ЕС – 27 през 2009 г., се равнява на 27,3% към 44% в 
национален мащаб. По-нисък от националния показател остава и този за общ доход 
средно на лице от домакинство, като за 2009 г. той достига 3 557 лв спрямо 3 693 лв 

за страната. Данните в сферата на образованието към 2010 г. показват изоставане на 
района по брой на завършилите висше образование във възрастта между 30 и 34 г. -  
22 % спрямо 27,7 % за страната, докато процентът на преждевременно напусналите 
училище бележи тревожно високи стойности – 17,2 спрямо националните 13,9%. Като  

силни страни на Северозапада се очертават благоприятното географско положение, 
изграденият при Видин – Калафат мост над река Дунав, пристанище Лом, чиито висок 
работен капацитет и потенциал за обслужване остават неизползвани към момента, 
природното разнообразие, богатото културно наследство и  развитото селско 

стопанство. Като благоприятни се отчитат качеството на атмосферния въздух и 
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състоянието на водоснабдяването въпреки нуждата от подмяна на мрежата от 

етернитови тръби. 
В заключение г-жа Спиридонова подчерта, че е необходима цялостна 

целенасочена подкрепа за овладяване на негативните тенденции и преодоляване на 

социално-икономическото изоставане на района. 
По отношение на заложените в проекта на Регионалния план стратегически 

аспекти думата бе дадена на г-н Евгений Иванов, който очерта основните цели и 
приоритети на плана, сред които са развитието на конкурентоспособна икономика, 

съхраняването на човешкия капитал и подобряването на териториалната устойчивост 
и свързаност. Конкретните задачи, свързани с развитието на района включват 
подкрепа за МСП, подобряване на средата за бизнес, транспортната, образователната 
и социална инфраструктура, повишаване на заетостта и насърчаване на развитието 

на селското стопанство и туризма. 
Преди да даде думата за въпроси и коментари относно представените данни г-н 

Петров запозна присъстващите със своето становище по отношение на 
необходимостта от преформулиране на общата визия и отделни текстове от 

аналитичната част на документа, както и включване на стратегически за област 
Монтана проекти в сферата на образованието, транспортната инфраструктура и 
трансграничните партньорства. Областният управител обърна специално внимание на 
стартиралата процедура по акредитиране на филиал на Русенския Технически 

университет в Монтана, като подчерта значението на тази мярка за социално-
икономическото съживяване на региона. 

Във връзка със съдържанието на плана думата поиска инж. Иван Сергисов, който 
изтъкна нуждата от набелязване на конкретни мерки за изпълнението на поставените 

цели и същевременно се поинтересува защо не е изготвен сравнителен анализ между 
действащия планов документ и заложеното за следващия програмен период. 

В отговор на поставения въпрос г-н Иванов поясни, че методологията за 
изготвяне на плана не съдържа такъв тип анализ, а набелязването на конкретни 

мерки по изпълнението е предмет на други стратегически документи, тъй като 
Регионалния план задава само общата рамка за развитие на ниво 2. 

Инж. Венцислав Евгениев се включи в дискусията, за да сподели своето мнение 
във връзка с приоритетите за развитие. Кметът на община Медковец подчерта 

необходимостта от спешни мерки в сферата на образованието, които да насърчат 
изграждането на подходящите качества при подрастващите. 

По точка 2 от дневния ред думата бе дадена на г-жа Иванина Сярова, за да 
представи проект А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия за разработване, 

наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”, 
финансиран по ОП „Административен капацитет” с бенефициент областна 
администрация Монтана. Г-жа Сярова представи екипа, който ще работи по проекта, 
както и основната цел на инициативата, свързана с разработване и изграждане на 

условия за реализиране на ефективни политики за развитие на областно и общинско 
ниво в област Монтана. Специфичните цели включват повишаване на капацитета на 
институциите и ефективността на публичната администрация в областта, подобряване 
на планирането, програмирането и мониторинга, изграждане на партньорство с цел 

качествено обслужване на гражданите и бизнеса. В резултат на изпълнението на 
проектните дейности се очаква структурите на държавната и общинската 
администрация да се активизират при реализирането на политики в социално-

икономическата сфера, като същевременно се подобри комуникацията помежду им и 
се насърчи принципа на прозрачност. Г-жа Сярова поясни, че очаква съдействие на 
местно ниво главно при формирането на заложените в дейности 1 и 6 фокус групи, 
при съгласуването на анализа с предвидените за реализация на територията на 

област Монтана устройствени схеми и планове, а също и при формулирането на 
индикатори за наблюдение и оценка на действащите и бъдещите стратегически 
документи. 

Г-н Петров даде думата на присъстващите за коментари и забележки към 

презентацията по точка 2.  
След като такива на постъпиха заседанието продължи с точка 3, в рамките на 

която експерт от областната администрация представи в резюме най-важните аспекти 
от Методическите указания на МРРБ за разработване на Областни стратегии и 

Общински планове за развитие през програмен период 2014-2020 г. Разгледани бяха 
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основни елементи от структурата на двата средносрочни стратегически документа, 

като беше наблегнато върху необходимостта от яснота и измеримост при формирането 
на цели и приоритети за развитие, коректното изготвяне на индикативните финансови 
разчети и формулирането на подходящите индикатори за количествено и качествено 

измерване на постигнатите резултати. По отношение на мерките, за които се 
предвижда да бъдат съфинансирани със средства от Структурните и Кохезионния 
фонд на ЕС беше обърнато внимание върху съблюдаването на специфичните 
критерии за допустимост на разходите по съответните Оперативни програми при 

задаването на целеви стойности в приложенията, свързани с подсигуряването на 
финансови ресурси. 

Думата поиска г-н Ангел Ангелов, чиято позиция бе идентична с тази на инж. 
Сергисов по точка 1 относно нуждата от допълване на съдържанието на 

стратегическите документи с конкретни мерки за реализация на целите. 
В рамките на точка 4 от дневния ред г-н Петров запозна участниците в 

заседанието с намерението на областна администрация Монтана да кандидатства с 
предложение за Регионална програма за заетост в изпълнение на чл.31 от Закона за 

насърчаване на заетостта, както и с проект по схема “Подкрепа за заетост” на ОП 
“Развитие на човешките ресурси”. Двете инициативи в сферата на заетостта са 
насочени към най-уязвимите групи от безработни на пазара на труда, като с тях се 
цели подсигуряването не само на социална закрила, но и на възможност за обучение, 

субсидирана заетост и осигурителни права за нуждаещите се групи. Сред очакваните 
резултати от реализацията на инициативите е повишаването на сигурността в 
рисковите населени места от областта. 

 С това дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито. 

  
 
 
   

 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

Областен управител на област Монтана 
и Председател на Областния съвет за развитие 
/П/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Изготвил: 
Добромир Тодоров – старши експерт в дирекция АКРРДС 
/П/ 

 

 


