
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

   

                                          ПРОТОКОЛ 

от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение 
  от членовете на Областния съвет за развитие на област Монтана  

                                                                относно 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ОБЛАСТ В МОНТАНА В РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН 

РАЙОН И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ОБЛАСТТА В 
СЪСТАВИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

                                                              16.12.2015 г. 

Днес, 16.12.2015 г., Председателят на Областния съвет за развитие и Областен 
управител на област Монтана г-н Ивайло Петров прегледа постъпилите писмени решения за 
неприсъствена актуализация на представителите на Областния съвет за развитие на област 
Монтана в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и формулиране на 
предложения за резервни членове от областта в съставите на Комитетите за наблюдение на 
отделните Оперативни програми за периода 2014-2020 г. В отговор на писмо на Областния 

управител, изх. № ОКД-45-23/10.12.2015 г. до членовете на съвета по отношение на 
посочената по-горе неприсъствена процедура в указания срок са получени общо 26 
попълнени неприсъствени формуляра. 

 

1. Преглед на постъпилите решения 

След направения преглед на постъпилите формуляри за неприсъствено  вземане на 
решение се установи, че от общо 30 членове с право на глас в Областна администрация 

Монтана са получени както следва: 

 23 потвърждения за предложението за определяне на г-жа Пенка Пенкова – кмет на 
община Лом и г-жа Цветелина Александрова – кмет на община Георги Дамяново за 
представители на Областния съвет за развитие на област Монтана в Регионалния съвет за 
развитие на Северозападен район. 

 23 потвърждения за предложението  г-жа Пенка Пенкова – кмет на община Лом да 

изпълнява функцията резервен член от област Монтана в Комитетите за наблюдение на 
Оперативните програми “Региони в растеж”, “Околна среда” и “Транспорт и транспортна 
инфраструктура” 2014-2020 г., а г-жа Цветелина Александрова – кмет на община Георги 
Дамяново да изпълнява функцията резервен член от област Монтана в Комитетите за 
наблюдение на Оперативните програми “Добро управление” и “Програма за развитие на 
селските райони” 2014-2020 г. 

 26 потвърждения за предложението г-н Петър Петров – зам. областен управител на 

област Монтана да изпълнява функцията резервен член от областта в Комитета за наблюдение 
на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2014-2020 г.  

 

2. Други предложения 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана са 
получени предложения за представители в Регионалния съвет за развитие на Северозападен 
район, различни от горепосочените както следва: 

инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец - 3 предложения 

Иво Иванов – председател на Общински съвет Монтана  - 2  предложения 

инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец  - 1  предложение 
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3. Заключение 

В резултат от проведената писмена неприсъствена процедура Областният съвет за 
развитие на област Монтана взе следните  РЕШЕНИЯ: 

1. Определя г-жа Пенка Пенкова – кмет на община Лом и г-жа Цветелина 
Александрова – кмет на община Георги Дамяново за свои представители в 
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

2. Предлага г-жа Пенка Пенкова – кмет на община Лом да изпълнява функцията 
резервен член от област Монтана в Комитетите за наблюдение на Оперативните 
програми “Региони в растеж”, “Околна среда” и “Транспорт и транспортна 
инфраструктура” 2014-2020 г., а г-жа Цветелина Александрова – кмет на община 
Георги Дамяново да изпълнява функцията резервен член от област Монтана в 
Комитетите за наблюдение на Оперативните програми “Добро управление” и 
“Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. 

3.  Предлага г-н Петър Петров – зам. областен управител на област Монтана да 
изпълнява функцията резервен член от областта в Комитета за наблюдение на 

Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2014-2020 г. 

 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ  

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

 
 
 
Изготвил:  Добромир Тодоров, гл.експерт, АКРРДС 
/П/ 
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