
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

                                         ПРОТОКОЛ
      от

                                                     заседание на
                       Областния съвет за развитие на област Монтана

                       05.05.2015 г.

Днес, 05.05.2015 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация
Монтана се състоя заседание на Областния съвет за развитие.

В заседанието взеха участие :
Ивайло Петров –  Областен управител на област Монтана и

Председател на Областния съвет за развитие.

Членове с право на глас:
1. Иво Иванов – кмет на община Лом
2. Наташа Михайлова – кмет на община Брусарци
3. Димитранка Каменова  – кмет на община Берковица
4. Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново
5. Тихомир Антонов  – зам. кмет на община Монтана
  (замества г-н Златко Живков -  кмет на община Монтана)
6. Виолета Георгиева  –   представител на община Вълчедръм
  (замества г-н Иван Барзин -  кмет на община Вълчедръм)
7. Михаил Михайлов – представител на община Бойчиновци
  (замества г-н Светлин Сретениев -  кмет на община Бойчиновци)
8. Петър Стефанов - зам.кмет на община Вършец
  (замества г-н Иван Лазаров -  кмет на община Вършец)
9. Валентин Кръстев – зам. кмет на община Чипровци
  (замества г-н  Анатоли Първанов -  кмет на община Чипровци)
10. Юлиян Иванов – председател на общински съвет Берковица
11. Милко Благоев – представител на Общински съвет Георги Дамяново
12. Симеон Симеонов - представител на общински съвет Вършец
13. Иво Цветанов – представител на общински съвет Монтана
14. Младен Аврамов – представител на общински съвет Бойчиновци
15. Юли Цветков – председател на общински съвет Чипровци
16. Серафим Василев - представител на общински съвет Лом
17. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана
18. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана
19. Иван Александров - председател на КТ “Подкрепа” Монтана
20. Стилиян Каменов – председател на РЗК Монтана
21. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана

Участие в заседанието взеха и:

           Ирина Михайлова – началник отдел “Стратегическо планиране и координация
на регионалното развитие в СЗР” към МРРБ

 Деница Славкова – директор на РИОСВ Монтана
 Александрина Здравкова – представител на ОИЦ Монтана
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Заседанието откри Областният управител на област Монтана г-н Ивайло
Петров, който приветства присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както
следва:

1. Обсъждане на подадени от общините в област Монтана предложения за
инвестиционни проекти, имащи съществено значение за социално-
икономическото развитие на областта.

2. Разни.

След като не постъпиха предложения за допълване на дневния ред г-н Петров
запозна накратко, в рамките на точка 1, участниците в заседанието с писмо, вх. №
РР-12-3/23.03.2015 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие Иван
Аспарухов по повод на необходимостта от набиране на проектни предложения за
включване в разработващата се целенасочена инвестиционна програма в подкрепа
на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца),
Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони.
Съгласно посочените в писмото на МРРБ указания общините на територията на
съответната област следва да представят своите предложения за ключови
инвестиционни проекти, които да бъдат обсъдени и одобрени на заседание на
Областния съвет за развитие.

Предвид гореизложеното и в отговор на писмо на Областния управител на
област Монтана, изх.№ РР-12-3-(1)/27.03.2015 г. от страна на кметовете на общини
в областта са получени инвестиционни предложения за проекти, имащи съществено
значение за развитието на съответната територия. Всички предложения са събрани и
обобщени с цел да бъдат обсъдени и одобрени от съвета.  Одобреният пакет от
предложения следва да се изпрати в МРРБ,  в срок до 15.05.2015  г.,  заедно с
протокола от заседанието.

Преди да премине към представянето на проектите г-н Петров предложи те да
бъдат гласувани в комплект,  като се вземат под внимание всички постъпили по
време на обсъждането коментари и мнения. Предложението бе прието от страна на
присъстващите без възражения.

Забележки относно подготвените от община Берковица проектни предложения
не бяха направени. Думата бе дадена на кмета на общината г-жа Каменова, която
изтъкна значимостта и на трите проекта особено що се касае до реконструкцията на
пътя от гр.  Берковица до хижа “Ком”,  играещ ключова роля за последващата
реализация на инициативата за изграждане на ски зона.

Проектните предложения, подадени от общините Бойчиновци, Брусарци и
Вълчедръм също бяха разгледани без забележки към тяхното съдържание.

По отношение на проектното предложение на община Вършец за изграждане
на нови туристически атракции и обединяване на съществуващи туристически
маршрути бе взето решение да се допълни с конкретни туристически обекти на
територията на общината. Във връзка с проектното предложение “Подготовка и
реализиране на инвестиционен проект за подобряване на общинските ВиК мрежи с
цел развитие на устойчив туризъм” на община Вършец бе взето решение да са
добавят населените места, където ще се реализира проекта.

Във връзка с проектните предложения на община Лом и по инициатива на
кмета на общината бе взето решение към предложения пакет да бъдат добавени
следните нови предложения за инвестиционни проекти:

ü „Енергийни мерки в „Дом за възрастни хора с физически увреждания”с. Орсоя
с прогнозна стойност 492 945 лв.

ü „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ "Найден Геров" в гр. Лом с
прогнозна стойност 1 143 565. 69 лв.

ü “Рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Трайково и с. Замфир“ с
прогнозна стойност 2 311 271, 43 евро.

ü „Изграждане на сондаж,  помпена станция и водоем  с обем 150  м3  за
водоснабдяване на жителите на с. Трайково с цел подобряване на жизнената
среда и качеството на живот на населението“  с прогнозна стойност 732  800
лв.

ü ''Изграждане на водоем с обем 500 м3, помпена станция, напорен и довеждащ
водопроводи с цел захранване изградена водопроводна мрежа на кв.
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Младеново в гр. Лом с дължина 15 987 м. За подобряване на жизнената среда
и качеството на живот'' с прогнозна стойност 1 277 480 лв.

ü ''Авариен ремонт на напорен тръбопровод от помпена станция в с. Добри
дол.'' с прогнозна стойност 7 288 830 лв.

ü ''Интегрирано управление и почистване на водите в град Лом, община Лом,
етап І'' с прогнозна стойност 54 497 234, 40 лв.

ü ''Нов обходен път на град Лом'' с прогнозна стойност 50 000 000 лв.
ü ''Мерки за повишаване на на енергийната ефективност и използване на

възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи'' с прогнозна стойност 388 582, 40 евро.

Проектните предложения на община Медковец бяха разгледани без забележки с
изключение на проекта за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна
станция за отпадни води, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна мрежа, за който бе взето решение да бъде допълнен с конкретните
населени места в общината, където ще се реализира.

Във връзка с проектните предложения, постъпили от община Монтана членовете
на съвета взеха решение предложения пакет да бъде допълнен с ново предложение
както следва:

ü “Рехабилитация на третокласен път Монтана - Боровци” с прогнозна стойност
7 000 000 лв.

 По отношение на инициативите на общината за изграждане на спортна зала и
стадион бе решено да се посочи конкретно град Монтана като място за реализация.

Относно проектните предложения на община Чипровци, Областният съвет за
развите реши наименованието на проект “Реконструкция на път Чипровци -
Копиловци”  да се трансформира в “Рехабилитация на общински път Чипровци -
Копиловци”. Що се отнася до проекта за доизграждане и модернизиране на
водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ в община Чипровци
бе взето решение да се добавят населените места, където ще се реализира проекта.

Инвестиционните предложения на общините Якимово и Георги Дамяново бяха
разгледани без забележки.

Освен обобщения пакет от предложения на общините в област Монтана
Областният управител представи на вниманието на заседаващите и комплекта от
предложения, получени от ведомствените териториални структури в областта. Бе
изтъкнато важното значение, което има цялостното състояние на прохода “Петрохан”
и по-конкретно необходимостта от рехабилитация на софийския участък.

Г-н Петров запозна членовете на съвета и с приоритетни предложения,
формулирани от Областна администрация Монтана по отношение на бъдещото
развитие на областта като инициативите за изграждане на тунел под прохода
“Петрохан”,  ГКПП Монтана –  Пирот,  Ски зона “Ком”,  филиал на ВУЗ в Монтана,
рехабилитация на третокласна и четвъртокласна пътна мрежа и др.

В резултат от проведените обсъждания и гласуване в рамките на точка 1 от
дневния ред Областният съвет за развитие на област Монтана взе следното
РЕШЕНИЕ:

Одобрява с 21  гласа “за”,  0  гласа “против”  и 0  гласа “въздържал се”
подготвените от страна на общините и ведомствените териториални
структури в област Монтана  инвестиционни предложения за включване в
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на
Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите,
Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони
заедно с всички направени по време на заседанието корекции и допълнения
в съдържанието на проектите.

Проектните предложения от област Монтана следва да бъдат подредени по
приоритети,  като на преден план бъдат изведени имащите ключово значение за
бъдещото развитие на областта.

В рамките на точка 2 от дневния ред г-н Петров запозна членовете с полученото
от страна на “Агенцията за регионално развитие и бизнес център 2000”  Монтана
предложение за законодателни  промени в областта на регионалното развитие. То
включва създаване на второ ниво на местно самоуправление – избор на Областния
управител и предоставянето му на финансов ресурс, с който той да разполага като
инструмент за въздействие, а също и създаване на Фонд за мостово кредитиране или
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осигуряване на безлихвени заеми за НПО, необходими за реализация на проекти по
оперативните и международни програми.

Други коментари, препоръки или предложения по дневния ред не бяха
направени, поради което той 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/


