
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

   

                                          ПРОТОКОЛ 

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

                                                                   относно 

 
 

ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪСТАВА НА 
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

КОРУПЦИЯТА 
 

                                                                23.06.2017 г. 
На основание разпоредбите на чл. 72, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие беше приложена писмена процедура за неприсъствено вземане на 
решение от страна на Областния съвет за развитие на област Монтана относно избор на нов 
представител на съвета за развитие в състава на Областния обществен съвет за превенция и 
противодействие на корупцията. Необходимостта от актуализация е продиктувана от 
настъпила  промяна в статута на единия от досегашните представители – д-р Илиян Тимчев, 

който, съгласно Решение на ЦИК № 4686-НС/31.03.2017 г., е избран за Народен представител 

от Дванадесети изборен район – Монтана в 44-то Народно събрание.  
Решението новият представител в съвета за противодействие на корупцията да бъде 

избран неприсъствено бе взето от членовете на Областния съвет за развитие в рамките на 
редовно заседание, проведено на 05.05.2017 г. след като се установи, че единствената 
предложена кандидатура (на Иван Кирилов – председател на Общински съвет - Берковица) не 
може да бъде подложена на гласуване, тъй като, считано към деня на заседанието, лицето не 

беше определено за член на съвета за развитие с решение от съответната институция. 
Предвид гореизложеното с писмо на Областния управител, изх. № ОКД-45-7-

(2)/15.06.2017 г. до членовете на съвета беше инциирана писмена процедура, в резултат от 
която в Областна администрация Монтана постъпиха общо 25 попълнени, неприсъствени 
формуляра. 

1. Преглед на постъпилите решения 

Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че от общо 

29 члена /определени заместници/ в Областния съвет за развитие с право на глас в Областна 
администрация Монтана са постъпили както следва: 

 25 решения (86% от членовете на съвета с право на глас) в подкрепа на 
предложението Иван Кирилов, определен с Решение на Общински съвет – Берковица №822, 
Протокол №47/26.05.2017 г., за член на Областния съвет за развитие, да изпълнява 
функцията представител на съвета за развитие в състава на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията. Получените формуляри се разпределят както 
следва: 

 25 решения от титулярни членове с право на глас 

 0 решения от определени заместници с право на глас 

 

2. Несъгласия 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация Монтана не са 

получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или препоръки относно 
изпратения на вниманието на членовете проект на решение. 

3. Заключение 

В резултат от проведената писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 
Областният съвет за развитие на област Монтана взе РЕШЕНИЕ както следва: 



 

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

1. Определя Иван Кирилов – член на Областния съвет за развитие, съгласно 

Решение на Общински съвет – Берковица №822, Протокол №47/26.05.2017 г., за 

представител на съвета за развитие в състава на Областния обществен съвет за 
превенция и противодействие на корупцията. 

 

 
 

РОСЕН БЕЛЧЕВ 
Областен управител на област Монтана и 
Председател на Областния съвет за развитие 
/П/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:  Добромир Тодоров, гл.експерт, АКРРДС 
/П/ 
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