
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 

                                                     заседание на 

                       Областния съвет за развитие на област Монтана  

                       25.06.2013 г. 

 

    Днес, 25.06.2013 г. в заседателната зала на Областна администрация 

Монтана се състоя заседание на Областния съвет за развитие на областта. 

 В заседанието взеха участие : 

 Нина Петкова – ВРИД Областен управител на област Монтана и 

Председател на Областния съвет за развитие. 

  

 Членове с право на глас: 

 1. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 

 2. Наталия Димитрова – зам. кмет на община Брусарци 

    (замества г-жа  Наташа Димитрова -  кмет на община Брусарци) 

 3. Тихомир Антонов  – зам. кмет на община Монтана 

             (замества г-н Златко Живков -  кмет на община Монтана) 

 4. Илиана Петрова – зам.кмет на община Лом 

             (замества г-н Иво Иванов -  кмет на община Лом) 

 5. Боян Аврамов  –   зам.кмет на община Вълчедръм 

             (замества г-н Иван Барзин -  кмет на община Вълчедръм) 

 6. Константин Владов – зам.кмет на община Якимово 

             (замества д-р Георги Георгиев  -  кмет на община Якимово) 

 7. Бисер Методиев – зам.кмет на община Бойчиновци 

             (замества г-н Светлин Сретениев -  кмет на община Бойчиновци) 

 8. Елена Симеонова – представител на община Чипровци 

             (замества г-н  Анатоли Първанов -  кмет на община Чипровци) 

 9. Красимир Савов – представител на община Берковица 

             (замества г-жа Димитранка Каменова -  кмет на община Берковица) 

 10. инж. Юлиян Иванов – председател на общински съвет Берковица 

 11. Стилиян Кирилов – председател на общински съвет Якимово 

 12. Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци 

 13. Асен Качамачков – представител на общински съвет Вълчедръм 

 14. инж. Иво Цакански  - представител на общински съвет Вършец 

 15. Серафим Василев – представител на общински съвет Лом 

16. Надя Йосифова – представител на общински съвет Бойчиновци 

17. Даниел Славчев – представител на общински съвет Медковец 

18. Ангел Ангелов  - председател на ТПП Монтана 

19. инж. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана 

20. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 

21. Иван Александров – председател на КТ “Подкрепа” Монтана 

22. Таня Караманова – представител на Съюза за стопанска инициатива 

             (замества г-н Явор Джиджев - председател на Съюза за стопанска 

инициатива) 

23. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана 

             (замества инж.Цвети Коновски – председател на Стопанска Камара 

Монтана) 
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 На заседанието присъстваха и: 

            ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова – представител на “Юнайт консултинг” ЕООД 

  Райна Душкова – представител на “Юнайт консултинг” ЕООД 

 

 Заседанието откри ВРИД Областен управител на област Монтана г-жа Нина 

Петкова, която приветства присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както 

следва: 

 

1. Обсъждане и приемане на проект на Областна стратегия за развитие на 

област Монтана за периода 2014-2020 г. 

2. Разни 

 

 След като не постъпиха предложения за допълване на посочения дневен ред 

г-жа Петкова постави начало на разискванията по точка 1, като даде думата на г-жа 

Юлия Спиридонова за представяне на проектодокумента на Областна стратегия за 

развитие на област Монтана за периода 2014 - 2020 г. 

Представителят на “Юнайт консултинг ” ЕООД започна своята презентация с 

кратко разяснение на основната роля на стратегията в цялостния процес на 

стратегическо  планиране на областно ниво, като подчерта, че бъдещите политически 

решения, отнасящи се до региона би следвало да са съгласувани с мерките и 

приоритетите, разписани в Областната стратегия и Общинските планове за развитие. 

При представянето на основните елементи в процеса на разработване на 

стратегията г-жа Спиридонова обърна внимание върху целевата структура на 

документа, която следва да бъде адресирана към специфичните проблеми, 

предизвикателства и потенциал на областта и съобразена както с тематичните цели 

на ЕС за програмен период 2014-2020 г, така и с целите и приоритетите на 

Оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове. 

Във връзка с изготвянето на  социално-икономическия и екологичен анализ г-жа 

Спиридонова сподели мнение, че посочените в документа тенденции в развитието са 

актуални и коректно отчетени, независимо че използваните статистически данни са от 

2011 г.  

От съществено значение за област Монтана е правилното дефиниране не само на 

териториалния обхват, но и на основните слабости в районите за целенасочена 

подкрепа, за да бъде намерен най-адекватния начин за подпомагане от държавата с 

оглед на това, че голяма част от общините попадат в тези категории по абсолютно 

всички показатели. 

При анализа на силните и слабите страни, заплахите и възможностите г-жа 

Спиридонова отчете като позитивни характеристики благоприятното географско 

положение и доброто пространствено ситуиране на областта по отношение на TEN-T 

транспортната мрежа и Европейски транспортни коридори № 4 и № 7, богатото 

културно-историческо наследство, чистата околна среда и възможностите за 

биоземеделие. Сред слабостите бяха посочени негативните демографски 

характеристики, ниската икономическа активност, високата технологична 

изостаналост, и тревожното равнище на безработица.  

Възможностите за развитие пред областта са свързани с усвояването на средства 

от  европейските фондове най-вече по отношение на инфраструктурата, селското 

стопанство и туризма. Наложително е подсигуряването на подходящ инвестиционен 

климат в сферата на земеделието, индустрията и туризма и развитието на 

трансграничното и транснационално сътрудничество. 

Отрицателното естествено възпроизводство и продължаващата икономическа 

стагнация, съпътствани от прогресивно нарастващата безработица и ограничените 

възможности на общините за финансиране на публични проекти са някои от най-

съществените заплахи, които г-жа Спиридонова изброи наред с ограничените 

възможности за заетост и слабото участие с проекти по Оперативните програми. 

По отношение на констатацията за ниската проектна активност в областта думата 

поиска г-н Антонов, за да подчертае, че това твърдение може да бъде оспорено, тъй 

като в тази насока вече са предприети сериозни стъпки от страна на общините под 

формата на мащабни проекти, в рамките на които са договорирани значителни суми 
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за усвояване. Като пример г-н Антонов посочи преди всичко общините Монтана и 

Лом. 

Преработената визия на Областната стратегия за развитие на област Монтана 

2014-2020 г. беше основното, върху което г-жа Спиродонова наблегна при 

представянето на стратегическата част на документа. Решението за необходимостта 

от преформулиране на стратегическата визия е взето след обсъждане на стратегията 

с членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, като след 

нанесените корекции окончателният вид на визията на Областната стратегия е 

”Област Монтана – успяла да запази, подобри и усвои своя потенциал за развитие 

чрез подкрепа за инвестиции и растеж от националната политика и мобилизирала 

своите вътрешни ресурси, мотивирана за подобрено качество на живот”. 

Визията съдържа три основни стратегически цели, всяка от които се състои от 

прироритети, обвързани с индикативен бюджет за изпълнение и с необходимите 

показатели за наблюдение и оценка. 

Насърчаването на бизнеса, предприемачеството и инвестиционната активност, а 

също  и активирането на специфичния потенциал на местната икономика са някои от 

главните насоки за развитие очертани в Стратегическа цел 1: Подобряване на 

конкурентоспособността на областната икономика и повишаване на икономическата 

активност. 

Подобряването на образователната инфраструктура, качеството на социалните 

услуги и достъпа до пазара на труда с акцент върху хората в неравностойно 

положение са ключовите приоритети, формулирани в Стратегическа цел 2: 

Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез създаване на нови работни 

места, инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно положение. 

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност 

формулира приоритети като развитие и модернизация на техническата 

инфраструктура, подобряване на състоянието на околната среда чрез интегрирането 

на глобалните екологични цели, развитие на градските и селски райони паралелно с 

насърчаване на транснационалното и трансгранично сътрудничество. 

В заключение г-жа Спиридонова благодари за вниманието, като изрази своята 

убеденост, че амбициозните цели, които си поставя Областната стратегия са 

постижими единствено в условията на засилено партньорство и активна съвместна 

работа. 

Г-жа Петкова даде думата на членовете за коментари и забележки към така 

представения проект на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 

г. 

Тъй като такива не бяха направени се пристъпи към гласуване, в резултат на 

което Областният съвет за развитие на област Монтана взе следното РЕШЕНИЕ: 

Одобрява с 24 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” 

предложения Проект на Областна стратегия за развитие на област Монтана за 

периода 2014-2020 г. 

Наред с одобряването на стратегическия документ членовете на съвета 

постигнаха съгласие и относно това той да остане отворен за евентуални бъдещи 

предложения и мерки, които да бъдат включени в неговото съдържание. 

По точка 2 от дневния ред  присъстващите бяха приканени да предложат теми за 

обсъждане. 

След като предложения не постъпиха дневният ред беше изчерпан и заседанието 

закрито. 

 

 

НИНА ПЕТКОВА 

ВРИД Областен управител на област Монтана 

и Председател на Областния съвет за развитие 

/П/ 

 

 

Изготвил: 

Добромир Тодоров – старши експерт в дирекция АКРРДС 

/П/ 


