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                                       ПРОТОКОЛ  

     от 

                                                  Заседание на 
                        Областния съвет за развитие на област Монтана  

                     30.03.2011 г. 
 

    Днес 30.03.2011 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. Славей Костодинов – кмет на община Бойчиновци 

 2. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 
 3. Д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово 
 4. Захарин Замфиров –  кмет на община Чипровци 

 5. Милчо Доцов –  кмет на община Берковица 
 6. Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново 
 7. Тихомир Антонов – зам.кмет на община Монтана 
    (Замества г-н Златко Живков, кмет на община Монтана) 

 8. Владимир Теофилов – зам.кмет на община Лом 
             (Замества г-жа Пенка Пенкова, кмет на община Лом) 
 9. Боян Аврамов – зам. кмет на община Вълчедръм 
             (Замества г-н  Иван Барзин, кмет на община Вълчедръм) 

 10.Светлин Николов – председател на общински съвет Монтана 
     (Замества г-н Иво Иванов – представител на общински съвет Монтана) 
 11. Христлена Цветанова – зам.кмет на община Брусарци 
     (Замества г-жа Юлия Каменова – кмет на община Брусарци) 

 12. Цветелина Костова – председател на общински съвет Чипровци 
 13. Мариана Иванова – председател на общински съвет Якимово 

14. Мария Димитрова – председател на общински съвет Бойчиновци 
15. Цветана Живкова – председател на общински съвет Брусарци 

16. Ангел Иванов – представител на общински съвет Берковица 
17. Асен Качамачков – представител на общински съвет Вълчедръм 
18. Илия Илиев – представител на ТПП Монтана 
    (Замества г-н Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана) 

19. Мария Лазарова – председател на КНСБ Монтана 
20. Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” Монтана 
21. Латинка Арсенова – представител на „Стопанска Камара ” Монтана 
22. Борислав Петков – регионален представител на АИКБ България 

23. Красимир Крълев – регионален представител на КРИБ България 
 

 На заседанието присъстваха и: 
 24. Д-р Даниела Караилиева – директор на Регионална здравна инспекция 

Монтана  
 25.Бистра Георгиева – директор на Районна здравноосигурителна каса 
Монтана 

26 Анушка Вълова – директор на Национална агенция по приходите, офис 

Монтана  
27.Зорница Александрова – директор на ОД „Земеделие” Монтана 



 

 

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

28. Диана Пунчева – началник на ТЗ „Рибарство и контрол” към ИАРА Монтана 

29. Ивайло Спасов – директор на Областно пътно управление - Монтана 
30. Юрий Флоров – зам. директор на РДГ – Берковица 
31. Ирина Михайлова – представител на Секретариата на РСР на СЗР 

32. Рени Янева – представител на община Монтана 
33. Мая Накова – Мишенкина – представител на ДРСЗ Монтана 
34. Даниела Кръстева – представител на РИО Монтана 
35. Виолета Петрова – представител на ТЗ „Рибарство и контрол” към ИАРА 

Монтана 
36.Емил Цанов – представител на РИОСВ Монтана 
37.Иван Младенов – представител на АИКБ България 
 

 Заседанието откри областният управител г-н Ивайло Петров, който благодари 
на присъстващите, уважили заседанието на съвета и обяви дневния ред, при който 
то ще бъде проведено, а именно: 
 

1. Обсъждане и формулиране на приемливи предложения за включване в 
пилотната програма за икономическо развитие на Северозападна 
България. 

2. Разни 

 
 След като предложения дневен ред бе одобрен г-н Петров постави начало на 

обсъжданията по точка 1, като обобщи накратко съществуващата към момента 
социално-икономическа ситуация на територията на област Монтана. 

Областният управител изтъкна някои от най-съществените проблеми в 
развитието на областта като влошената демография, отличаваща се със силно 
застаряващо население и отлив на хора в активна възраст, както и недоброто 
състояние на икономическите отрасли, чиито показатели са драстично занижени на 

фона на останалите в страната. 
Цялостната картина в областите Видин и Враца е идентична с тази на Монтана, 

поради което от страна на народните представители от политическа партия ГЕРБ в 
многомандатните райони на трите области съвместно с тримата областни управители е 

предприета инициатива за прилагане на спешни мерки за излизане от кризата, която 
е депозирана в писмен вид под формата на предложение до министър-председателя.  

Г-н Петров запозна присъстващите със съдържанието на предложението и ги 
уведоми,  че в резултат на това начинание на ниво Министерски съвет е сформирана 

работна група начело с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
чиято основна задача ще бъде прецизирането на адекватни приоритети и насоки, 
които да влязат в съдържанието на планираната за изготвяне пилотна схема за 
икономическо съживяване на областите Видин, Враца и Монтана. 

След като представи стартиралата инициатива г-н Петров премина към 
разглеждането на постъпилите преди заседанието конкретни предложения по темата, 
като прикани присъстващите да се включат активно в дискусията с коментари и 
препоръки. 

По повод на получените данни за проблемни участъци в общинската пътна мрежа 
на територията на областта той поясни, че тази част от прилежащата пътна 
инфраструктура е изцяло в задълженията на кметовете на общини, докато 

намерението на държавата към момента е финансовият ресурс да бъде концентриран 
приоритетно върху републиканската мрежа. 

Относно постъпилото от страна на община Вършец предложение за 
възстановяване на летището в село Габровница с цел привличане на местни и 

чуждестранни инвеститори областният управител съобщи, че съвместно с Областно 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” са предприети стъпки за 
цялостно обновяване на летището и неговото трансформиране в хуманитарен 
логистичен център, който да бъде използван при бедствия и аварии. За реализация на 

предприетото начинание се разчита и на активното съдействие от страна на г-жа 
Кристалина Георгиева. 
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В отговор на постъпило запитване от страна на г-н Костодинов относно 

проблемния мост над река Огоста на територията на община Бойчиновци, г-н Петров 
отвърна, че ремонтът на моста е приоритетна задача, която вече е намерила своето 
място в изготвеният от страна на Областно пътно управление списък с обекти за 

изграждане. 
Във връзка с коментарите за модернизация на В и К инфраструктурата г-н Петров 

обърна внимание върху факта, че е Националната стратегия за водния сектор е 
финализирана и предстои да бъде задействана, след като бъдат уточнени 

отговорностите по извършване на съответните инвестиции и заработят активно 
новосформираните В и К асоциации. 

Относно проблемите свързани с високата безработица областният управител 
обобщи постъпилите от страна на общините препоръки, като поясни, че вече са 

водени разговори с Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за намиране 
на алтернативи за допълнително държавно субсидиране на програмите в сферата на 
заетостта и образованието на областно и общинско ниво. С цел уточняване на 
конкретните потребности по места и необходимостта от прилагане на допълнителни 

мерки ще се разчита на информацията, която постъпва от бюрата по труда за 
текущото състояние на трудовия пазар. 

  Областният управител подчерта, че ще бъде обърнато особено внимание на 
програмата „Социален асистент”, тъй като немалка част от населението на областта е 

инвалидизирано  и се нуждае от специални грижи. 
В допълнение към коментарите относно социалната сфера и посочените от страна 

на общините проблеми с намирането на лекари, които да обслужват малките населени 
места думата взе г-жа Георгиева, която изрази позиция, че основен приоритет на 

общините следва да бъде подсигуряването на необходимите условия за работа и 
привличането на млади лекари -  специалисти. Г-жа Георгиева допълни, че районната 
здравноосигурителна каса не е в състояние да помогне за разрешаването на 
проблема с медицинските кадри по места ако самите кметове не предприемат стъпки 

в тази насока. 
Във връзка с проектите на кандидати от Северозапада по Програмата за развитие 

на селските райони от страна на г-н Замфиров бе поставен въпроса за 
необходимостта от извършване на корекции в условията за кандидатстване по 

програмата по начин, който да позволи на райони с по-малък брой население да 
участват в подаването на проекти. Към момента съществуващите изисквания по мярка 
321 и мярка 322 на програмата предполагат кандидатстване единствено при условие, 
че населеното място попада в категорията от 500 до 2000 жители, което на практика 

отнема шансовете на малките територии да подават проектни предложения. Според 
кмета на община Чипровци при окомплектоването на критериите за подбор на 
проектни предложения не е съобразен факта, че малките български общини не са 
идентични на останалите в евросъюза. 

Г-жа Александрова бе помолена да вземе отношение по така поставения 
проблем. Тя изрази мнение, че няма възможност да бъдат внесени корекции в тези 
критерии, тъй като те представляват програмни изисквания, формулирани на ниво ЕС 
и не са обект на национално законодателство. 

Г-н Петров уведоми останалите, че въпреки пречките ще бъдат потърсени начини 
за допълнително стимулиране на малките земеделски производители, с оглед на 
факта, че те действително са изправени пред сериозен проблем и се нуждаят от 

съдействие. 
Г-жа Живкова повдигна въпроса за необходимостта от мерки срещу некоректна 

фирма, извършваща дейност на територията на община Брусарци, която нанася вреди 
върху площите на малките земеделски стопани, а също и върху пътищата в общината. 

В отговор на поставения въпрос г-жа Александрова изтъкна необходимостта от 
своевременно подаване на сигнал от страна на местните власти при установяване на 
подобни нарушения, за да могат съответните структури да предприемат действия. 

По отношение на стимулирането на местния бизнес г-н Петров изрази позиция, че 

привличането на инвеститори в голяма степен зависи от инициативността на местните 
власти и способността им да създават благоприятна за бизнеса среда. Относно идеята 
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за въвеждане на данъчни облекчения с цел насърчаване на инвеститорите областният 

управител подчерта, че в такава насока може да се мисли единствено по отношение 
на преките данъци, докато при косвеното облагане подобна мярка няма как да се 
реализира. 

В контекста на стимулите за бизнеса и насърчаването на местното развитие г-н 
Петров направи кратка оценка и на работата по Оперативните програми за усвояване 
на средства от Структурните фондове на ЕС. Той изрази становище в подкрепа на 
предложението на община Берковица да бъде извършено необходимото съгласуване 

със съответните Сертифициращи органи проектите на кандидати от Северозападна 
България по Оперативните програми да бъдат допълнително стимулирани под 
формата на бонус точки. Г-н Петров допълни, че към момента на централно ниво 
съществуват договорки проектите на северозападните кандидати да бъдат изтеглени 

и прегледани приоритетно с цел спестяване на време и средства. Той сподели с 
членовете на съвета своята идея за в бъдеще да бъдат организирани информационни 
кампании на областно ниво за разясняване на отворените процедури по 
Оперативните програми под формата на работни срещи с участието на представители 

на Управляващите органи. 
Относно тематиката свързана с туризма г-н Петров сподели своето виждане, че  

област Монтана притежава  добър потенциал за развитието на този отрасъл поради 
факта, че са налице природни и културно-исторически забележителности, като 

същевременно липсват тежки замърсяващи производства. Във връзка с развитието на 
алтернативните форми на туризма и по-конкретно по отношение на поклонническия 
туризъм областният управител съобщи, че са в ход проекти за доизграждане на 
покрива на църквата в село Комарево и за дострояване на крилото на Чипровския 

манастир.  
Думата бе дадена на г-н Спасов, който представи на вниманието на заседаващите 

изготвената и съгласувана с областния управител програма за цялостно подобряване 
на състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана за 

периода 2011 – 2013 г. 
Съгласно данните, които г-н Спасов представи, като приоритетни обекти с 

финансиране от международни програми са  заложени обходът на град Монтана от км 
102+060 до км 114+512, 20, като и път II-81 „Петрохански проход” от км 50+870 до 

км 72+670 паралелно с обход на град Берковица. 
В аварийната програма на областно пътно управление за указания времеви 

период са заложени обекти като Ремонт с цел предпазване от компрометиране на 
моста над река Огоста на път III – 101 Враца – Бойчиновци на км 37+130, град 

Бойчиновци, укрепване на свлачищни зони по път II – 11 Видин- Лом – Козлодуй в 
районите на селата Орсоя и Горни Цибър от км 29+100 до км 31+873 и съответно от 
км 70+222 до км 72+083. 

На етап проектиране са обекти като ремонта на мостовите съоръжения на км 

80+119 и км 83+598 на пътя Берковица – Боровци, както и пътищата Лом – 
Дондуково от км 0+000 до км 18+100, Брусарци – Крива бара от км 0+000 до км 
7+835, Монтана – Мърчево от км 0+000 до км 12+567 и Септемврийци – Вълчедръм 
от км 36+368 до км 49+900. 

Думата бе дадена на г-н Илиев, който сподели мнение, че към предложения 
пакет от обекти от пътната инфраструктура  следва да бъде добавен и пътя Монтана – 
Пирот. 

По повод на казаното от г-н Илиев, г-н Петров подчерта, че финансиране за  
трансграничния път до Пирот ще се търси основно в рамките на програмата за 
трансгранично сътрудничество България – Сърбия, тъй като за момента не 
съществува възможност да се подсигурят необходимите средства от държавния 

бюджет.   
В допълнение към казаното от г-н Спасов и по повод на отдавна съществуващата 

идея за изграждане на тунел под прохода „Петрохан” г-н Петров уведоми 
заседаващите, че с оглед на текущата ситуация няма надеждни предпоставки за 

реализация на приоритетния за област Монтана обект, понеже той се явява 
конкурентна алтернатива на пътно трасе, ползващо се с подкрепата на ЕС. 
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Като коментар на постъпило предложение от страна на община Берковица, г-н 

Петров поясни, че изграждането на трета лента за изпреварване в прохода 
„Петрохан”  е практически невъзможно. 

В отговор на поставения от страна на г-н Доцов въпрос относно намиране на 

начини и финансови средства за подпомагане на дейността на спортен комплекс 
„Ком”, областният управител подчерта, че няма как да се осъществи държавна намеса 
в работата на търговско дружество. 

Думата поиска г-н Антонов, за да представи на вниманието на присъстващите 

изготвеният от община Монтана пакет от мерки за насърчаване на местното социално-
икономическо развитие. Сред основните приоритети, посочени от г-н Антонов се 
включват мерки като съблюдаване на целите заложени в Стратегията „Европа 2020”, 
проектите включени в  програмите „Красива България” и „Социален асистент.” 

Г-н Антонов обърна специално внимание върху необходимостта от предприемане 
на действия по проблема със забавеното възстановяване на направени разходи от 
страна на общините по Оперативните програми. Като пример зам. кметът на община 
Монтана посочи проект на общината по Оперативна програма „Административен 

капацитет”, при който е налице забавяне на междинните плащания в рамките на 11 
месеца. С оглед на трудностите, които бенефициентите срещат в работата си по 
Оперативните програми г-н Антонов предложи като мярка намаляването на 
административните пречки за вече одобрени проекти. 

Г-жа Цветанова предложи дискутираните по време на заседанието предложения 
да бъдат предоставени в писмен вид на членовете, за да бъдат обсъдени по места и 
нейното предложение бе единодушно подкрепено от останалите. 

В заключение, като резултат от проведените по време на заседанието 

обсъждания и отправените препоръки и коментари Областния съвет за развитие взе 
РЕШЕНИЕ всички постъпили предложения да бъдат предоставени на членовете за 
допълнително разглеждане на място. 

Предстои уточняването на работен пакет от приемливи мерки за включване в 

съдържанието на пилотната схема за развитие на Северозападна България, който ще 
бъде представен на вниманието на членовете и впоследствие гласуван на заседание 
на съвета. 

По точка 2 от дневния ред от страна на присъстващите не постъпиха 

предложения за обсъждане. 
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието-закрито. 

 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 
Областен управител на област Монтана 

и Председател на Областния съвет за развитие 
/П/ 
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