
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

 

                                            ПРОТОКОЛ  

         от 

                                                        заседание на 
                        Областния съвет за развитие на област Монтана  

                         06.12.2011 г. 

 
    Днес 06.12.2011 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. 
 Нина Петкова–зам. областен управител и зам. Председател на 
Областния съвет за развитие 

 
 Членове с право на глас: 
 1. Димитрана Каменова – кмет на община Берковица 
 2. инж. Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново 

 3. Д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово 
 4. инж. Иван Лазаров –  кмет на община Вършец 
 5. Анатоли Първанов –  кмет на община Чипровци 
 6. Златко Живков – кмет на община Монтана 

 7. Иво Иванов – кмет на община Лом 
 8. Наталия Димитрова – зам. кмет на община Брусарци 
             (Замества г-жа Наташа Димитрова, кмет на община Брусарци) 
 9. Боян Аврамов – зам. кмет на община Вълчедръм 

             (Замества г-н  Иван Барзин, кмет на община Вълчедръм) 
 10 инж. Емилия Цветанова – зам. кмет на община Медковец 
     (Замества г-н Венцислав Евгениев – кмет на община  Медковец) 
 11. Бисер Методиев – зам. кмет на община Бойчиновци 

      (Замества г-н Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци) 
 12. инж. Петър Якимов – председател на общински съвет Берковица 
 13. Юли Цветков – председател на общински съвет Чипровци 
 14. Стилиян Кирилов – председател на общински съвет Якимово 

15. Надя Йосифова - Антова – представител на общински съвет Бойчиновци 
16. Асен Качамачков – представител на общински съвет Вълчедръм 
17. Светлин Лазаров – представител на общински съвет Монтана 
18. Стефан Герасимов – представител на общински съвет Медковец 

19. Серафим Василев – представител на общински съвет Лом 
20. инж. Иво Цакански - представител на общински съвет Вършец 
21. Милко Благоев – представител на общински съвет  Георги Дамяново 
22. Асен Арсенов – представител на общински съвет Брусарци 

23. инж. Цвети Коновски – председател на „Стопанска Камара” Монтана 
24. Борислав Петков – регионален консултант на АИКБ България 
25. инж. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана 

26. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана 
27. Енеза Ангелова – представител на РС на КНСБ Монтана 
 

 На заседанието присъстваха и: 

  Латинка Арсенова – представител на “Стопанска камара” Монтана  
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 инж. Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС в областна администрация 

Монтана 
 
 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. Избор на представители на общините от област Монтана в регионалния 

съвет за развитие на СЗР. 
2. Избор на представители на Областния съвет за развитие в Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. 
3. Приемане на Правилник за дейността на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие 
4. Представяне на одобрен проект на областна администрация Монтана по 

Оперативна програма “Административен капацитет”. 
5. Разни 

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

обсъжданията по точка 1, като обобщи накратко необходимостта от избор на 
общински представители от област Монтана в Регионалния съвет за развитие на 

Северозападния район/ РСР на СЗР. Изборът се налага поради настъпилите след 
изборите промени в местната власт, а впоследствие и в общия състав на Областния 
съвет за развитие. 

Областният управител припомни на присъстващите досегашните двама 

представители в Регионалния съвет – кметовете на общините Вършец и Георги 
Дамяново, като предложи настоящите кметове на двете общини да продължат да 
изпълняват тези функции. 

Думата взе г-н Златко Живков, който, след като поздрави и пожела успех на 

своите колеги кметове и общински съветници, изказа мнение, че няма причина 
мандатът на досегашните представители в РСР да не бъде удължен. Неговата позиция 
бе подкрепена от всички присъстващи и след проведеното гласуване по точка 1 
Областният съвет за развитие на областта взе следното РЕШЕНИЕ : 

Приема с единодушие от 29 гласа “ЗА”, 0 гласа “против” и 0 гласа 
“въздържал се” кметовете на общините Вършец и Георги Дамяново – инж. Иван 
Лазаров и инж. Дилян Димитров да изпълняват функцията представители на 
общините от област Монтана в Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район. 
По точка 2 от дневния ред областният управител уведоми заседаващите, че 

двама от членовете на Областния съвет за развитие, съответно кмет и общински 
съветник, следва да бъдат избрани като представители на съвета в Областния 

обществен съвет за противодействие и превенция на корупцията.  
Идентично на позицията си по точка 1, областният управител предложи 

досегашните двама представители – кмета на община Брусарци и съветник от 
Общински съвет Монтана да продължат да изпълняват тази роля. Така направеното 

предложение бе подложено на гласуване в резултат на което присъстващият състав 
на Областния съвет за развитие взе следното РЕШЕНИЕ по точка 2: 

Приема с единодушие от 29 гласа “ЗА”, 0 гласа “против” и 0 гласа 

“въздържал се” кметът на община Брусарци – г-жа Наташа Димитрова и общинският 
съветник от Монтана - г-н Светлин Лазаров да бъдат представители на Областния 
съвет за развитие в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на 
корупцията. 

По точка 3 от дневния ред думата бе дадена на инж. Нели Дацова за да запознае 
накратко присъстващите с необходимостта от утвърждаване на вътрешни правила за 
дейността на Комисията по заетост към съвета за развитие. На членовете на съвета 
предварително бе раздаден образец от предложения за утвърждаване  Правилник, за 

да имат възможност да се запознаят нагледно с неговото съдържание.  
Г-жа Дацова поясни, че новият Правилник е изцяло съобразен с мерките 

предложени в Закона за насърчаване на заетостта и окомплектован по начин, който 
да позволи максимална ефективност в работата на Комисията. След като всички се 
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запознаха със съдържанието му, Правилникът бе подложен на гласуване, в резултат, 

на което Областния съвет за развитие взе следното РЕШЕНИЕ по точка 3: 
Приема с единодушие от 29 гласа “ЗА”, 0 гласа “против” и 0 гласа 

“въздържал се” предложеният Правилник за дейността на Комисията по заетост. 

В рамките на точка 4 от дневния ред думата отново бе предоставена на г-жа 
Дацова за обобщено представяне на проект “Координирани действия за разработване, 
наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана” спечелен 
от областна администрация Монтана като бенефициент по Оперативна програма 

“Административен капацитет” в партньорство с община Георги Дамяново. Проектът 
има отношение към Областната стратегия и Общинските планове за развитие, като 
неговата обща цел е разработване и изграждане на условия за реализирането на 
ефективни политики за развитие на общинско и областно ниво.  

Реализира се съвместно с партниращата община – Георги Дамяново в рамките на 
Приоритетна ос “Добро управление”, Подприоритет 1.3. “Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”. Продължителността на 
тази проектна инициатива е 18 месеца, общата стойност – 557 679,30 лв, а мястото на 

изпълнение – област Монтана и 11-те общини в границите на нейната територия. 
Наред с общините, целеви групи по проекта ще бъдат също така неправителствени 
организации, икономически и социални партньори, представители на гражданското 
общество и представители на частния сектор в област Монтана. 

В рамките на обсъжданията по точка 5 “Разни” областният управител -  г-н 
Ивайло Петров запозна заседаващите с настъпилите промени в разписанието на 
Български Държавни Железници, като отправи своя апел към членовете на Областния 
съвет за подкрепа на отпадналия крайградския пътнически влак (КПВ 71209) 

Бойчиновци – Берковица, с час на заминаване от Бойчиновци 22.01 часа и на 
пристигане в Берковица – 22.54 часа.  

Г-н Петров поясни, че от съществено значение е запазването на тази влакова 
линия поне още 6 месеца особено в ден петък, когато тя е най-натоварена. 

Областният управител изрази становище, че е необходимо да се спечели време за  
общините Монтана,Берковица и Бойчиновци да разкрият автобусни линии, които да 
поемат пътникопотока. 

Присъстващите на заседанието се изказаха единодушно в подкрепа на тази 

позиция, като изразиха надежда, че ще бъде намерен адекватен изход от създалата 
се ситуация. 

С това дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито. 
  

 
 
   

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

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

 
 
 
 

 
Изготвил: 
 Добромир Тодоров – Секретар на Областния съвет за развитие 
/П/ 

 

 


