
 

 

 
 

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 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА В РЕГИОНАЛНИЯ 

СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

 
                                                           10.12.2019 г. 

На основание разпоредбите на чл. 72, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионално развитие беше приложена писмена процедура за неприсъствено вземане на 
решение от страна на Областния съвет за развитие относно избор на двама представители на 
общините от област Монтана в състава на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район. 
В отговор на изпратеното до членовете на съвета писмо на Областния управител, изх. № 

ОКД-53-9-14/28.11.2019 г., в Областна администрация Монтана постъпиха общо 21 
попълнени, неприсъствени формуляра. 

1. Преглед на постъпилите решения 

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

29 членове /определени заместници/ с право на глас в Областния съвет за развитие са 
постъпили както следва: 

 21 решения (72% от членовете на съвета с право на глас) в подкрепа на 

предложението Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново и д-р Георги Гаврилов – кмет 
на община Лом да изпълняват, в съответствие с изискванията на чл.44, ал.1, т.4 от ППЗРР, 
функцията представители на общините от област Монтана в Регионалния съвет за развитие на 
Северозападен район. Получените формуляри се разпределят както следва: 

 19 решения от титулярни членове с право на глас 

  2 решения от определени заместници на титуляри с право на глас 

2. Несъгласия 

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

1. Определя Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново и д-р Георги 
Гаврилов – кмет на община Лом да изпълняват, в съответствие с изискванията на 
чл.44, ал.1, т.4 от ППЗРР, функцията представители на общините от област Монтана в 
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

 

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

 

 

 

 
Изготвил:  Добромир Тодоров, гл.експерт, АКРРДС /П/ 


