
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

      от 

                                                     заседание на 

                       Областния съвет за развитие на област Монтана  

                       28.03.2013 г. 

 

    Днес, 28.03.2013 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. Иво Иванов – кмет на община Лом 

 2. Наташа Димитрова – кмет на община Брусарци 

 3. Тихомир Антонов  – зам. кмет на община Монтана 

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

 4. Боян Аврамов  –   зам.кмет на община Вълчедръм 

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

 5. Константин Владов – зам.кмет на община Якимово 

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

 6. Валентин Кръстев – зам.кмет на община Чипровци 

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

 7. Красимир Савов – представител на община Берковица 

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

 8. Надя Стайкова – представител на община Георги Дамяново 

             (замества инж Дилян Димитров -  кмет на община Георги Дамяново) 

 9. Иван Иванов – представител на община Медковец 

    (замества инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец) 

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

 11. Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана 

             (замества г-н Светлин Николов -  представител на общински съвет Монтана) 

 12. Цветелина Костова – зам. председател на общински съвет Чипровци 

    (замества г-н Юли Цветков – председател на общински съвет Чипровци) 

 13. Асен Качамачков – представител на общински съвет Вълчедръм 

 14. Трайко Георгиев – представител на общински съвет Якимово 

    (замества г-н Стилиян Кирилов – председател на общински съвет Якимово) 

15. Симеон Симеонов – представител на общински съвет Вършец 

    (замества инж. Иво Цакански – представител на общински съвет Вършец) 

16. Серафим Василев – представител на общински съвет Лом  

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

18. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 

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

          20. Христо Петров – представител на ТПП Монтана 

    (замества г-н Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана) 

21. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана 

             (замества инж.Цвети Коновски – председател на Стопанска Камара 

Монтана) 

22. Борислав Петков – регионален консултант на АИКБ България 
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 На заседанието присъстваха и: 

            ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова – представител на Консорциум “Монтана 

консулт 2012” ДЗЗД 

  Ирина Михайлова – представител на Секретариата на РСР на СЗР 

 

 Заседанието откри Областният управител г-н Ивайло Петров, който 

приветства гостуващите в рамките на инициативата “Мениджър за един ден” на 

Фондация “Джуниьр Ачивмънт” ученици от професионалните гимназии в област 

Монтана, след което обяви и дневния ред, при който заседанието ще протече: 

 

1. Представяне на “Проект на актуализиран документ за изпълнение на 

Областна стратегия за развитие на област Монтана, 2013 г.” от страна на 

Консорциум „Монтана консулт 2012” – изпълнител по проект на областна 

администрация Монтана А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия 

за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие 

в област Монтана”, финансиран по ОП „Административен капацитет”. 

2. Разни 

 

 След като не постъпиха предложения за допълване на посочения дневен ред 

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

Юлия Спиридонова за представяне на проектодокумента за изпълнение на 

актуализираната Областна стратегия за развитие на област Монтана, 2013 г. 

След като поздрави присъстващите и преди началото на своята презентация 

представителят на Консорциум “Монтана консулт 2012” уведоми присъстващите, че на 

състояла се в Министерски съвет работна среща е бил обсъждан вариант през 

следващия програмен период, 2014–2020 г. Северозападният район да бъде 

определен като район за целенасочена подкрепа от страна на държавата. 

При представянето на данните от аналитичната част на стратегията г-жа 

Спиридонова обърна внимание върху някои от основните аспекти в демографската 

структура и икономиката на областта, очертаващи цялостната негативна картина в 

развитието през последните години. Населението в област Монтана е концентрирано 

преди всичко в областния център и по-големите общини, като по отношение на 

възрастовата структура прави впечатление процентът на лицата над 65 години, който 

е значително по-висок от средния за страната. 

Показателят за Брутен вътрешен продукт на глава от населението – 4894 лв, 

изчислен на база статистически данни от 2010 г. отрежда на областта едно от 

последните места в национален мащаб заедно с областите Силистра и Видин. 

Съгласно представените от г-жа Спиридонова данни за 2010 г. област Монтана 

изостава и по отношение на направени разходи за опазване на околната среда.  

Аналитичната информация за равнището на безработица очертава тревожна 

картина особено в някои от по-малките като територия общини където стойностите 

надвишават 20 % за 2010 г. 

Показателите за динамика на произведената продукция по сектори за периода 

2007-2010 г. отреждат на сектор Индустрия водеща роля, като прави впечатление 

относително ниския дял на Аграрния сектор, който по традиция е 

структуроопределящ за Монтана и региона. 

Преди да представи заложените в проектодокумента стратегически цели за 

развитие на областта г-жа Спиридонова направи кратък преглед на силните и слабите 

страни, възможностите и заплахите. По отношение на силните страни тя спомена 

доброто пространствено позициониране, наличие на второто по големина Дунавско 

пристанище – Лом, развитата социална инфраструктура и не на последно място 

потенциалът, който област Монтана притежава по отношение на туризма и 

съхраненото културно наследство.  

Като слаби страни бяха очертани процесите на демографско застаряване на 

населението, относително високия дял на нискоквалифицираните безработни лица и 

слабата изграденост на пътища с национално значение.  

Като възможности за развитие бяха посочени трансграничното и 

транснационално сътрудничество, алтернативите за усвояване на средства от 
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Европейските фондове, развиването на инфраструктурния потенциал на пристанище 

Лом, а също и използването на потенциала на възобновяемите енергийни източници. 

Основните заплахи, пред които областта е изправена са свързани преди всичко 

са миграционните процеси, отрицателното естествено възпроизводство, нарастващата 

безработица и икономическа стагнация.  

Въз основа на аналитичния анализ г-жа Спиридонова формулира 4 основни 

специфични цели, които формират стратегическата рамка на документа.  

Целите включват главно подобряване на инвестиционния микроклимат, развитие 

на здравни и социални услуги, подобряване на инфраструктурата и жизнената среда, 

развитие на административния и управленски капацитет и изграждане на местни и 

регионални партньорства. 

Областният управител благодари на г-жа Спиридонова за направената 

презентация, като сподели, че, както на г-н Антонов, така и на него му е направило 

впечатление това, че при показателите за извършени разходи за опазване на 

околната среда не е отразено изграждането на нова пречиствателна станция в 

Монтана, което представлява мащабна инвестиция на приблизителна стойност около 

50 млн. лв. 

Г-жа Спиридонова отговори, че е наясно с този факт, но тъй като показателите за 

разходите са формирани на база статистически данни от края на 2009 и началото на 

2010 г., направената инвестиция не е отразена. Тя обаче задължително ще намери 

своето място в новата Областна стратегия за развитие през програмен период 2014-

2020 г. 

Думата поиска г-н Сергисов, който изтъкна необходимост от преформулиране на 

текста в Специфична цел 1, тъй като не става ясно какво точно се има предвид под 

повишаване на жизнения стандарт и какви точно ще бъдат инвестициите. 

Г-н Петров изрази съгласие с мнението на г-н Сергисов, че съдържанието на 

Специфична цел 1 следва да претърпи корекции. 

Г-жа Спиридонова подкрепи изказаните мнения и сподели, че би могло да се 

помисли за промяна на текста в частта за инвестициите, тъй като в случая се касае 

по-скоро за меки мерки, докато термина “инвестиции” се възприема предимно като 

нещо материално и се употребява по отношение на инфраструктура. 

Г-жа Арсенова се включи в дискусията с предложение да се помисли върху 

идеята за евентуално стимулиране на бизнеса в областта под формата на бонус точки 

при оценката на проектите. Основната цел според нея е да се разкрият работни места 

и да се даде шанс за реализация на младите хора. 

Идентична позиция с тази на г-жа Арсенова изказа и г-н Михов, който наред с 

необходимостта от  подобряване на инвестиционния микроклимат изтъкна и 

необходимост от подобряване на комуникацията между безработни лица, 

работодатели и дирекции “Бюро по труда”, тъй като в редица случаи се създава 

объркване при реализирането на програмите и мерките на пазара на труда. Друг 

проблем, който г-н Михов посочи е регистрирането на търговска дейност от страна на 

работодателите в столицата, където съответно се заплащат местни данъци и такси при 

положение, че дейността се извършва в област Монтана и се ползва местната 

инфраструктура. 

В подкрепа на местния бизнес се изказа и г-н Христо Петров, според когото 

мерките на пазара на труда създават единствено изкуствена заетост, а процедурите 

за оценка по Оперативните програми са обвързани с корупционни схеми.  Според г-н 

Петров област Монтана следва да придобие специален статут, съгласно който да 

получава целенасочена подкрепа. 

След като не бяха изказани други мнения Областният управител прикани 

заседаващите членове на съвета да подложат на гласуване представения проект на 

актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия заедно с 

предложената от г-н Сергисов промяна в текста на Специфична цел 1. 

В резултат на проведеното гласуване Областният съвет за развитие на област 

Монтана взе следното РЕШЕНИЕ: 

Одобрява с 23 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” 

предложения актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия 

за развитие на област Монтана, 2013 г. 

В рамките на точка 2 от дневния ред г-н Петров покани присъстващите да вземат 

участие в предстоящото на 02.04.2013 г. събитие, организирано от Областния 
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информационен център в Монтана относно възможностите за кандидатстване с 

проекти по линия на Оперативните програми. 

 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 – старши експерт в дирекция АКРРДС 

/П/ 

 

 

 


