РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
заседание на
Областния съвет за развитие на област Монтана
22.12.2015 г.
Днес, 22.12.2015 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се
състоя заседание на Областния съвет за развитие.
В заседанието взеха участие :
Петър Петров – Зам. областен управител на област Монтана.
Членове с право на глас:
1. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
2. Наташа Младенова – кмет на община Брусарци
3. Милчо Доцов – кмет на община Берковица
4. Боян Аврамов – зам. кмет на община Вълчедръм
(замества г-н Иван Барзин - кмет на община Вълчедръм)
5. Рени Янева – представител на община Монтана
(замества г-н Златко Живков - кмет на община Монтана)
6. Гинка Иванова – представител на община Лом
(замества г-жа Пенка Пенкова - кмет на община Лом)
7. Илиян Тимчев – председател на общински съвет Берковица
8. Катя Додева – председател на Общински съвет Брусарци
9. Трайко Георгиев - председател на общински съвет Якимово
10. Стефан Герасимов – председател на общински съвет Медковец
11. Цветана Петкова – председател на общински съвет Чипровци
12. Емил Макариев – представител на общински съвет Бойчиновци
13. Юлия Ангелова - представител на общински съвет Лом
14. Благовест Христов - представител на общински съвет Вършец
15. Румен Първин - представител на общински съвет Вълчедръм
16. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана
17. Славка Нончева - председател на ТПП Монтана
18. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана
19. Иван Александров - председател на КТ “Подкрепа” Монтана
20. Тодор Тодоров – представител на РЗК Монтана
(замества г-н Стилиян Каменов - председател на РЗК Монтана)
21. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана
Заседанието откри Зам. областният управител на област Монтана г-н Петър Петров,
който приветства присъстващите с добре дошли на първото събиране на обновения състав и
обяви дневния ред както следва:
1. Представяне и обсъждане на включения в Целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа на Северозапада пакет от предложения за инвестиционни
проекти, имащи съществено значение за социално-икономическото развитие на
област Монтана.
2. Разни.
След като не постъпиха предложения за добавяне на допълнителни точки в дневния
ред г-н Петров запозна накратко, в рамките на точка 1, участниците в заседанието с
конкретния повод за неговото насрочване, а именно представяне и обсъждане на пакета от
инвестиционни предложения от област Монтана, включен в съдържанието на Целенасочената
инвестиционна програма в подкрепа на Северозападна България, Родопите, Странджа,
погранични, планински и полупланински слаборазвити райони. Необходимостта от обсъждане

на проектните предложения е продиктувана преди всичко от факта, че предстои одобряване
на програмния документ от страна на Министерския съвет, за което на вниманието на
Областните управители е изпратен и проект на решение с цел разглеждане и предоставяне на
становище.
След като запозна аудиторията с тематиката на срещата Петър Петров даде думата на
Добромир Тодоров - главен експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана
за презентиране на включените в Целенасочената програма инвестиционни предложения от
област Монтана с акцент върху онези от тях, които имат ключово значение за цялостното
развитие на района.
При представянето на проектите Добромир Тодоров поясни, че в структурно
отношение инвестиционната програма е съставена от три основни раздела, а именно
“Инвестиционна част”, “Координираща част” и “Банка идеи”, като от всички предложения от
област Монтана в Инвестиционната част, предназначена за целево финансиране от Държавния
бюджет,
попада
единствено
проектът
за
развитие
на
поливно
земеделие
и
зеленчукопроизводство, подаден от община Бойчиновци в пакета от предложения, който е
одобрен от Областния съвет за развитие още на 5 май 2015 г.
В голямата си част проектните предложения от област Монтана са включени в
Координиращия раздел на програмния документ с опция за реализация по Оперативните
програми през периода 2016-2020 г. За областта е от съществено значение фактът, че, в
резултат от съвместните усилия на Областния управител, кметовете на общини и
ведомствените териториални структури, значими за социално-икономическото развитие
проекти като тунела под Старопланинския проход “Петрохан”, граничния контролнопропусквателен пункт “Монтана - Пирот”, изграждането на Ски зона “Ком” с прилежащата
инфраструктура и новия вход на град Лом са преразгледани от екипа, подготвил документа и
са заложени за реализация през 2016-2020 г. В първоначалния вариант на програмата те бяха
или напълно изключени, или оставени на заден план като перспективи за периода 2020-2027
г.
Болшинството одобрени проекти от област Монтана са насочени към подобряване
състоянието на пътната и “В и К” инфраструктура в това число и инициативи от подготвената
от АПИ и Областно пътно управление аварийна ремонтна програма, включваща изпълнението
на неотложни дейности в критични участъци от областната и общинските пътни мрежи. Наред
с инфраструктурните проекти в съдържанието на Целенасочената програма са включени и
някои съществени предложения, свързани с икономическото състояние на областта, като в
основната си част те са насочени към развитието на туризма в общините, притежаващи
потенциал в тази сфера - Берковица, Чипровци и Вършец. В програмния документ са
намерили място и проекти, имащи пряко отношение към икономическото състояние на община
Лом като инициативата за изграждане на фериботна връзка Лом – Расту, рибарско
пристанище и рибна борса.
На финала на своята презентация Добромир Тодоров обърна внимание върху факта, че
в Целенасочената инвестиционна програма са намерили място проектни предложения,
подадени от всичките 11 общини в област Монтана, като немалка част от тях са включени още
в първоначалния работен вариант на документа, подготвен като проект за обсъждане преди
заседанието на Регионалния съвет за развитие на 24.11.2015 г.
За в бъдеще, след одобряването на програмата от страна на Министерския съвет
предстои уточняването на подробностите, свързани с бюджетирането и размера на заделения
финансов ресурс.
Петър Петров благодари за представената информация и прикани присъстващите да
отправят въпроси, коментари и предложения по тематиката на срещата.
Думата поиска Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата,
която изрази позиция, че в този си вид Целенасочената програма няма да бъде ефективна
предвид това, че е налице очевидна липса на стратегия за реализация, а включените проекти
са преобладаващо насочени към инфраструктурата за сметка на инициативи, които биха
генерирали икономически растеж и подобрили демографския профил на област Монтана. Г-жа
Нончева изказа мнение, че не е обърнато нужното внимание на туризма като възможност за
насърчаване на развитието на областно ниво.
В отговор на казаното от г-жа Нончева г-н Петър Петров поясни, че не всички общини
притежават потенциал в сферата на туризма и поради тази причина всяка една от тях е
подала предложения съобразно специфичните си възможности и дадености.
Идентична позиция с казаното от г-жа Нончева изразиха г-н Иван Сергисов и г-жа
Латинка Арсенова.
Г-жа Арсенова подчерта, че обезлюдяването на областта и липсата на подготвени
кадри за бизнеса са сериозни предизвикателства, които, съгласно подадените предложения,
са оставени на заден план за сметка на инфраструктурата.
Инж. Милчо Доцов – кмет на община Берковица поиска думата, за да изкаже
одобрение за свършеното към момента по отношение на програмата. Той обърна внимание на
одобрения проект за тунел под прохода “Петрохан”, за който сподели, че има големи
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очаквания и се надява на положителен ефект върху икономиката на региона предвид
очертаващото се значително по – бързо и не толкова скъпо придвижване до столицата. В
допълнение към казаното г-н Доцов изказа мнение, че областта се нуждае и от изграждане на
университет за да подобри демографските си характеристики.
По отношение на идеята за висше учебно заведение Петър Петров сподели, че идеята
принципно е добра, но е редно да се помисли и върху това доколко един университет в
Монтана ще съумее да привлече или задържи младите хора предвид тенденцията те да търсят
реализация извън родните си места по различни причини.
Инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец заяви, че остава скептичен по
повод на бъдещата реализация на инвестиционната програма, тъй като в националния бюджет
за 2016 г. не са отделени средства за нея.
Славка Нончева изрази становище, че според нея когато е налице недостатъчност на
финансовия ресурс е редно да се преразгледат бъдещите стратегии за развитие, като се
отдаде приоритет на онези инициативи, които най-бързо ще подобрят инвестиционния профил
на региона и ще овладеят демографския срив.
В резултат от проведените обсъждания по темата за Целенасочената инвестиционна
програма членовете на Областния съвет за развитие се обединиха около решението, че всеки,
който желае да подаде допълнителни предложения за включване в програмния документ ще
може да го направи в писмен вид не по-късно от 28 декември 2015 г., когато всички
постъпили предложения ще бъдат изпратени на вниманието на Министъра на регионалното
развитие заедно със становището по проекта на решение за одобряване на програмата.
Петър Петров подкани участниците в заседанието за още мнения и коментари по
точка 1, но след като такива не бяха направени присъстващите пристъпиха към
разискванията по точка 2 “Разни”, отнасящи се до избор на двама представители на
Областния съвет за развитие в състава на Областния Обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията.
След представяне и обсъждане на съответните кандидатури членовете на съвета за
развитие решиха да определят за представители в съвета за противодействие на корупцията
г-жа Наташа Младенова – кмет на община Брусарци и д-р Илиян Тимчев – председател на
Общински съвет Берковица.
С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито.

ПЕТЪР ПЕТРОВ
Зам. областен управител на област Монтана
/П/

Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС
/П/
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