РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на
Областния съвет за развитие на област Монтана
05.05.2017 г.
Днес, 05.05.2017 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се
състоя заседание на Областния съвет за развитие.
В заседанието взеха участие :
инж. Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана.
Членове с право на глас:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

инж.Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
инж. Милчо Доцов – кмет на община Берковица
Пенка Пенкова – кмет на община Лом
Пламен Петков – кмет на община Чипровци
Николай Илиев – зам. кмет на община Бойчиновци
Тихомир Антонов – зам. кмет на община Монтана
Константин Владов – зам. кмет на община Якимово
Иван Бонов – представител на община Вълчедръм
Трайко Георгиев - председател на общински съвет Якимово
Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана
Красимир Иванов – представител на общински съвет Георги Дамяново
Емил Макариев – представител на общински съвет Бойчиновци
Юлия Ангелова - представител на общински съвет Лом
Благовест Христов - представител на общински съвет Вършец
Бранимир Видин - представител на общински съвет Вълчедръм
Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана
инж. Иван Александров - председател на КТ “Подкрепа” Монтана
Албена Захаринова – представител на АИКБ Монтана
Маргарита Борисова – представител на КРИБ Монтана
Светлин Гогов – представител на ССИ Монтана
Илия Илиев – представител на ТПП Монтана

Съвместно с членовете на Областния съвет за развитие участие в заседанието взеха и:
проф. д-р Николай Михайлов – представител на Русенски Университет “Ангел Кънчев”
гл. ас. д-р Свилен Кунев – представител на Русенски Университет “Ангел Кънчев”
инж. Володя Вълов – директор на ОПУ Монтана
Таня Цветанова – представител на община Монтана
Заседанието откри ВРИД Областният управител инж. Иван Сергисов, който приветства
присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва:
1. Представяне и обсъждане на изготвени Последваща оценка и Окончателен доклад
за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за период
2005-2015 г.
2. Представяне и обсъждане на Годишна инвестиционна програма за ремонт и
поддържане на пътната инфраструктура в област Монтана.
3. Избор на представители на Областния съвет за развитие в състава на Областния
Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.

След като не постъпиха предложения за допълване на дневния ред инж. Сергисов
запозна накратко присъстващите с нормативните изисквания, заложени в Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
съгласно които за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за
периода 2005-2015 г. следва да бъдат разработени Последваща оценка и Окончателен
доклад. Разработването на документите се извършва от Областния управител посредством
възлагане при условията и реда на Закона за обществените поръчки. След проведената
процедура за изпълнител е избран Русенският Университет “Ангел Кънчев”, чиито екип следва
да презентира пред членовете на Областния съвет за развитие резултатите от извършените
дейности по договора с Областна администрация Монтана.
На финала на своите встъпителни думи инж. Сергисов даде думата на проф. д-р
Николай Михайлов – ръководител на екипа от висшето учебно заведение, разработил
Последващата оценка.
Проф. Михайлов благодари на всички за присъствието и изказа специална
благодарност на Областна администрация Монтана за оказаното съдействие при набавянето
на необходимите за разработване на Последваща оценка и Окончателен доклад данни по
отношение на действащите през периода 2005-2015 г. стратегически документи на
територията на областта. Професорът даде думата на гл. ас. д-р Свилен Кунев за
презентиране на резултатите от извършената оценка по изпълнение на Областната стратегия.
От направената от д-р Кунев презентация стана ясно, че изпълнението на заложените
в стратегическия документ 6 приоритета е на добро и много добро ниво съобразно процента
успешно изпълнени проекти по съответния приоритет и размера на усвоените средства. При
изготвянето на Областната стратегия за развитие на област Монтана 2005-2015 г. и нейната
актуализация през 2008 г. липсват поставени конкретно измерими целеви индикатори по цели
и приоритети, което от своя страна води до трудности при оценяване изпълнението на
стратегията и това в каква степен заложените цели и приоритети са постигнати. Д-р Кунев
обърна внимание върху това, че предвид липсата на предварително заложени базови
индикатори за отчитане на напредъка при разработването на Последваща оценка е
предпочетена качествената методика за оценяване пред количествената.
Съгласно представените данни се наблюдават различни тенденции в постигането на
приоритетите и целите. Планираните средства възлизат на 49 749269,03 по Оперативни
програми и 285 647 380,84 лв. от други източници за изпълнение на шестте приоритета и
нанесените корективи с Актуализирания доклад на ОСР. Съотношението на общото
изпълнение спрямо планираното е 73,19% за проектите по Оперативни програми и 81,25% на
проекти, финансирани от други източници, което може да се определи като добро.
Като основна препоръка за настоящия програмен период, изведена на база
изпълнението на Областната стратегия 2005-2015 г. д-р Кунев посочи необходимостта да се
приложат повече активни политики на регионално и местно ниво за насърчаване на
предприемачеството, както и инициативи за стимулиране развитието на селските райони,
дейности, свързани с аграрния сектор, инфраструктурата и индустриалните производства,
отговарящи на спецификата на местните условия и изискванията за опазване на околната
среда, за което в област Монтана са налице много добри предпоставки и благоприятни
възможности за развитие.
Инж. Сергисов прикани присъстващите за въпроси и коментари по направената
презентация.
Инж. Милчо Доцов поиска думата, за да се поинтересува защо в представените
документи не се споменават по-нови статистически данни от 2010,2011,2012 г. и какъв е
основния извод по отношение развитието на област Монтана спрямо останалите области и
средното ниво на развитие в страната.
В отговор на въпроса д-р Кунев поясни, че ползаваната статистическа информация е
до 2015 г. съобразно периода на действие на предходната Областна стратегия. По отношение
на темпа на развитие се наблюдава известно компенсиране на изоставането в развитието на
областта спрямо страната, но причина за това наред с всичко друго е и факта, че при голяма
част от областите в Централна и Северна България през последните години се забелязва
влошаване на социално-икономическите показатели.
Инж. Венцислав Евгениев изрази категорично несъгласие с посоченото в
Последващата оценка добро изпълнение на областните приоритети. В подкрепа на своята
позиция той посочи демографската криза в областта, напускането на региона от страна на
младите хора и високия процент безработица. Кметът на община Медковец посочи липсата на
адекватна държавна политика по отношение на българския Северозапад, като основна
причина за условията, при които живее населението.
В отговор на коментара Свилен Кунев поясни, че при разработването на Последваща
оценка и Окончателен доклад екипът от експерти е в състояние да прецени степента на
изпълнение на заложените приоритети и да отчете постигнатите резултати спрямо условията,
в които област Монтана се е развивала в предишния програмен период и възможностите, в
това число и финансови, с които е разполагала, за да посрещне своите проблеми. Няма как
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Последващата оценка да отчете фактори като водена държавна политика спрямо региона или
проблеми свързани с националното законодателство в регионалното развитие.
Казаното от Венцислав Евгениев бе подкрепено от Илия Илиев, който отправи
допълнителен въпрос какво се случва след Изготвянето и представянето на Последващата
оценка и доколко тя ще послужи на национално ниво за предприемане на мерки за
преодоляване на проблемите в развитието на област Монтана.
Отношение по темата взе инж. Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС в
Областна администрация Монтана, която поясни, че съгласно действащата към момента
нормативна уредба Последващата оценка и изведените от нея препоръки ще послужат като
отправна точка при изготвянето на Междинна оценка на настоящата Областна стратегия за
развитие 2014-2020 г. в това число и актуализация на стратегията.
Думата бе дадена на проф. Михайлов, за да изрази своята позиция по повод на
направените коментари. Ръководителят на екипа, изготвил Последващата оценка сподели, че
е съгласен с голяма част от изказаните от местната власт мнения и познава отлично
поставените проблеми предвид факта, че самият той е общински съветник в Русе. Проф.
Михайлов счита, че Северозападната част от страната рано или късно ще се развие предвид
потенциала, с който разполага, но за това са необходими усилия от всички заинтересовани
страни. Като пример професорът посочи проведената от Русенския Университет “Ангел
Кънчев” среща с областните управители от всички дунавски области, на която е постигнато
съгласие за взаимно сътрудничество и е обсъдена възможността да бъдат разкрити центрове
за обучение. Като резултат от тази инициатива във Видин е разкрит филиал на висшето
учебно заведение, в който се изучават специалности като електроника, транспортна техника и
технологии и земеделска техника.
Илия Илиев се поинтересува защо филиалът не е разкрит в Монтана и дали Русенският
Университет предвижда разкриването на подобен център, в който с приоритет да се изучават
земеделски специалности, какъвто е и профилът на региона.
В отговор на поставения въпрос проф. Михайлов поясни, че от съществено значение за
разкриването на филиала в гр. Видин е бил фактът, че обществеността в града и областта е
отреагирала изключително бързо по отношение на инициативата. Независимо от всичко обаче
Русенският Университет поддържа традиционно близки връзки с Монтана и ще бъдат
положени всички усилия съвместно с местните власти да се потърси начин за разкриване на
университетски център и в Монтана. За в бъдеще ще има допълнителен контакт с
образователните институции и публичните власти в областта, за да бъдат чути потребностите
и да се прецени от какви специалности има най-голяма нужда предвид необходимостта да
бъдат подготвяни кадри за местната икономика.
Инж. Иван Сергисов прикани участващите в заседанието Последващата оценка и
Окончателния доклад по изпълнението на стратегията за развитие за периода 2005-2015 г. да
бъдат подложени на гласуване.
Инж. Милчо Доцов отправи предложение към решението на Областния съвет за
развитие за одобряване на изготвените Последваща оценка и Окончателен доклад
задължително да бъде добавен допълнителен текст, а именно, че област Монтана продължава
да стои на едно от последните места по социално-икономическо развитие в страната поради
недостатъчно отговорна национална политика по отношение развитието на областта.
Предложението на инж. Доцов бе прието без възражения от всички останали и
членовете на съвета преминаха към гласуване на представените документи.
След проведените обсъждания и гласуване по точка 1 от дневния ред на заседанието
Областният съвет за развитие взе следното РЕШЕНИЕ:
1. Приема с 21 гласа “За”, 0 гласа “Против” и 0 гласа “Въздържал се”
изготвените Последваща оценка и Окончателен доклад по изпълнението на
Областната стратегия за развитие на област Монтана за период 2005-2015 г.
2. Независимо от добрата оценка, която дава за изпълнението на Областната
стратегия за развитие 2005-2015 г., съветът счита, че за справяне с
предизвикателствата, свързани със социалното и икономическо развитие на област
Монтана и Северозапада са необходими повече и по - целенасочени усилия не само
от страна на регионалните и местните власти, но и по отношение на националната
политика, водена спрямо региона.
В рамките на точка 2 от дневния ред думата бе дадена на инж. Володя Вълов –
Директор на Областно пътно управление – Монтана за представяне на Годишната
инвестиционна програма за ремонт и поддържане на пътната инфраструктура на територията
на областта. Инж. Вълов представи накратко както извършеното до настоящия момент, така и
предстоящите дейности до края на 2017 г., като поясни, че ремонтната програма за област
Монтана на база отпуснат бюджет от АПИ за 2017 г. е на стойност 1 245 252 лв. Областно
пътно управлени се стреми да поддържа в добро състояние цялата Републиканска пътна
мрежа в областта, но е нормално, съгласно действащите изисквания, с приоритет да се
поддържат първокласните пътища, какъвто е Републикански път I-1 (Е-79). Предвид тежката
зима инж. Вълов подчерта, че пътищата на територията на областта са били с нормална

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

проходимост при зимни условия, като са положени всички усилия максимално бързо да бъде
възстановена проходимостта на онези участъци, в които е имало блокажи и затваряния
поради снегонавяване. През месец април са били извършени отводнителни дейности, като
само за месеца отпуснатите средства от АПИ са били в размер на 700 000 лв., а допълнителни
15 000 лв. са били заделени за полагане на хоризонтална маркировка и пътни знаци.
Директорът на ОПУ – Монтана обърна внимание на присъстващите върху факта, че всички
ремонтни дейности, съгласно нормативните изисквания и методиката на работа в АПИ, се
извършват на база обществени поръчки и сключване на договор с конкретен изпълнител,
което усложнява процедурата и често води до забавяния поради обжалване. В контекста на
казаното инж. Вълов изрази своята тревога от факта, че ремонтните дейности по
Републикански път III-112 ще се забавят предвид това, че към момента процедурата е все още
на етап избор на изпълнител.
В заключение Володя Вълов подчерта, че е наясно с всички съществуващи проблеми в
състоянието на пътната мрежа, но планираните мерки се реализират на база отпуснати от
държавата финансови средства, избор на изпълнител и не на последно място наличие на
подходящи климатични условия за работа. За в бъдеще, както и до момента, ОПУ ще
продължи да поддържа постоянен контакт с кметовете на общини, както и с всички
ведомствени структури по повод на проблеми, свързани със състоянието на пътната мрежа.
След като допълнителни въпроси от страна на аудиторията не постъпиха инж.
Сергисов представи с няколко думи, в рамките на точка 3 от дневния ред, необходимостта от
избор на нов представител на Областния съвет за развитие в състава на Областния Обществен
съвет за превенция и противодействие на корупцията. Промяната е продиктувана от факта,
че след състоялите се в края на месец март 2017 г. парламентарни избори единият от
досегашните представители – д-р Илиян Тимчев е избран за Народен представител от
Избирателен район – Монтана в 44-то Народно събрание.
Инж. Иван Сергисов прикани членовете да предложат нов представител на мястото на
д-р Тимчев.
Инж. Милчо Доцов отправи предложение новият представител да бъде Иван Иванов от
Общински съвет – Берковица.
Предвид факта, че към настоящия момент г-н Иванов не е член на Областния съвет за
развитие и други кандидатури на бяха предложени, присъстващите постигнаха съгласие в
близко бъдеще представителят в съвета за противодействие на корупцията да бъде излъчен
чрез неприсъствена процедура.
С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито.

ИНЖ. ИВАН СЕРГИСОВ
ВРИД Областен управител на област Монтана
/П/

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