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                                       ПРОТОКОЛ

     от
                                                   Заседание на

Областния съвет за развитие на област Монтана
                      26.01.2011 г.

Днес 26.01.2011 г. в заседателната зала на областна администрация
Монтана се състоя заседание на Областния съвет за развитие на областта.

В заседанието взеха участие :
Димитранка Каменова – зам. областен управител на област Монтана и

зам. председател на Областния съвет за развитие.

Членове с право на глас:
1. Славей Костодинов – кмет на община Бойчиновци
2. Венцислав Куткудейски – кмет на община Медковец
3. Юлия Каменова – кмет на община Брусарци
4. Георги Георгиев – кмет на община Якимово
5. Захарин Замфиров –  кмет на община Чипровци
6. Боряна Бончева-Лечева –  кмет на община Вършец
7. Тихомир Антонов – зам. кмет на община Монтана
(Замества г-н Златко Живков, кмет на община Монтана)
8. Иван Иванов – зам.кмет на община Берковица
(Замества г-н Милчо Доцов, кмет на община Берковица)
9. Марина Драганова – представител на община Лом

             (Замества г-жа Пенка Пенкова, кмет на община Лом)
10.Марияна Иванова – представител на община Георги Дамяново

             (Замества г-н  Дилян Димитров, кмет на община Георги Дамяново)
11.Михаил Михайлов – представител на община Вълчедръм

             (Замества г-н  Иван Барзин, кмет на община Вълчедръм)
12.Светлин Николов – председател на общински съвет Монтана
13.Цветелина Костова – председател на общински съвет Чипровци
14.Мариана Георгиева – председател на общински съвет Якимово
15.Мария Димитрова – председател на общински съвет Бойчиновци
16.Цветана Живкова – председател на общински съвет Брусарци
17. Ангел Иванов – представител на общински съвет Берковица
18. Асен Качамачков – представител на общински съвет Вълчедръм
19. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана
20. Първолета Христова – секретар на БСЧП „Възраждане” Монтана
21. Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” Монтана
22. Латинка Арсенова – представител на „Стопанска Камара ” Монтана
23. Борислав Петков – представител на АИКБ България

На заседанието присъстваха и:
24.Емил Никитов –  представител на Национален център за териториално

развитие
25.Димитър Димитров – представител на Национален център за териториално

развитие
26Пенка Митева – представител на Национален център за териториално

развитие
27.Даниел Славчев – представител на общински съвет Медковец
28.Иван Младенов – представител на АИКБ България
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Заседанието откри зам. областният управител г-жа Димитранка
Каменова,която благодари на присъстващите, уважили заседанието на съвета и
обяви дневния ред, при който то ще бъде проведено, а именно:

1. Обсъждане и приемане на Доклад за изготвена междинна оценка във
връзка с изпълнението на Областната стратегия за развитие на област
Монтана (2005-2015 г.)

2. Разни

След като предложения дневен ред бе гласуван и одобрен г-жа Каменова
запозна присъстващите с основните разпоредби в Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие, които налагат необходимостта от изготвяне и
одобрение на Доклад за междинна оценка по изпълнението на Областната стратегия
за развитие 2005 – 2015 г. Изготвянето на подобен Доклад е наложително с оглед на
предстоящата актуализация на стратегическия документ и цели да дефинира
основните недостатъци,  които следва да бъдат отстранени в процеса на
актуализация, за да бъде документът максимално работещ и ефективен.

След направените разяснения зам. областният управител предостави думата
на г-н Димитър Димитров, г-н Емил Никитов и г-жа Пенка Митева от Националния
център за териториално развитие да презентират пред членовете на съвета
основните аспекти в работата на екипа,  изготвил междинния Доклад и най-вече
главните изводи и препоръки, които следва да бъдат съблюдавани при последващата
актуализация на стратегията.

Преди да преминат към същината на своята презентация представителите на
Националния център за териториално развитие формулираха накратко юридическата
рамка, която им е послужила като база за извършената работа като основният
акцент бе поставен върху обвързаността на Областната стратегия за развитие с
Националната стратегия за развитие на страната и с останалите ключови планови и
програмни документи – Регионалния план за развитие на Северозападния район за
планиране, Общинските планове за развитие, Националната стратегическа
референтна рамка и Оперативните програми.

Бе обърнато внимание върху факта, че като документ очертаващ
средносрочните цели и приоритети за интегрирано развитие на областта,
стратегията трябва да бъде съобразена с действащият към момента обхват на
Северозападния район за планиране, в който освен областите Монтана, Видин и
Враца попадат и областите Плевен и Ловеч.  Това се налага и поради факта,  че
съгласно нормативната уредба Областната стратегия за развитие следва да бъде в
съответствие с Регионалния план за развитие на района за планиране като
доразвива и прилага неговите приоритети на областно ниво.

Основните показатели, съгласно които е разработено проучването на
стратегията и е изготвена нейната междинна оценка са както следва:

ü Съответствие и съгласуваност – съгласно този показател е извършена
оценка на съответствието на целите на Областната стратегия с действащите
документи.

ü Ефективност – показва степента, в която постигнатите резултати
демонстрират, че специфичните цели са имали практическа реализация.

ü Ефикасност – показва отношението между вложените финансови и човешки
ресурси спрямо постигнатите резултати.

ü Полезност – този показател дава възможност да се установи степента, в
която постигнатите резултати и предлаганите услуги отговарят на нуждите.

ü Устойчивост – дава възможност да се прецени до каква степен постигнатите
резултати притежават необходимата стабилност и въздействие във времето.

Най-съществените препоръки на екипа, изготвил Доклада за междинна оценка
бяха концентрирани преди всичко в насока преразглеждане на стратегическия пакет
от специфични цели,  подцели и мерки,  така че да се постигне съгласуваност с
основните аспекти и приоритети в планирането на регионален принцип като в
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съдържанието си стратегията следва да включва районите за целенасочена подкрепа
заедно с конкретните политики, които са формулирани към тях.

С цел постигане на по-ефективен мониторинг и контрол по изпълнението на
стратегията бе отчетена и нуждата от създаване на система от индикатори,
съдържащи изходни и целеви стойности, които следва да бъдат обвързани с времеви
графици и съответните източници на информация.

Като съществен извод бе очертана необходимостта от цялостна оптимизация на
съществуващата нормативна уредба с цел увеличаване правомощията на областния
управител при упражняването на контрол върху процеса на изпълнение на
Областната стратегия за развитие.

Г-жа Каменова прикани заседаващите да изкажат своите позиции, мнения и
препоръки по така представения Доклад за междинна оценка.

Думата бе дадена на г-н Антонов, който от позицията на община Монтана изрази
своето удовлетворение от извършеното наблюдение на изпълнението на Областната
стратегия за развитие,  като поясни,  че с оглед на етапа на планиране,  условията и
обстоятелствата, при които са били изготвени сегашните варианти на стратегическите
документи на областно и общинско ниво не е било възможно да бъдат предвидени и
избегнати набелязаните в Доклада недостатъци. С оглед на това да бъдат смекчени
негативните ефекти от липсата на финансови средства г-н Антонов предложи малките
общини на територията на областта да предлагат съвместни пакети от мерки за
реализация на областно ниво.

Мнението на г-н Антонов бе допълнено и от г-н Николов,  който на свой ред
изказа своето одобрение за извършената оценка, както и надежда, че за
изпълнението на предписаните препоръки ще бъде подсигурено и съответното
финансиране.

Загриженост от недостига на финансови средства и забавянето на плащанията по
Оперативните програми изразиха г-н Куткудейски,  г-н Костодинов и г-н Замфиров в
позицията си на кметове на общини. Те изказаха своето несъгласие с направената в
Доклада констатация за липсата на административен капацитет в общините от
областта, като поясниха, че липсата на координираност в работата на институциите
на местно и централно ниво се явява основна причина за неизпълнение на
предварително набелязаните приоритети.

Позицията на г-н Иванов,  зам.  кмет на община Берковица бе идентична с
мнението на кметовете.

В заключение представителите на местната власт изразиха подкрепата си за
извършената междинна оценка, както и надеждата си, че набелязаните мерки ще
намерят своята практическа реализация.

След направените обсъждания г-жа Каменова призова присъстващите на
заседанието членове на Областния съвет за развитие да пристъпят към гласуване на
представения Доклад за изготвена междинна оценка на Областната стратегия.

В резултат на проведеното гласуване по точка 1 от дневния ред, Областният
съвет за развитие на област Монтана взе следното РЕШЕНИЕ:

Одобрява с 23 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”
представения Доклад за изготвена междинна оценка на Областната стратегия
за развитие на област Монтана 2005-2015 г.

По точка 2 от дневния ред от страна на присъстващите не постъпиха
предложения за обсъждане.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието-закрито.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Зам.областен управител на област Монтана
и зам.председател на Областния съвет за развитие
/П/

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


