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І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

І.1. Численост 

Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана, с 

Устройствения правилник на областните администрации, през 2015 г. е 33 броя. 

Към 31.12.2015 г. всички щатни бройки са заети. От тях 10 са по трудово 

правоотношение и 23 по служебно правоотношение.  

За разглеждания период по ПМС № 212/1993 г. за организиране на денонощно 

дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при 

стихийни бедствия и крупни производствени аварии работят 5 служители, които 

осъществяват денонощно дежурство. 

 Две длъжности има по ПМС № 258/2005 г. за дейностите и задачите по 

отбранително мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица 

с военновременни задачи, които са предназначени за осъществяване охрана на Пункта 

за управление. Към края на годината и двете длъжности са незаети, като едната през 

цялата година, а другата от 01.04.2015 г. 

Към 31.12.2015 г. по ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои 

дейности в бюджетните организации са назначени 3 служители. Те извършват дейности 

по поддръжка и хигиенизиране сградата на областната администрация.  

По програма „Старт на кариерата” 2015 г. 9 месеца, от 01.01.2015 г. до 

01.10.2015 г. са работили 5 младежи на длъжност Експрт. Трима от тях са били в 

дирекция АКРРДС, а двама в дирекция АПОФУС. 

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за срок до 6 месеца, 

през периода 20.04.2015 г. - 28.11.2015 г., са назначени и работили 13 безработни лица, 

от които 7 – на длъжност Общ работник и 6 на длъжност Пазач-портиер. 

До 23.02.2015 г. продължава действието на Национална програма «Сигурност», 

по която от 2014 г. за 8 месеца са работили 160 човека на длъжност Пазач-сътрудник по 

опазване на обществения ред. 

През 2015 г. Областна администрация е бенефициент по проект «Подкрепа за 

заетост», ОП «Развитие на човешките ресурси». По проекта за извършване на дейности 

за отстраняване на последици или за предотвратяване на природни бедствия за срок от 

4 месеца са назначени 160 човека на длъжност Работник-поддръжка. 

За 3 месеца от 10.08.2015 г. до 10.11.2015 г. по проект «Уча и успявам в 

България» е работило едно лице на длъжност Електротехник, поддръжка на сгради. 

  



І.2. Назначаване на служители 

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по утвърдената численост на 

персонала са назначени 3 служители: 

 2 по трудово правоотношение - 1 на длъжност главен специалист и 1 на 

длъжност специалист. И двамата назначени служители са в дирекция АКРРДС. 

 1 по служебно правоотношение на длъжност старши експерт в дирекция 

АКРРДС на основание чл. 15 от Закона за държавния служител. 

 

През годината няма проведени конкурсни процедури за назначаване на 

държавни служители. 

 

І.3. Прекратяване на правоотношения 

През 2015 г. са прекратени правоотношенията с 5 служители от утвърдената 

численост на персонала, както следва: 

По служебно правоотношение – 1 старши експерт в дирекция АКРРДС – на 

основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител; 

 По трудово правоотношение    

- 1 главен специалист в дирекция АПОФУС – на основание чл. 326, ал. 1 от 

Кодекса на труда с предизвестие от страна на работника; 

- 1 главен специалист в дирекция АКРРДС – на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от 

кодекса на труда, поради съкращаване на длъжността; 

- 1 главен специалист в дирекция АКРРДС – на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда с подадена молба от служителя и постигнато взаимно съгласие 

между страните; 

- 1 главен специалист в дирекция АКРРДС – на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от 

Кодекса на труда, поради завръщане на замествания служител. 

 

Прекратено е правоотношението с 1 лице, назначено по ПМС № 258/2005 г. за 

дейностите и задачите по отбранително мобилизационна подготовка на държавните 

органи и юридическите лица с военновременни задачи на длъжност изпълнител по 

охрана на пункт за управление, на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда с 

отправено предизвестие от страна на работодателя. 

Поради изтичане срока през 2015 г. са прекратени договорите на всички наети 

по програми и проекти с работодател Областния управител на област Монтана: 

Програма „Старт на кариерата” 2015 г. – 5 лица; 

Регионалната програма за заетост на област Монтана – 13 лица; 

Национална програма «Сигурност» – 160  лица;  

Проект «Подкрепа за заетост» – 160 лица; 

Проект «Уча и успявам в България» – 1 лице. 

 

І.4. Отпуски на служителите 

             През 2015 г. служителите по щатната численост на Областна администрация 

Монтана са използвали 845 дни полагащ им се платен годишен отпуск и 192 дни 

неплатен отпуск. 

Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2015 г. е 383 

дни, в т.ч. 156 дни – неизползван отпуск преди 01.01.2010 г.. 

 

І.5. Обучения на служителите 

 За периода 01.01.2015-31.12.2015 г. служителите са участвали в обучения и 

семинари, които по теми са както следва: 

 Стратегическо партньорство; 



 Механизми за оценка и приложение на мерки за противодействие на корупцията 

при предоставянето на административни услуги и при функционирането на 

регулаторните режими в работата на областните администрации; 

 Административното обслужване на бизнеса и гражданите; 

 Трансформиране на администрацията в посока добро управление; 

 Прилагане на държавни помощи; 

 Програмиране и проектиране; 

 Усвояване на стратегии за търсене на работа и индентифициране на очакванията 

на работодателите по време на интервю; 

 Професионално ориентиране и консултиране; 

 Насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможностите за 

кариерно развитие; 

 Методика за прилагане на държавните помощи (de minimis); 

 Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица; 

 Работа в обществения сектор; 

 Подготовка за заетост и придобиване на практически умения/комуникация, 

работа в екип и др.; 

 Обучение на крайни потребители за работа с ЕИСУЧРДА; 

 първоначално обучение на служители по сигурността на информацията от 

организационните еддиници в Р България; 

 Предизвикателство за компетентността на администрацията; 

 Ефективно управление на държавната собственост чрез публично-частно 

партньорство; 

 Подобряване координацията и взаимодействието между областната 

администрация, общините и териториалните структури при критични ситуации. 

Оповестяване на членовете на Областния щаб за изпълнение на областния план 

за защита при бедствия; 

 Представяне на трансгранично сътрудничество Интеррег - ИИП България - 

Сърбия 2014 – 2020; 

 Консолидиране на ВиК операторите - възможност за регионален подход при 

планиране във ВиК сектора за програмния период 2014 - 2020 г.. 

 

І.6. Сключени договори с физически лица за извършване на услуги 

 В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от 

физически лица (граждански договори) се сключват инцидентно и при необходимост, и 

за изпълнение на дейности по проекти.  

 През периода са сключени 6 граждански договори, от които: 1 – свързан с 

изпълнение на проект, 4 – с лицензирани оценители и 1 – по дейността на 

администрацията: 

 1 с контрольр по проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейните 

ефекти в страните от Югоизточна Европа – Международни дейности, насочени 

към изготвяне на стратегии основани на доказателства” по ОП по цел 

„Европейско териториално сътрудничество” - „Югоизточна Европа 2007-2013”; 

  4 с лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи 

държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана; 

 1 за поддръжка на интернет сайта на Областна администрация Монтана. 

   

І.7. Стажове на ученици и студенти 

През 2015 г. са проведени 7 студентски стажа. 

 

 

 



ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 Една от целите на Областна администрация Монтана за 2015 г. е Качествено и 

прозрачно предоставяне на административни услуги. Тя е във връзка със 

стратегическата цел за Подобряване на административното обслужване на гражданите 

и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише” от Концепция за 

подобряване на административното обслужване. 

 

Целта е постигната чрез: 

 Предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за 

административните услуги, чрез поддържане на актуален списък на 

предоставяните административни услуги на гишето за административно 

обслужване – през 2015 г. в Областна администрация Монтана е поддържан 

актуален списък на предоставяните административни услуги, нормативните 

основания за тях, необходимите документи и дължимите такси, с който 

гражданите могат да се запознаят на гишето за административни услуги и на 

интернет страницата на администрацията. Освен това от интернет страницата 

има и възможност за изтегляне в електронен вид на образците на заявления за 

съответните административни услуги. 

 Подобряване визията и функциолността на интернет страницата на Областна 

администрация Монтана с цел актуална информация за предоставяните услуги с 

нормативното основание за тях, необходимите документи и образци на 

заявления – на интернет страницата на ОА Монтана има отделна секция 

„Административни услуги”,  в която потребителите имат възможност да се 

запознаят с услугите, които администрацията извършва и с Вътрешните правила 

за организация на административното обслужване в ОА Монтана. 

 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от 

качеството на административното обслужване – мнението, изразено от 

потребителите на административни услуги по отношение на тяхната 

удовлетвореност от административното обслужване на администрацията е важна 

предпоставка за подобряване на неговото качество и отнасяне от страна на 

служителите равнопоставено към всички потребители, като им предоставят 

пълна, вярна и разбираема информация. През 2015 г. на гишето за 

административно обслужване са попълнени 16 анкетни карти и 40 броя анкети 

на интернет страницата на администрацията, относно удовлетвореността на 

гражданите от качеството на административното обслужване, предоставяно от 

администрацията. Най-голям е процента на гражданите отговорили, че са 

обслужени любезно и компетентно и услугата е извършена в срок. Нисък е 

процента на потребителите, които предпочитат услугите да се извършват по 

електронен път. 

 

Административното обслужване в Областна администрация Монтана е 

организирано на принципа „Едно гише”, което е във фоайето на сградата и е лесно 

достъпно за посетителите. 

Обслужването на гражданите се осъществява, чрез подаване на писмени 

заявления, предложения и сигнали, без прекъсване. Те могат да подават своите 

заявления от 09,00 ч. до 17,30 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители 

на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава 

до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след 

обявеното работно време. 

За реда и организацията на административното обслужване в администрацията 

на 15.03.2010 г. са утвърдени вътрешни правила, които са изменени на 04.05.2015 г. и 



на 04.11.2015 г. в съответствие с промените в Наредбата за административното 

обслужване. 

Предоставяните от Областна администрация Монтана административни услуги 

са в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните 

услуги. 

 През 2015 г. са обработени общо 7643 преписки. 

 Предоставените административни услуги са 1054 броя. 

 

В администрацията във висока степен се спазват задължителните стандарти за 

качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за 

административно обслужване. При изпълнение на служебните си задължения 

служителите носят бадж със снимка и данни за имената, длъжността и 

административното звено, а при водене на телефонни разговори се идинтифицират с 

име и фамилия. Осигурени са места за сядане пред гишето за административно 

обслужване. Спазва се времето за чакане на граждани пред гишето да не надвишава 10 

минути. 

Областна администрация Монтана продължава да поддържа интегрирана 

система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на 

международните стандарти ISO 9001 и ISO 27001, като средство за утвърждаване 

доброто име и репутация на държавната администрация.  

Основна цел на политиката по качеството и информационната сигурност е 

осигуряване съответствието на предоставяните от областната администрация 

административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на 

държавните и общински органи, гражданите и юридическите лица на територията на 

областта.   

 С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на 

гражданите и бизнеса, сайта на администрацията непрекъснато се обновява с актуална 

информация. На него се публикува информация за извършваните услуги, приети 

планове и стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, новини и съобщения за 

работата на Областна администрация Монтана, регистри за имотите държавна 

собственост и обществените поръчки, регистър на сигналите и жалбите постъпили до 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, състав и 

правилници за дейността на съветите и комисиите, решения по административни дела и 

др. 

 

ІІІ. БЮДЖЕТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА 

 

 Утвърденият бюджет на Областна администрация Монтана в началото на 2015 г. 

е със 152000 лв. приходи и 589000 лв. разходи за дейност „Областна администрация” и 

дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности”.  

През годината той е коригиран с разходите, свързани с произвеждане на избори 

за общински съветници и кметове и национален референдум и с разходите по програми 

за заетост. 

 Приходите е предвидено да се формират от приходи и доходи от собственост, 

държавни такси, постъпления от продажба на нефинансови активи и други приходи.   

 Разходите по бюджета са предвидени за възнаграждения и осигуровки на 

персонала, за издръжка и за капиталови разходи. 

 

ІІІ.1. Приходи 

 

През 2015 г. приходите на Областна администрация Монтана са 44518 лв., а за 

същия период на 2014 г. са 47855 лв.  



Приходите по параграфи за 2014 г. и 2015 г. са както следва: 

 

Приходи  

§ Наименование на приходния параграф  
Приходи 

2015 г. 

Приходи 

2014 г. 

Разлика 

2015/2014 

2405 Наем имущество 32799,00 30041,00 +2758,00 

2406 Наем земя 1122,00 1020,00 +102,00 

2408 Лихви 16,00 19,00 -3,00 

2500 Държавни такси 8255,00 15175,00 -6920,00 

2802 
Глоби, санкции, неустойки, наказателни 

лихви 
1527,00 0,00 +1527,00 

3600 Други неданъчни приходи 1359,00 733,00 +626,00 

3701 ДДС -13912,00 -12457,00 -1455,00 

3702 ЗКПО -1894,00 -3777,00 +1883,00 

4040 Продажба на нефинансови активи 15246,00 17101,00 -1855,00 

 Общо 44518,00 47855,00 -3337,00 

 Част от приходите са формирани от наем на имоти държавна собственост. 

 Приходите от продажба на нефинансови активи са от продажба на терени 

държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана. 

 Събраните държавни такси са за предоставени административни услуги по 

Закона за държавната собственост. 

 

ІІІ.2. Разходи 

През 2015 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в 

размер на 831653 лв. 

От тях 15765 лв. са изразходвани за логистично осигуряване процеса на 

произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум. 

За дейността на областната администрация разходите са 593232 лв. – за 

възнаграждения и осигуровки на служителите, за издръжка и за капиталови разходи. 

За дейности по отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности са изразходвани 40949 лв. – за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.  

 През годината са изразходвани и 181707 лв. за възнаграждения и осигуровки на 

наети по програми за временна заетост. 

 

Разходи   

§ 
Наименование на разходния 

параграф  

Разходи 

2015 г. 

Разходи 

2014 г. 

Разлика 

2015/2014 

01-00 

Заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови и служебни 

правоотношения 

324570,00 349202,00 -24632,00 

02-00 
Други възнаграждения и плащания на 

персонала  
213613,00 518626,00 -305013,00 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
117618,00 188525,00 -70907,00 

10-00 Издръжка 105416,00 207364,00 -101948,00 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
56723,00 -6796,00 +63519,00 

51-00 
Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
3050,00  +3050,00 

52-00 Придобиване на ДМА 10663,00 1694,00 +8969,00 

  831653,00 1258615,00 -426962,00 



 

По § 01-00 324570 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията 

по трудови и служебни правоотношения, като в т.ч. са 5846 лв. за положен извънреден 

труд в почивни и празнични дни за изборите за общински съветници и кметове и 

национален референдум. 

По § 02-00 са изразходвани 213613 лв., от които 27312 лв. за възнаграждения на 

наети по извънщатна численост, обезщетения и плащания по договори с физически 

лица, 31809 лв. за възнаграждения на оперативните дежурни, 154268 лв. за 

възнаграждения на наети по програми за заетост и 224 лв. за дейности във връзка с 

изборите. 

По § 05-00 са отчетени 117618 лв. за осигурителни вноски на всички наети по 

щатна и извънщатна численост, по договори за работа по извънтрудови 

правоотношения и наети по програми за заетост. 

По § 10-00 105416 лв. са за издръжка, от които 7941 лв. за логистично 

осигуряване процеса на изборите, проведени през 2015 г., 3722 лв. за издръжка на 

дейностите по ОМП и 93753 лв. за издръжка на областната администрация. 

Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 56723 лв. и представляват 

данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имоти държавна собственост в 

управление на областния управител на област Монтана за 2014 и 2015 г. и данък за 

превозните средства използвани от администрацията. 

Придобитите дълготрайни активи и основен ремонт са на стойност 13713 лв. 

Основните разходи за издръжка на администрация са за материали, горива, ел. 

енергия, вода, пощенски услуги, телефонни разговори, командировки и др. 

 

Разходи за издръжка 

§ 
Наименование на разходния 

параграф 

Разходи 

2015 г. 

Разходи 

2014 г. 

Разлика 

2015/2014 

10,00 Издръжка в т.ч. 105416,00 207364,00 -101948,00 

 Разходи за материали 22212,00 22474,00 -262,00 

 Разходи за вода, горива и енергия 42506,00 52164,00 -9658,00 

 Разходи за външни услуги 10335,00 86196,00 -75861,00 

 Разходи за текущ ремонт 8587,00 20423,00 -11836,00 

 Платени данъци и такси    

 Разходи за командировки в страната 5361,00 14457,00 -9096,00 

 Разходи за командировки в чужбина -930,00 363,00 -1293,00 

 Разходи за застраховки 4612,00 4759,00 -147,00 

 Други разходи за СБКО 6806,00 5758,00 +1048,00 

 
Разходи за договорни санкции и 

неустойки 
5309,00 55,00 +5254,00 

 Други разходи 618,00 715,00 -97,00 

 

Разходите за материали от 22212 лв. са формирани от разходи за канцеларски 

материали, почистващи материали, представителни разходи за цветя и минерална вода, 

материали за поддръжка на сградата на Областна администрация и сградата на 

„Расника”, материали и консумативи за автомобилите и др. От тях 4212 лв. са разходи 

за материали за техническо осигуряване на изборния процес. 

Разходите от 42506 лв. за вода, горива и енергия са за гориво на служебните 

автомобили, електроенергия в сградата на Областна администрация и други сгради в 

управление на областния управител и за доставка на газ за отопление на сградата, 

използвана от администрацията.  

Разходите за външни услуги са на обща стойност 54057 лв. – за пощенски 

услуги, телефонни разговори, дезинфекция, поддръжка на техника и програмни 



продукти, интернет и СОТ и други, но верифицираните разходи през 2015 г., направени 

при изпълнение на проекти през 2014 г. са 43722 лв.   

Текущите ремонти са на стойност 8587 лв. и включват ремонти на автомобили и 

помещения в сградата на Областна администрация Монтана. 

Разходите за командировки в страната и чужбина са 14986 лв., но 10555 лв. са 

верифицирани през 2015 г. разходи за командировки от 2014 г. на служители участвали 

в обучения по проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна 

администрация на област Монтана" – финансиран по ОПАК. 

Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на 

областния управител, имущество и транспортни средства са 4612 лв. 

Разходи за санкции и неустойки са формирани основно от лихви за неплатените 

в срок местни данъци и такси за 2014 и 20185 г. 

 

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

През 2015 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранително-

мобилизационната подготовка /ОМП/ в област Монтана, като част от подготовката на 

страната за отбрана, поддържане на националното стопанство, територията и 

населението в готовност за работа във военно време е изготвен Годишен план за работа 

по ОМП на Областна администрация – Монтана през 2015 г.  

Актуализирани са съставите на Областния съвет за сигурност /ОСС/ – Монтана, 

Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, както и схемите за 

тяхното оповестяване, Областния кризисен щаб и Областната комисия „Военни 

паметници”. 

Ежемесечно са провеждани занятията с оперативните дежурни по ОСС – 

Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по 

оповестяване. Проведен е и писмен изпит за степента на усвояване на задълженията им. 

Три пъти през годината (на 01 април, 02 юни и 01 октомври) е проведен тест на 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

опасност. В тази връзка е предупредено населението с цел недопускане на стресови 

ситуации. За резултатите от тестовете са изготвяни доклади до министъра на 

вътрешните работи. Освен това е събрана информация от общините за наличието на 

сиренни системи по видове и за тяхното състояние. 

Проведени са и две тренировки за изпълнение на част от разработения „План за 

използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен 

характер”. 

През годината е работено съвместно с общините. Изготвени са указания до 

кметовете на общини от област Монтана по планирането и организиране и изпълнение 

на дейности  по отбранително-мобилизационната подготовка през 2015 г. 

Изготвен е отчет до министъра на отбраната на Р България за изразходените 

средства за ОМП през 2014 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2016 г.   

През 2015 г. са проведени две заседания на областния съвет по сигурност, на 

които са разгледани протоколите на междуведомствената експертна комисия, назначена 

със заповед №8121з-985/12.12.2015 г. на Министъра на вътрешните работи за 

извършена оценка на техническото състояние и степента на сигурност при 

техническата експлоатация на язовир „Огоста” и на междуведомствена работна група, 

създадена по предложение на министъра на вътрешните работи за определяне 

сроковете за изпълнение на предложените мерки за подобряване на техническо и 

експлоатационно състояние на язовир „Огоста” и е обсъдено институционалното 

взаимодействие и мерките за противодействие на терористични заплахи. 

 



През 2015 г. продължава извършването на  превантивни дейности за защитата на 

населението и инфраструктурата на територията на област Монтана при бедствия. 

 В изпълнение на Заповед № Р–64 от 12.03.2015 г. на министър-председателя на 

Република България и с цел предприемане на мерки за недопускане или намаляване на 

риска от бедствия със заповеди на областния управител на област Монтана са 

сформирани междуведомствени комисии, които през пролетта и есента на 2015 г. са 

извършили обследване на техническото състояние на водните обекти (язовири, 

хвостохранилища, защитни диги, изравнители) на територията на областта. 

При пролетната проверка обследване е извършено на 49 обекта (39 язовира, 3 

изравнителя, 3 хвостохранилища и 4 защитни диги). 

От 42-та язовира и изравнителя комисията е установиле, че 15 са в изправно 

състояние, 10 са в неизправно, частично работоспособно състояние, 12 – в неизправно, 

неработоспособно, 4 – в предаварийно състояние и 1 язовир е в поцедура по бракуване. 

Три от защитните диги са в изправно, а 1 е в неизправно, частично работоспособно 

състояние. От хвостохранилищата 2 са в изправно състояние, а 1 в неизправно, 

частично работоспособно. 

През есента проверени са общо 57 обекта (41 язовира и 3 изравнителя, включени 

в списъка, утвърден от Министъра на вътрешните работи, на потенциално опасни 

язовири за 2015 г., 3 хвостохранилища, 4 защитни диги и 6 непотенциално опасни 

язовира, в лошо и неизправно – неработоспособно състояние при проверки през 2014 г.) 

От 50-те язовира е консттирано, че 16 са в изправно състояние, 16 – в 

неизправно, частично работоспособно състояние, 16 – в неизправно, неработоспособно 

и 2 – в предаварийно състояние. Състоянието на дигите е останало непроменено от 

пролетта - три от тях са в изправно, а 1 е в неизправно, частично работоспособно 

състояние. От хвостохранилищата 1 е в изправно, а 2 са в неизправно, частично 

работоспособно състояние. 

 С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване 

възможността за създаване на критични ситуации от комисията са дадени предписания 

за изпълнение.   

Два пъти в годината са проверявани и критичните участъци на реките в 

извъурбанизираните територии и е изготвена програма за изпълнение на приоритетните 

обекти. 

По искане на Министерството на околната среда и водите е изготвена и 

изпратена справка за язовирите на територията на областта, с изключение на тези 

стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Мизия с данни за собствеността и 

ползването, обема, типа и височината на язовирната стена, дължината на короната, 

диаметъра на основния изпускател и др. 

През годината при влошаване на метеорологичната прогноза и активиране 

оперативното звено към Басейнова дирекция „Дунавски район”, с цел недопускане на 

критични ситуации, до неговото деактивиране ежедневно е изпращана информация за 

свободните обеми на язовирите и протичането на реките. 

Освен това е въведена практика общините на територията на областта да подават 

в Областна администрация информацията за състоянието на язовирите и реките 

ежедневно, без прекъсване.  

С цел евентуално мобилизиране на фонд „Солидарност” на Европейския съюз е 

събрана информация за преките щети, нанесени на обществената инфраструктура 

вследствие настъпили стихийни бедствия в края на месец януари и началото на месец 

февруари 2015 г. и е направен анализ на специфичната уязвимост на област Монтана. 

  Поради разрушаване на участък от дига, стопанисвана от „Напоителни системи” 

ЕАД, клон Мизия, пряко защитаваща с. Владимирово от високите води на р. Огоста е 

отправено искане до Министъра на земеделието и храните за предприемане на спешни 

и неотложни действия за осигуряване на финансов ресурс, необходим за изготвяне на 



техническите проекти и за извършване на ремонтно-възстановителните работи на 

дигата. 

За подобряване на координацията и взаимодействието на Областния щаб със 

съответните териториални структури, общините и силите от Единната спасителна 

система за действие при изпълнение на Плановете за защита при бедствия и реагиране 

при обявяване на бедствено положение на територията на областта са дадени указания 

на общините за актуализиране съставите на общинските щабове, осигуряване на 

компютърна техника на оперативните дежурни с достъп до интернет и определяне на 

места за настаняване при необходимост на бедстващо население. 

С методическата подкрепа на РД „ПБЗН” Монтана през 2015 г. е организиран и 

проведен семинар с кметовете на общини и длъжностните лица в областна и 

общинските администрации, имащи задължения и отговорности за защита при 

бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на който е 

направен преглед на нормативната база по отношение на доброволните формирования, 

тяхното актуално състояние (численост, преминато обучение, екипировка, готовност за 

участие в превенция, ограничаване и ликвидиране на произшествия, готовност за 

включване в дейности през предстоящия зимен сезон 2015/2016 г. и др.). Обсъдено е и 

изпълнението на „Програмата за поетапно изграждане на самостоятелно действащи 

доброволни формирования”. 

През 2015 г. са проведени 4 заседания на Областния щаб за изпълнение на плана 

за защита при бедствия. Три от заседанията са проведени през м. март и са свързани 

основно с покачването нивата на язовирите, вследствие пролетното снеготопене и 

усложнената метеорологична обстановка през пролетта в резултат на обилни дъждове. 

През м. ноември е проведено заседание, на което е обсъдена готовността на областта за 

работа при зимна обстановка. От администрацията е събрана и обобщена информация 

за техниката, с която ще се осъществява почистването с цел същата да не се дублира и 

да се създадат затруднения.  

Със Заповед № 8121з-985/12.12.2014 г., изменена със Заповед № 8121з-

156/11.02.2015 г. Министъра на вътрешните работи е назначил междуведомствена 

експертна комисия за извършване на оценка на техническото състояние и степента на 

сигурност при експлоатацията на язовир „Огоста”. 

Комисията подробно се е запознала със съоръжението - проектиране, 

изграждане, пускане в експлоатация, технически и експлоатационни характеристики. 

Язовирът е обследван и на място. Основните изводи на комисията са, че Язовир 

„Огоста” отговаря на показателите за технологична и конструктивна сигурност, 

съгласно изискванията на Наредба № 13/29.01.2004г. за условията и реда за 

осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях, но липсата на физическа защита на съоръжението е предпоставка за извършване на 

терористични действия, както и кражби по язовирната стена и съоръженията към нея, 

което неминуемо би довело до нанасяне на значителни материални щети и опасност за 

човешки жертви. Идентифицирани са няколко основни проблема (деформационни 

процеси и явления по левия скат, неоптимално функционираща дренажна система по 

десния скат, повредени (частично компрометирани) зони на каменната облицовка и 

подложния материал под нея на водния (мокрия) откос на язовирната стена; повредени 

участъци по отводящия канал, след основния изпускател, липса на охрана и др. В 

резултат на направените констатации комисията е направила предложения за 

предприемане на мерки.  

В резултат на работата на междуведомствената комисия в Министерство на 

земеделието и храните е сформирана работна група, която да обсъди предложените 

мерки и да определи срокове за тяхното изпълнение. 

И през 2015 г. в изпълнение на чл. 19, ал. 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет, Областният управител, след проверки направени от назначена от 



него междуведомствена комисия от експрети, е дал становища по целесъобразност по 

направени от кметовете на общини искания за финансиране на обекти с нанесени щети 

от природни бедствия.   

 На основание чл. 137 от Закона за горите със Заповед № ОМП-02-8/20.04.2015 г. 

на Областния управител на област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2015 г. 

от 20.04.2015 г. до 31.10.2015 г., по време на който е забранено паленето на открит огън 

и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на 

горските територии. 

 Със заповедта е указано: 

 кметовете на общини да информират населението за задълженията и мерките по 

защита на горските територии от пожари; 

 собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи през горски 

територии, да ги поддържат в пожаробезопасно състояние; 

 на физическите лица, преминаващи през горски територии, да спазват правилата 

за пожарна безопасност; 

 на Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите да проведат 

инструктаж на членовете си за правилата за пожарна безопасност. 

Заповедта е публикувана на интернет страниците на Областна администрация 

Монтана и на Изпълнителна агенция по горите. Освен това на интернет страницата на 

Областна администрация Монтана е поставен банер на информационния сайт на ГД на 

ПБЗН, който дава подробна информация за действия при пожари и мерки и действия за 

недопускане на такива. 

 Във връзка с усложнената пожарна обстановка през летния сезон е проведена 

среща с представители на общините, РД „ПБЗН” Монтана, РДГ и ловно-рибарски 

сдружения, на която е обсъдена възможността за оказване на съдействие при гасене на 

евентуални пожари в планински и полупланински райони от страна на членовете на 

ловно-рибарските дружества и доброволните формирования. 

През 2015 г. във връзка с процедури за концесия на язовири е: 

 Съгласуван проект на доклад с мотивирано предложение за прекратяване на 

процедура за предоставяне на концесия за услуга и проект на решение на 

Общински съвет Брусарци за прекратяване на процедура за предоставяне на 

концесия язовир публична общинска собственост „Липена” с. Василовци, 

община Брусарци; 

 Изразено съгласие за определяне от община Брусарци за концесионер 

класирания на първо място участник в процедурата за предоставяне на концесия 

за услуга с предмет „Управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и 

прилежащите към нея съоръжения в технически изправно състояние, 

осъществяване на безопасната им експлоатация и извършване на дейностите 

аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, 

както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир 

публична общинска собственост „Киселево” с. Киселево, община Брусарци”; 

 Дадено положително становище на проект на доклад с мотивирано предложение 

и проект на решение на Общински съвет Якимово за откриване на процедура за 

предоставяне на концесия за услуга с предмет „Управление, ремонт и 

поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в 

технически изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация 

и извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби 

и други водни организми, както и получената по съответните технологии 

продукция от тях върху язовир публична общинска собственост – „Пътен 

вариант”, с. Долно Церовене.   

 

 

 



V. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 

 

Областна администрация Монтана осъществява дейностите по превенция и 

противодействие на корупцията чрез Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията (ООСППК), който е консултативно звено към 

областния управител. В него участват представители на различни териториални 

структури, представители на местната власт, бизнеса, медиите и гражданското 

общество.  

 През 2015 г. са проведени две заседания на Съвета. На тях са разгледани и 

приети отчетите на общините за второто шестмесечие на 2014 г. и първото на 2015 г., 

по Мярка 2 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК 

в област Монтана за 2015 г., за постъпилите сигнали за корупция и предприетите 

действия, приети са и отчетите на общините по мярка 5 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2015 г., за усвоените 

през второто шестмесечие на 2014 г. и първото на 2015 г. от тях средства, получени от 

оперативни и други програми, от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС и др. 

 Освен това е разгледано предложение за промени в правилника за дейността на 

ООСППК и е приета програма за работата на ООСППК за 2016 г. 

 Заложените в програмата мерки са: 

 Сътрудничество с местната власт и териториалните звена на изпълнителната 

власт, с цел обмен на информация по предотвратяване на корупционни 

практики; 

 Изискване на 6-месечни доклади от всички териториални звена и общински 

администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях 

действия. 

 Ведомствата и общините, в които има зачестили сигнали да се канят да 

присъстват на заседания на ООСППК; 

 Изискване на доклад от общините за въведените от тях антикорупционни мерки 

във връзка с прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 Изискване на доклад от общинските съвети и анализ за въведените мерки за 

прозрачност при работата им; 

 Разглеждане и приемане отчет на общините от област Монтана за усвоените 

през 2016 г. от тях средства получени от оперативни и други програми, от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др.; 

 Събиране и анализ на информация за участие на служители от общинските 

администрации и териториалните структури в антикорупционни обучения. 

  

Областна администрация Монтана в своята дейност се стреми към прозрачност 

на управленските процеси и при предоставянето на публичните услуги. 

Предоставянето на административни услуги в Областна администрация Монтана 

е организирано на принципа „едно гише”, което ограничава прекия контакт между 

потребителя на услугата и служителя и намалява риска от корупционни действия. 

Поддържан е актуален Списък на унифицираните наименования на административните 

услуги. 

За по-голяма публичност на дейността по отношение на държавната собственост 

на интернет страницата на администрацията продължава поддържането на актуална 

информация в следните регистри: 

 Регистър на сделките с имоти – част на държавна собственост, извършени от 

областния управител на област Монтана; 

 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния 

управител на област Монтана, върху които е учредено безвъзмездно право на 

ползване на регионални ръководства на синдикални организации; 



 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния 

управител на област Монтана предоставени под наем; 

 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния 

управител на област Монтана; 

 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния 

управител на област Монтана за продажба; 

 Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област 

Монтана до 2007 г.; 

 Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област 

Монтана от 2007 г. 

 

При обявяването и изпълнението на обществени поръчки на страницата на 

администрацията е публикуван регистър на обществените поръчки, проведени от 

Областна администрация Монтана но НВМОП и ЗОП за периода 2010 – 2015 г. 

На интернет страницата са публикувани и декларациите на служителите по чл. 

12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

За повишаване прозрачността в работата на администрацията на всяко 

тримесечие на интернет страницата се публикува обобщена подробна информация за 

върнатите и оспорени решения на общинските съвети, а своевременно в сектора 

„Новини” се обявява всяко едно върнато или оспорено решение. 

 На интернет страницата на Областна администрация Монтана се поддържа и 

актуален регистър на проектите, който включва действащи проекти, приключили 

проекти, проекти чакащи одобрение и презентации с възможности за финансиране на 

бизнеса по оперативни програми. 

Публикуван е и регистър за сигнали и жалби за корупция, подадени до 

ООСППК. Информацията в него е от 2012 до 2015 г., като се актуализира след всяко 

заседание на Съвета. 

   

VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

През 2015 г. в различни съдебни инстанции в страната от и срещу областния 

управител на област Монтана (включително в качеството му на представляващ 

държавата по пълномощно от министъра на финансите и от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството) са образувани и/или водени общо 24 съдебни дела, от 

които към настоящия момент 9 висящи и 15 приключени, както следва: 

 административни – 11 бр., от тях 5 висящи и 6 приключени; 

 граждански – 13 бр., от тях 4 висящи и 9 приключени. 

През отчетния период процесуално представителство пред органите на 

съдебната власт е осъществявано по дела, образувани в рамките му, както и образувани 

в предходните календарни години. Същевременно част от образуваните дела са 

приключили през 2015 г., а други са все още висящи, като за всяка отделна съдебна 

инстанция са образувани в различни години и с различен номер. 

 

 

VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

През 2015 г. Областният управител на област Монтана не е провеждал 

процедури по Закона за обществените поръчки. 

 

  

 

 



VIII. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 В Областна администрация Монтана предоставянето на обществена информация 

се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и 

Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация и достъп до 

публичните регистри в ОА Монтана.  

 На интернет страницата на администрацията са публикувани Вътрешните 

правила, обявени са възможните форми за предоставяне на достъп до обществена 

информация (преглед на информация – оригинал или копие, устна справка, копие на 

хартиен носител, копие на технически носител), дължимите разходи и начините на 

заплащане. Публикуван е и образец на заявление, който може да се попълва и в 

електронен вид.  

Във вътрешните правила е указано помещението за преглед на информацията 

чрез разглеждане на оригинали и копия. Определени са и служителите, които имат 

задължения по ЗДОИ. 

 През 2015 г. в ОА Монтана са постъпили 6 заявления за достъп до обществена 

информация – четири са писмени, а две по електронната поща. Четири от заявленията 

са подадени от физически лица и по едно са от юридическо лице и от неправителствена 

организация. През годината няма оставени без разглеждане заявления. 

 По три от заявленията е предоставен свободен достъп, а три са препратени до 

компетентния орган, който разполага с исканата информация. 

 При предоставянето на достъпа до обществена информация е спазен 

законоустановения срок. 

 През годината няма постъпили жалби срещу решения за предоставяне на достъп 

до обществена информация.  

  

IХ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 

IХ.1. Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, относно контрола за 

законосъобразност на актовете на общинските съвети, през отчетния период са 

постъпили 177 бр. протоколи и проверени общо 2112 бр. решения. От тях върнати за 

ново обсъждане са 32 бр. решения. Преразгледани от общинските съвети са 25 бр. 

решения. Оспорени пред АС – Монтана – 14 бр., като от тях 4 бр. решения са оспорени 

без да са връщани за ново обсъждане. След оспорване общинските съвети са отменили 

9 бр.  решения, 2 бр. решения са отменени от АС – Монтана, по 2 бр. решения 

производствата са прекратени по молба на ОУ, а производството по 1 бр. решение не е 

приключило. 

Общински 

съвет 

Протоколи 

на ОбС 

/бр./ 

Приети 

решения 

/бр./ 

Върнати 

решения 

/бр./ 

Преразг

ледани 

решения 

/бр./ 

Оспорени 

пред АС 

след като 

са 

върнати 

за ново 

обсъждан

е 

/бр./ 

Оспорени 

пред АС 

без да са 

връщани 

за ново 

обсъждане 

/бр./ 

Заповеди за 

оспорване, 

уважени от 

АС /бр./ 

/към 31.12. 

15/ 

Заповеди за 

оспорване, 

отхвърлени 

от АС 

/бр./ 

/към 31.12. 

15/ 

Прекрат

ени 

произво

дства 

/към 

31.12. 

15/ 

Вися

щи 

произ

водст

ва 

пред 

АС 

или 

ОУ 

/бр./ 

Берковица 21 391 1 1 - - - - - - 

Бойчиновци 18 140 5 5 - - - - - - 

Брусарци 18 118 2 2 - - - - - - 

Вълчедръм 15 122 2 2 - - - - - - 

Вършец 17 199 - - - - - - - - 

Георги 

Дамяново 

13 172 1 1 - - - - - - 

Лом 18 142 2 2 - - - - - - 

Медковец 13 116 7 4 3 - - - 3 - 



 

Информацията за осъществения контрол по общински съвети е както следва: 

 

Общински съвет Берковица 

 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 21 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 391 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Със Заповед № АК-04-2/06.01.2015 г. на Областен управител на област Монтана 

е върнато за ново обсъждане Решение № 1248 от Протокол № 51, прието на заседание 

на Общински съвет Берковица, проведено на 19.12.2014 г. С посоченото решение 

общинският съвет допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като в нарушение на Закона за общинската 

собственост определя, че при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно 

откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз 

основа на който кмета на община Берковица със заповед определя провеждането на нов 

търг или прекратява процедурата. Кметът на общината предоставя под наем и се 

разпорежда с имоти и вещи - общинска собственост чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс, но само след решение на общинския съвет. Той няма право със 

заповед да прекрати производството по вече започнала тръжна процедура, тъй като 

това е правомощие единствено на общинския съвет.  

Решението е отменено с Решение № 1280/23.01.2015 г. 

 

Общински съвет Бойчиновци 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо  - 140 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-4/12.01.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 429 от Протокол № 43, прието на 

заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 22.12.2014 г. С посоченото 

решение общинският съвет приема Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци. В чл. 13, ал. 2 

от Наредбата е определено такса битови отпадъци да се заплаща от наемателите на 

недвижими имоти общинска собственост, пропорционално на наетата от тях част от 

имота. Съгласно чл. 64 от ЗМДТ, таксата се заплаща от лицата по чл. 11, а именно 

собствениците, ползвателите с учредено право на ползване и концесионерите на 

облагаеми с данък недвижими имоти, а за имоти държавна или общинска собственост – 

лицето, на което имотът е предоставен за управление, т.е. наемателите не са данъчно 

задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци. 

Незаконосъобразни са и въведените ограничения, отнасящи се до освобождаване от 

ТБО поради неползване на услугата, като е определен ред, по който само „гражданите” 

могат да се освободят от такса поради неползване на услугата, а са изключени 

юридическите лица. Другото въведено условие, на което трябва да отговарят лицата, 

Монтана 11 338 4 1 4 3 2 - 18 1 

Чипровци 

 

19 247 6 6 2 (върнати 

през 2014 

г.) 

1 - - 3  

Якимово 14 127 2 1 1 - - - 1 - 

Общо: 177 2112 32 25 10 4 2 - 25 1 



желаещи да се освободят от такса, е липсата на задължения по ЗМДТ към общината. В 

Раздела за „Такси за ОДЗ, детски градини, специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги и други общински социални услуги” е разписано, че за ползване на 

целодневни детски градини и ОДЗ, родителите или настойниците на всички деца 

дължат месечни такси в размер на 25 лева месечно, без да се вземе предвид разпоредба 

на чл. 20, ал. 1 от ЗНП, според която предучилищната подготовка на децата две години 

преди постъпването им в първи клас е задължителна, като родителите не заплащат 

такса за обучението. Допуснати са и други нарушения на материалния закон и 

процесуалните правила по приемане на нормативен акт.  

Решението е изменено от общинският съвет с Решение № 433/29.01.2015 г. 

2. Със Заповед № АК-04-24/08.04.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 467 от Протокол № 46, прието на 

заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 25.03.2015 г. С посоченото 

решение е дадено съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем на общински 

недвижим имот. В разпоредителната част на акта не е определен срокът за отдаване под 

наем, а това е задължителен реквизит.  

Решението е отменено с Решение № 475/16.04.2015 г. 

3. Със Заповед № АК-04-30/08.04.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 477 от Протокол № 47, прието на 

заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото 

решение е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. В нормативния акт са приети текстове, които са в противоречие 

със ЗОС.  

Решението е изменено с Решение № 491/03.06.2015 г. 

4. Със Заповед № АК-04-31/19.05.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 484 от Протокол № 47, прието на 

заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото 

решение е дадено съгласие за разделяне на земеделски имот на два самостоятелни. 

Единият от имотите не отговаря на изискванията и ограниченията, въведени в чл. 7, ал. 

1 и ал. 3 от ЗСПЗЗ относно размерите, определени в чл. 72 от Закона за наследството.  

Решението е отменено с Решение № 492/03.06.2015 г. 

5. Със Заповед № АК-04-32/19.05.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 487 от Протокол № 47, прието на 

заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 30.04.2015 г. С посоченото 

решение е дадено съгласие за безвъзмездно предоставяне на земеделски земи на 

църковно настоятелство. Разпоредбата на чл. 29 от ЗСПЗЗ регламентира специален ред 

за възстановяване правото на собственост на Българската православна църква върху 

отнети земеделски земи, каквото е искането на Настоятелството. Възстановяването на 

собствеността се извършва с решение на общинската служба по земеделие. ОСЗ по 

местонахождение на имота е единственият орган, овластен да се произнася с решение 

относно признаване, възстановяване или отказ за възстановяване на правото на 

собственост върху земеделски земи.  

Решението е отменено с Решение № 493/03.06.2015 г. 

 

Общински съвет Брусарци: 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 118 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

1.Със Заповед № АК-04-3/12.01.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 318 от Протокол № 48, прието на 
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заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 29.12.2014 г. С посоченото 

решение общинският съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Брусарци. С измененията са въведени такси за технически услуги за издаване 

на заповед за: учредяване на право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура; право на преминаване през чужди поземлени имоти; 

осигуряване на достъп в недвижим имот. Правото на преминаване и правото да се 

прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

през чужди поземлени имоти се учредява, когато не е постигнато съгласие между 

собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически 

нецелесъобразно, със заповед на кмета. Цената на учреденото право се определя по 

реда на чл. 210 от ЗУТ от комисия и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета и 

е недопустимо да е предварително фиксирана, та било и в нормативен текст. Още по-

малко е уместно да се смесва цена на ограничено вещно право върху поземлен имот с 

такса за услуга, предоставяна от общинската администрация. По същите съображения, 

незаконосъобразна е и разпоредбата, с която се определя такса от 1.80 лева на един 

линеен метър за учредяване право на преминаване през терени публична общинска 

собственост за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура.  

Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 326/26.01.2015 г. 

2. Със Заповед № АК-04-3/12.01.2015 г. на Областен управител на област 

Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 330 от Протокол № 49, прието на 

заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 26.01.2015 г. С посоченото 

решение общинският съвет открива процедура за отдаване под наем на помещения за 

срок от 5 години чрез публично оповестен търг с явно наддаване. В Решението не е 

посочена обаче наемната цена, която е съществен и задължителен елемент на 

решението на административния орган. Съгласно чл. 14, ал. 8 от ЗОС, наемните цени се 

определят от общинския съвет. Тази разпоредба задължава колективния орган да 

определи цена със своето решение, което не е направено.  

Решението е изменено от общинският съвет с Решение № 341/12.02.2015 г. 

 

Общински съвет Вълчедръм: 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо  122 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1.Със Заповед № АК-04-25/14.04.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 419 от Протокол № 50, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 

27.03.2015 г. С посоченото решение е дадено съгласие за изработване на ПУП и 

транспортно-комуникационен план, като след влизане в сила на проекта да бъде 

изготвен Акт за частна общинска собственост за придаваемата част към УПИ, 

собственост на физическо лице. В случая „придаваемата част” е част от улица, която е 

публична общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, имотите 

и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се 

прехвърлят в собственост на трети лица. Налице е абсолютна забрана за разпореждане с 

такива имоти. 

    Решението е отменено с Решение № 423/22.04.2015 г. 

2. Със Заповед № АК-04-45/08.12.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 10 от Протокол № 2/27.11.2015 г. С посоченото Решение е дадено съгласие да се 

извърши продажба без търг или конкурс на имот на заинтересования съсобственик. 

Нормата на чл. 36 от ЗОС касае хипотеза при която е налице съсобственост, каквато в 

случая липсва. Видно от приложените документи, общината е едноличен, 



изключителен носител на правото на собственост върху посочения поземлен имот, а 

лицето, определено като съсобственик, е титуляр, едноличен собственик на 

постройката, намираща се в поземления имот.  

Решението е отменено с Решение № 16/10.12.2015 г.   

 

Общински съвет Вършец 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 199 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

 

Общински съвет Георги Дамяново 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 13 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 172 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 Със Заповед № АК-04-6/15.01.2015 г. на областният управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 484 от Протокол № 39/18.12.2014 г. С посоченото Решение 

общинският съвет дава съгласие за разделяне на три имота – частна общинска 

собственост и утвърждава новообразуваните имоти. В Решението не са взети предвид 

изискванията и ограниченията, въведени в чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, според която при разпореждане, делба, 

обезщетяване и оземляване земеделските имоти не могат да се раздробяват на части с 

размери, по-малки от размерите, определени в чл. 72 от Закона за наследството (ЗН), а 

именно: при съставяне на дяловете не се допуска разделянето на нивите на части по-

малки от 3 декара, на ливадите на части по-малки от 2 декара и на лозята и овощните 

градини на части по-малки от 1 декар. В тази връзка са и разпоредбите на чл. 10, ал. 1 и 

ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, както и чл. 26, ал. 1 от Наредба № 49 от 

5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.  

 Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 498/29.01.2015 г. 

 

Общински съвет Лом 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 142 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 1.Със Заповед № АК-04-5/13.01.2015 г. на областният управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 609 от Протокол № 79/22.12.2014 г. С посоченото Решение 

се приемат изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Лом, касаещи освобождаването от такса 

битови отпадъци. В Наредбата са въведени условия, които следва да бъдат изпълнени, 

за да могат желаещите лица, които не ползват услугата да се освободят от заплащането 

и. С Наредбата са въведени и нови такси, напр. за проверка на повторна или следваща 

молба/жалба, въпрос, за който има официален отговор и няма нови документи, факти 

или обстоятелства. С измененията са въведени такси за технически услуги за издаване 

на заповед за: учредяване на право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура; право на преминаване през чужди поземлени имоти; 
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осигуряване на достъп в недвижим имот. Правото на преминаване и правото да се 

прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

през чужди поземлени имоти се учредява, когато не е постигнато съгласие между 

собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически 

нецелесъобразно, със заповед на кмета. Цената на учреденото право се определя по 

реда на чл. 210 от ЗУТ от комисия и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета и 

е недопустимо да е предварително фиксирана, та било и в нормативен текст. Още по-

малко е уместно да се смесва цена на ограничено вещно право върху поземлен имот с 

такса за услуга, предоставяна от общинската администрация.   

 Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 618/27.01.2015 г. 

 2. Със Заповед № АК-04-23/07.04.2015 г. на областният управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 647 от Протокол № 84/23.03.2015 г. С посоченото решение 

дадено съгласие за извършване на продажба без търг/конкурс, по облекчения в ЗОС 

ред, на собственика на законно построена сграда в общински имот. Не са представени 

доказателства, че са спазени изискванията на закона за законност на сградата. Само при 

наличието на специално установените предпоставки – законно построена сграда в 

общинския имот може да се премине към продажба по този облекчен ред.  

 Решението е отменено с Решение № 653/27.04.2015 г. 

 

 В същият период: прекратено е производството по адм. дело № 665/2014 г., 

образувано по оспорване на областният управител на Решение № 591/28.11.2014 г., с 

Определение № 104/13.02.2015 г., поради отмяна на оспорения административен акт от 

общинският съвет. 

 

Общински съвет Медковец 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. –  13 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 116 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 7 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр. 

 

1. Със Заповед № АК-04-18/25.02.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 307, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 11.02.2015 г. С 

посоченото решение общинският съвет приема бюджета на общината за 2015 г. и 

изменя справката за разпределение на субсидията за 2015 г. по читалища. Съгласно чл. 

23 от Закона за народните читалища, предвидените по държавния и общинския бюджет 

средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с 

участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се 

предоставят на читалищата за самостоятелно управление. В текста на решението и в 

докладна записката от Кмета на Община Медковец липсват данни разпределянето на 

средствата да е извършено от комисия, каквото е изискването на закона.  

Решението не е отменено от общинският съвет и е оспорено пред 

Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-20/20.03.2015 г. Образуваното 

производство по адм. дело № 161/2015 г. е прекратено с определение, тъй като преди 

първото по делото заседание оспорения акт е отменен от общинският съвет с Решение 

№ 315/26.03.2015 г. 

2. Със Заповед № АК-04-26/15.04.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 324, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 26.03.2015 г. С 

посоченото решение е дадено съгласие при разпределението на мерите и пасищата, 

комисията, назначена със заповед на кмета на общината, да разпредели досегашните 

имоти на конкретен ползвател. В случая, общинският съвет е излязъл извън рамките на 

своята компетентност, тъй като се е произнесъл по искане, което не е в нормативно 



регламентираните му правомощия. Не общинският съвет, а нарочно назначената със 

заповед на Кмета комисия извършва преценка и разпределея имотите между 

ползвателите.  

Решението е отменено с Решение № 334/30.04.2015 г. 

3. Със Заповед № АК-04-27/15.04.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 326, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 26.03.2015 г. С 

посоченото решение е дадено съгласие за предоставяне за общо и индивидуално 

ползване пасища, мери и ливади, общинска собственост. Решението е 

незаконосъобразно в частта, в която е прието за земеделските земи, който са в лошо 

състояние да не се заплаща наем или само с частично плащане на наемната цена. 

Наемното правоотношение е винаги възмездно, а освен това ЗСПЗЗ предвижда 

изрично, че договорите се сключват след заплащане на наемната цена.  

Решението е отменено с Решение № 333/30.04.2015 г.  

4. Със Заповед № АК-04-35/11.08.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 362, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 30.07.2015 г. С 

посоченото решение е дадено съгласие да се извърши замяна на общински имот с имот, 

собственост на физическо лице, а в т. 2 от решението на същото лице общинския съвет 

разрешава да закупи без търг/конкурс земеделски имот. Предвидената замяна на 

общинския имот с частен не попада в нито едно от изключенията на ЗОС и ЗСПЗЗ, т.е. 

няма фактическо основание, а като такава е забранена от закона. Незаконосъобразна е и 

т. 2 от решението, с която е дадено съгласие за продажба на общински имот без търг 

или конкурс. За да се премине към облекчения ред за тази процедура е необходимо да 

са налице предвидените в закона хипотези: собственик на законно построена в имота 

сграда (чл. 35, ал. 3 от ЗОС), продажба между общината и държавата или между 

общини или когато лицата, на които се извършва продажбата са определени в закон 

(чл. 35, ал. 4 от ЗОС), при прекратяване на съсобственост (чл. 36, ал. 1 от ЗОС). В 

случая не е налице нито една от цитираните хипотези.  

Нарушена е и разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, според която разпоредителни 

сделки с имоти се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. 

Пазарните цени се определят въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, 

определени по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. 

Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред 

Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-38/02.09.2015 г. на областния 

управител. Образуваното адм. дело № 469/2015 г. е прекратено преди първото 

заседание поради отмяна на оспорения акт от общинския съвет.  

5. Със Заповед № АК-04-36/12.08.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 363, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 30.07.2015 г. С 

посоченото решение е дадено съгласие за ползване на водоизточник от физическо лице 

за напояване. Специалният закон – Закона за водите в чл. 60 – 71 регламентира 

условията и реда за издаване на разрешително за водовземане. Компетентният орган по 

чл. 52, ал. 1 от ЗВ, преди да се произнесе с отказ или да издаде разрешително, следва да 

е изпълнил изискванията за условията и реда за издаване на разрешителното, посочени 

в чл. 60 до 71 от ЗВ. Този ред за издаване на разрешително за водоползване не е спазен. 

В решението липсва и определен срок за ползване на водоизточника. 

Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред 

Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-39/02.09.2015 г. на областния 

управител. Образуваното адм. дело № 470/2015 г. е прекратено преди първото 

заседание поради отмяна на оспорения акт от общинския съвет. 

6. Със Заповед № АК-04-42/20.11.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 10, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 10.11.2015 г. С 

посоченото Решение е определен размера на възнаграждението на Председателя на 

общинския съвет. Размерът на възнаграждението следва да е в зависимост от 

определената продължителност на работното време. В конкретния случай 



административният орган не излага мотиви за реда и начина по който е определил 

възнаграждението, без да е определил продължителността на работното време на 

председателя. Дори и да се приеме, че работното време е определено в Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация (приет с Решение № 9/22.12.2011 г.), то изменението 

на възнаграждението следва да бъде отразено именно в него, а не да е прието като 

отделен акт.  

Решението е отменено с Решение № 13/26.11.2015 г. 

7. Със Заповед № АК-04-41/20.11.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 11, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 10.11.2015 г. С 

посоченото решение общинският съвет определя месечно възнаграждение на 

общинските съветници. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 ЗМСМА, 

възнаграждението, което получават общинските съветници е за участието им в 

заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, а размерът на 

възнаграждението се определя с решение на общински съвет. Именно от изпълнение на 

тази дейност произтича и полагащото се възнаграждение, което не е месечно такова, а е 

за изпълнение на определени задължения и за един месец не може да надвишава 

определен в закона размер. В противоречие с разпоредбата, общинският съвет е 

определил „месечно възнаграждение”, което да бъде получавано от съветниците, 

независимо от участието им в провежданите комисии и заседания.  

Решението е отменено с Решение № 12/26.11.2015 г.  

 

Общински съвет Монтана  

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 338 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 7 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-7/19.01.2015 г. е оспорено пред Административен съд 

Монтана Решение № 1136/18.12.2014 г. на Общински съвет Монтана. Решението е 

върнато за ново обсъждане (в края на 2014 г.), но не е преразгледано в срок. С него се 

дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване за други земеделски нужди на 

имот от „пасище, мера” на „индивидуално застрояване”, а собствеността да стане от 

публична в частна. Промяната на НТП на земеделска земя може да се извършва, ако се 

налага използването й за други земеделски нужди, но при запазване на характера и 

предназначението й като земеделска земя. Не са констатирани и не стават ясни какви са 

другите земеделски нужди на общината, които налагат приемане на решение за 

извършената промяна. Съгласно констативен протокол на комисията, назначена да 

констатира реалния НТП, при извършеният оглед на имота на място, е установила, че 

представлява дворно място с построена стара сграда и констатира, че НТП може да 

бъде променен от пасище, мера на индивидуално застрояване. Тази промяна по 

същество представлява промяна на предназначението, а не на НТП на земеделския 

имот. Решението е отменено от общинският съвет и производството по адм. дело № 

39/2015 г. е прекратено с определение на съда. 

2. Със Заповед № АК-04-8/19.01.2015 г. е оспорено пред Административен съд 

Монтана Решение № 1138/18.12.2014 г. на Общински съвет Монтана. Решението е 

върнато за ново обсъждане (в края на 2014 г.), но не е преразгледано в срок. С него се 

дава съгласие за извършване на продажба на общински имот без търг/конкурс на 

собственика на законно построената в него сграда. За да се приложи този облекчен ред 

за продажба, са необходими доказателства за собствеността върху сградата, построена 

върху имота - общинска собственост и доказателства за законният и характер. Такива 



не са представени. Решението е отменено от Административен съд Монтана с Решение 

№ 172/11.03.2015 г. по адм. дело № 40/15 г. 

3. Със Заповед № АК-04-16/24.02.2015 г. е оспорено пред Административен съд 

Монтана Решение № 1196/17.02.2015 г. на Общински съвет Монтана. С него се дава 

съгласие за извършване на продажба на общински имот без търг/конкурс на 

собственика на законно построената в него сграда. За да се приложи този облекчен ред 

за продажба, са необходими доказателства за собствеността върху сградата, построена 

върху имота - общинска собственост и доказателства за законният и характер. 

Доказателства за законността на сградата са представени преди първото съдебно 

заседание и производството по адм. дело № 143/15 г. е прекратено по молба на 

областният управител. 

4. Със Заповед № АК-04-22/07.04.2015 г. е оспорено пред Административен съд 

– Монтана Решение № 1212/26.03.2015 г. С посоченото решение се открива процедура 

за избор на оператори, които да стопанисват, поддържат и експлоатират язовири – 

публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем, съгласно 

приложена таблица. Безспорно това представлява действие по управление на общинска 

собственост и като такова с решението трябва да се определи процедурата, която ще се 

проведе, по кой ред да бъде проведена, а също и  общите условия за отдаване под наем: 

срок, начин на провеждане на процедурата за избор на оператор – търг с тайно/явно 

наддаване, конкурс, начална тръжна и наемна цена, стъпка на наддаване, размер на 

депозита и т.н. Нито един от тези елементи не присъства в приетото решение. Нещо 

повече, въпросът как да бъде избран оператора и какви да са параметрите на наема, е 

предоставен на кмета на общината, който следва да изпълни административния акт. 

Това води до опорочаване на цялата процедура, тъй като общинският съвет е органа, 

който е компетентен да управлява общинската собственост, а кметът следва да действа 

само след негово решение и само в рамките, определени му от него. Образувани са 15 

бр. административни дела за всеки отделен язовир. С Решение № 1238/30.04.2015 г. 

оспорения акт е отменен от общинския съвет и всички дела са прекратени с 

определение. 

5. Със Заповед № АК-04-28/11.05.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 1284/30.04.2015 г. С посоченото решение е дадено съгласие за провеждане на търг за 

продажба на общински земеделски имоти, описани в таблица. За един от имотите, 

приетата пазарна оценка е по-ниска от данъчната, което е в нарушение на чл. 41, ал. 2 

от ЗОС. Решението е изменено в тази част с Решение № 1308/28.05.2015 г. 

6. Със Заповед АК-04-29/18.05.2015 г. е оспорено пред Административен съд – 

Монтана Решение № 1235/30.04.2015 г. С посоченото решение е изразено съгласие за 

присъединяване на селата Видлица, Чемиш и Каменна Рикса към община Монтана. 

Решението е прието въз основа на искане от инициативни комитети, които са провели 

подписка. Решението е прието без да са спазени изискванията на Закона за прякото 

участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Закона за 

административно-териториалното устройство на Република България. Производството 

по образуваното дело № 262/15 г. е прекратено по молба на областния управител, след 

което са издадени 3 бр. заповеди, с които е отказано продължаване на процедурата за 

провеждане на местен референдум на трите инициативни комитета, пореди 

допуснатите редица нарушения на законовите изисквания. 

7. Със Заповед № АК-04-33/08.07.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 1341/30.06.2015 г. С посоченото решение е дадено съгласие за промяна начина на 

трайно ползване на земеделски имот от „пасище, мера” на „гора в земеделска земя”, а 

собствеността да стане от публична в частна общинска собственост. Промяната на НТП 

на земеделска земя може да се извършва, ако се налага използването й за други 

земеделски нужди, но при запазване на характера и предназначението й като 

земеделска земя. Не са констатирани и не стават ясни какви са другите земеделски 

нужди на общината, които налагат приемане на решение за извършената промяна. 



Съгласно чл. 2 от ЗСПЗЗ, земеделските земи са тези, които са предназначени за 

земеделско производство. Аналогична е и уредбата в Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ), чл. 2, ал. 1 от който гласи, че земеделските земи се използват 

само за земеделски цели, а ал. 2 на същия текст, че предназначението на земеделските 

земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, 

неувреждащ почвеното плодородие и здравето. Очевидно е, че отреждането на 

процесния имот за „гора в земеделска земя” не е за земеделски цели, а за горски земи, 

което на практика означава изменение на предназначението на имотите. С оглед на 

това, неправилно и незаконосъобразно общинският съвет е гласувал за промяна НТП на 

имота по реда на чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, заобикаляйки по този начин изискванията на 

чл. 25 от ЗСПЗЗ. Не е спазена и разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, съгласно 

която за имоти с НТП „пасища”, „мера” и „ливади” към заявлението се прилага и 

документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, в който е посочено, 

че имотът не попада в границите на защитени територии. 

8. Със Заповед № АК-04-40/16.09.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 1400/23.07.2015 г. С посоченото решение са приети промени в Наредбата за 

организация на движението на територията на гр. Монтана в Раздел 4 „Зони за 

кратковременно паркиране – Синя зона”. С приетата нова т. 5 в чл. 50а от Наредбата е 

определена зона пред ОМЦ Монтана за безплатно служебно паркиране на лекарите и 

специалистите по здравни грижи, осъществяващи дейност в сградата на бившата 

поликлиника. В приложното поле на тази норма не са включени всички лекари и 

специалисти по здравни грижи в района, а само тези, осъществяващи дейността си в 

ОМЦ Монтана. По отношение на контрола за обособяването и ползването на 

служебния паркинг, следва да бъде отбелязано, че той незаконосъобразно е предвиден 

да бъде осъществяван от управителя на ОМЦ Монтана. Незаконосъобразна е и новата 

буква „д” в чл. 50 от Наредбата, според която в зоната в т. 6 на чл. 45 се дава 

възможност за абонамент за платено паркиране на ЮЛ, ЕТ, собственици, ползватели 

и/или наематели на нежилищни имоти. От приложното поле на новия текст са 

изключени собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищните имоти. 

Върнатото за ново обсъждане решение е прието в нарушение на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА 

(без поименно гласуване). 

Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред 

Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-40-(1)/05.10.2015 г. на областния 

управител. С решение № 687/17.12.2015 г. по адм. дело № 489/2015 г. МАС е отменил 

решението на Общински съвет Монтана. 

9. Със Заповед № АК-04-43/25.11.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 12/17.11.2015 г. С посоченото решение Общински съвет Монтана утвърждава 

Договор за извършване на строителни и монтажни работи между Технологичен парк” 

ЕООД гр. Монтана и Обединение „Трейс Алфа” гр. София, като във върнатата част се 

отменя т. 3 от Решение № 158 от Протокол № 10/28.06.2012 г. С последното, 

общинският съвет е утвърдил типови договори за отдаване под наем и покупко-

продажба на недвижими имоти в „Технологичен парк” ЕООД, гр. Монтана, а в т. 3 е 

дал съгласие при извършване на конкретна сделка Общински съвет Монтана да 

утвърждава всеки договор, който предстои да бъде сключен. Отменяйки тази точка от 

решението, в противоречие с чл. 12, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата на 

собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинския 

съвет създава възможност за сключване на договори от „Технологичен парк” ЕООД, гр. 

Монтана, които не са утвърдени по установения ред. В случая се създава едно 

изключение и привилегирован ред за сключване на договори от дружеството, различен 

от този, който е приет за останалите общински търговски дружества, което е 

недопустимо. 



 Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред 

Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-43-(1)/14.12.2015 г. на областния 

управител. Производството по адм. дело № 674/15 г. е висящо. 

 

В същия период: Върховен административен съд потвърди Решение 

616/24.11.2014 г., постановено по адм. дело № 366/2014 г. на Административен съд 

Монтана, с което беше отменено Решение № 369/27.11.2012 г., изменено с Решение № 

418/18.12.2012 г. на Общински съвет Монтана. С посочените решения беше дадено 

съгласие да се отдадат под наем без търг/конкурс пасища и мери на цитиран в текста на 

решенията ползвател. Решенията са приети в нарушение изискванията на ЗОС и ЗСПЗЗ. 

Решение № 12048/12.11.2015 г. по дело № 636/2015 г. на ВАС е окончателно и не 

подлежи на обжалване. 

 

Общински съвет Чипровци 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 19 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 247 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 6 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-10/19.01.2015 г. е оспорено пред Административен съд 

– Монтана   Решение № 723 /17.12.2014 г. Решението е върнато за ново обсъждане (в 

края на 2014 г.), но не е преразгледано в срок. С него се приема Наредба за реда и 

условията, свързани с разкопаване на благоустроените общински терени и зелени 

площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата 

инфраструктура. С нея се създават нови правила за поведение, които противоречат на 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, като например: разкопаването на 

уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства се 

извършва въз основа на Разрешение за строеж (разрешение за поставяне на временен 

преместваем обект) и Разрешение за разкопаване, издадено от Кмета на общината или 

упълномощено от него лице. При необходимост се издава и Разрешение за извозване на 

земна маса и строителни отпадъци. Съгласно чл. 72, ал. 1, изр. 1 от ЗУТ работите, 

свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 

пространства, се извършва въз основа на разрешение за строеж, от което следва, че не 

се изисква и разрешение за прокопаване, каквото е предвидено да се издава с 

Наредбата. По този начин се въвеждат допълнителни разрешителни режими, водещи до 

противоречие със законовите разпоредби на ЗУТ и съответно до незаконосъобразност 

на приетата наредба. Няма законово основание за издаване на индивидуален 

административен акт – разрешение за разкопаване, поради което и общината не може 

да събира такса за техническа услуга – издаване на разрешение за разкопаване. 

Решението е отменено от общинският съвет и производството по адм. дело № 37/2015 

г. е прекратено с определение на съда. 

2. Със Заповед № АК-04-9/19.01.2015 г. е оспорено пред Административен съд – 

Монтана   Решение № 726 /17.12.2014 г. Решението е върнато за ново обсъждане (в 

края на 2014 г.), но не е преразгледано в срок. С него се приема промяна в Наредбата № 

2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Чипровци като отменя раздел I Такса за битови отпадъци от 

Глава Втора - Местни такси и създава нов раздел I Такса за битови отпадъци от Глава 

Втора - Местни такси, съгласно. В Наредбата са въведени условия, които следва да 

бъдат изпълнени, за да могат желаещите лица, които не ползват услугата да се 

освободят от заплащането и, каквито липсват в Закона за местните данъци и такси. 

Решението е отменено от общинският съвет и производството по адм. дело № 38/2015 

г. е прекратено с определение на съда. 



3. Със Заповед № АК-04-11/06.02.2015 г. е оспорено пред Административен съд 

– Монтана   Решение № 747 /21.01.2015 г. С него се приема Наредба за реда и 

условията, свързани с разкопаване на благоустроените общински терени и зелени 

площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата 

инфраструктура. Текстовете са идентични с приетата и впоследствие отменена 

предходна наредба. С нея се създават нови правила за поведение, които противоречат 

на разпоредбите на Закона за устройство на територията, като например: разкопаването 

на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства 

се извършва въз основа на Разрешение за строеж (разрешение за поставяне на временен 

преместваем обект) и Разрешение за разкопаване, издадено от Кмета на общината или 

упълномощено от него лице. При необходимост се издава и Разрешение за извозване на 

земна маса и строителни отпадъци. Съгласно чл. 72, ал. 1, изр. 1 от ЗУТ работите, 

свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 

пространства, се извършва въз основа на разрешение за строеж, от което следва, че не 

се изисква и разрешение за прокопаване, каквото е предвидено да се издава с 

Наредбата. По този начин се въвеждат допълнителни разрешителни режими, водещи до 

противоречие със законовите разпоредби на ЗУТ и съответно до незаконосъобразност 

на приетата наредба. Няма законово основание за издаване на индивидуален 

административен акт – разрешение за разкопаване, поради което и общината не може 

да събира такса за техническа услуга – издаване на разрешение за разкопаване. 

Решението е отменено от общинският съвет и производството по адм. дело № 100/2015 

г. е прекратено с определение на съда.  

4. Със Заповед № АК-04-13/11.02.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 771/30.01.2015 г. на Общински съвет Чипровци. С него е дадено съгласие за отдаване 

под наем на маломерни имоти частна общинска собственост за една стопанска година 

на визиран в текста на решението наемател. Част от имотите са с начин на трайно 

ползване ливади. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за тях е 

предвиден специален ред за отдаването им под наем, а също и е регламентиран срокове, 

които не са спазени от общинският съвет. Решението е отменено от общинския съвет с 

Решение № 824/18.02.2015 г. 

5.  Със Заповед № АК-04-15/11.02.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 800/30.01.2015 г. на Общински съвет Чипровци. С него е дадено съгласие за отдаване 

под наем на маломерни имоти частна общинска собственост за една стопанска година 

на визиран в текста на решението наемател. Част от имотите са с начин на трайно 

ползване ливади. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за тях е 

предвиден специален ред за отдаването им под наем, а също и е регламентиран срокове, 

които не са спазени от общинският съвет. Решението е отменено от общинския съвет с 

Решение № 825/18.02.2015 г. 

6. Със Заповед № АК-04-14/11.02.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 804/30.01.2015 г. на Общински съвет Чипровци. С него е дадено съгласие за отдаване 

под наем на маломерни имоти частна общинска собственост за една стопанска година 

на визиран в текста на решението наемател. Част от имотите са с начин на трайно 

ползване ливади. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за тях е 

предвиден специален ред за отдаването им под наем, а също и е регламентиран срокове, 

които не са спазени от общинският съвет. Решението е отменено от общинския съвет с 

Решение № 826/18.02.2015 г. 

7. Със Заповед № АК-04-19/11.03.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 828/27.02.2015 г. на Общински съвет Чипровци. С него общинският съвет 

„задължава Кмета на община Чипровци да спре сечта в общинските гори до пълно 

окомплектоване на Общинското звено, отговарящо за контрола и сечта в тези гори”. 

Съгласно чл. 108 от Закона за горите, сечите в горите се провеждат във основа на 

писмено позволително по образец, издадено от оправомощено от кмета лице – за 

горските територии – общинска собственост. Законодателят ясно и недвусмислено е 



посочил кой орган разполага с право да оправомощи лице за издаване на писмено 

позволително за сеч. В Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите, издадена от 

Министъра на земеделието и храните са регламентирани условията и реда за издаване 

на позволително за сеч. Съгласно чл. 60 от Наредбата, сечта в насаждението се спира 

със заповед на кметовете на общини – за горските територии – общинска собственост. 

В случая, общинския съвет е излязъл извън границите на своята компетентност. Следва 

да се отбележи, че непълния състав на звеното за контрол по изсичане на общински 

гори не е основание за неправилното прилагане на закона, като произнасянето на 

некомпетентен орган  е съществен порок, който прави акта нищожен. Решението е 

отменено от общинския съвет с Решение № 839/18.03.2015 г. 

8. Със Заповед № АК-04-37/31.08.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 938/19.08.2015 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение общинския 

съвет променя предназначението на обществена сграда, терен, помощна сграда и 

едноетажна сграда (бивше училище) от публична в частна общинска собственост. 

Решението е взето на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, съгласно който, имотите и вещите – 

публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 

3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. Само при 

наличието на променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия 

за това, може да се пристъпи към промяна характера на собствеността. Съгласно 

разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП), имотите или части 

от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни 

или общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на ЗДС, ЗОС и 

подзаконовите актове по прилагането им. След като цитираният имот попада безспорно 

в хипотезата на тази правна норма, то и предназначението му следва да бъде 

съобразено с предвидените в същата разпоредба дейности, свързани със задоволяване 

на обществени потребности от местно значение, доколкото имотът е общински, което 

обуславя и публичния характер на собствеността. Решението е отменено от общинския 

съвет с Решение № 941/23.09.2015 г. 

9. Със Заповед № АК-04-44/26.11.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 5 от Протокол № 2/18.11.2015 г. С посоченото Решение общинският съвет определя 

като хонорар възнаграждението на председателя на Общинския съвет в размер на 60 % 

от възнаграждението на кмета на община Чипровци. Размерът на възнаграждението 

следва да е в зависимост от определената продължителност на работното време. В 

конкретния случай административният орган не излага мотиви за реда и начина по 

който е определил възнаграждението, без да е определил продължителността на 

работното време на председателя. Липсва каквато и да е обосновка за определеното 

възнаграждение, не е регламентирана и продължителността на работното му време. 

Решението е изменено от с Решение № 25/16.12.2015 г.  

 

Общински съвет Якимово 

 

 Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. – 14 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 127 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

  1. Със Заповед № АК-04-1/05.01.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 436/23.12.2014 г. С посоченото решение е допълнена Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Якимово. С допълненията са въведени такси за технически услуги за: учредяване на 

право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

право на преминаване през чужди поземлени имоти; осигуряване на достъп в недвижим 



имот. Правото на преминаване и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти се учредява, 

когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго 

техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета. 

Цената на учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ от комисия и се 

заплаща преди издаване на заповедта на кмета и е недопустимо да е предварително 

фиксирана, та било и в нормативен текст. Още по-малко е уместно да се смесва цена на 

ограничено вещно право върху поземлен имот с такса за услуга, предоставяна от 

общинската администрация.  

Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 443/22.01.2015 г.  

2. Със Заповед № АК-04-17/25.02.2015 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 452/16.02.2015 г. С посоченото решение са определени промилите, формиращи такса 

битови отпадъци през 2015 г. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, когато до края на 

предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови 

отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 

декември на предходната година. Подобна промяна е недопустима до края на текущата 

финансова година и на основание забраната, въведена с  чл. 68 от ЗМДТ: не се допускат 

изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за 

битови отпадъци в течение на годината.  

Решението не е отменено в срок и е оспорено пред Административен съд 

Монтана със Заповед № АК-04-21/20.03.2015 г. Образуваното производство по адм. 

дело № 162/2015 г. е прекратено с определение, тъй като преди първото по делото 

заседание оспорения акт е отменен от общинският съвет с Решение № 467/25.03.2015 г. 

 

IX.2. През отчетния период са постъпили единадесет броя жалби срещу 

незаконосъобразни актове и действия на кметове на общини по реда на АПК, както 

следва: 

 2 броя преписки са образувани по жалби срещу Удостоверения на кмета на 

община Монтана за наличие или липса на задължения по чл 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ. С писма до кмета на община Монтана, до Директора на Областна 

дирекция „Земеделие” Монтана и до ДФЗ са поискани становища. Със Заповед 

на Областният управител е определена комисия, която има за задача да разгледа 

жалбите и постъпилите по тях отговори от съответните институции и да даде 

писмено становище. След преценка Комисията е предложила на Областния 

управител да издаде Заповеди, с които да отхвърли жалбите като неоснователни 

или да не се произнася, като и в двата случая жалбоподателите могат да отнесат 

пред съда спора за съдържанието на официалното удостоверителни документи, 

на основание чл. 124, ал. 4 от ГПК в исково производство. 

 1 брой преписка е образувана по жалба срещу Удостоверение на кмета на 

община Бойчиновци за наличие или липса на задължения по чл 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ. С писма до кмета на община Бойчиновци, до Директора на Областна 

дирекция „Земеделие” Монтана и до ДФЗ са поискани становища. Със Заповед 

на Областният управител е определена комисия, която има за задача да разгледа 

жалбите и постъпилите по тях отговори от съответните институции и да даде 

писмено становище. След преценка Комисията е предложила на Областния 

управител да издаде Заповеди, с които да отхвърли жалбите като неоснователни 

или да не се произнася, като и в двата случая жалбоподателите могат да отнесат 

пред съда спора за съдържанието на официалното удостоверителни документи, 

на основание чл. 124, ал. 4 от ГПК в исково производство. 

 3 броя преписки са образувани по жалби срещу Удостоверения на кмета на 

община Медковец за наличие или липса на задължения по чл 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ. С писма до кмета на община Медковец, до Директора на Областна 

дирекция „Земеделие” Монтана и до ДФЗ са поискани становища. Със Заповед 
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на Областният управител е определена комисия, която има за задача да разгледа 

жалбите и постъпилите по тях отговори от съответните институции и да даде 

писмено становище. След преценка Комисията е предложила на Областния 

управител да издаде Заповеди, с които да отхвърли жалбите като неоснователни 

или да не се произнася, като и в двата случая жалбоподателите могат да отнесат 

пред съда спора за съдържанието на официалното удостоверителни документи, 

на основание чл. 124, ал. 4 от ГПК в исково производство. 

 4 броя преписки са образувани по жалби срещу Удостоверения на кмета на 

община Брусарци за наличие или липса на задължения по чл 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ. С писма до кмета на община Брусарци, до Директора на Областна 

дирекция „Земеделие” Монтана и до ДФЗ са поискани становища. Със Заповед 

на Областният управител е определена комисия, която има за задача да разгледа 

жалбите и постъпилите по тях отговори от съответните институции и да даде 

писмено становище. След преценка Комисията е предложила на Областния 

управител да издаде Заповеди, с които да отхвърли жалбите като неоснователни 

или да не се произнася, като и в двата случая жалбоподателите могат да отнесат 

пред съда спора за съдържанието на официалното удостоверителни документи, 

на основание чл. 124, ал. 4 от ГПК в исково производство. 

 По повод сигнал против действието и бездействието на кмета на община 

Брусарци, във връзка с производство на основание чл. 34 от ЗСПЗЗ е изготвено 

писмо до кмета на общината с указания за спазване разпоредбата на чл. 59, ал. 1 

от АПК, във вр. с чл. 34, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Получен е отговор, че процедурата ще 

бъде финализирана. 

 

IX.3. През отчетния период са образувани 3 броя преписки във връзка с 

иницииране провеждането на местен референдум чрез подписка в селата Видлица, 

Чемиш и Каменна Рикса. С писмо на Областен управител на област Монтана са 

изискани допълнителни материали, относно подписките от страна на кмета на община 

Георги Дамяново и от Председателя на общинския съвет. Общински съвет Монтана с 

Решение № 1235/30.04.2015 г. е изразил своето положително становище. Във връзка с 

постъпили сигнали до Областния управител, до Областна дирекция на МВР – Монтана 

и до Териториално звено „ГРАО” град Монтана, подписките са изпратени за проверка. 

като в резултат на същата са констатирани нарушения и са установени данни за 

извършени престъпления от общ характер. Поискана е информация от Комисия за 

защита на личните данни, относно наличието на регистрация от страна на 

Инициативните комитети като администратори на лични данни и  от полученият 

отговор - е видно, че същите не са регистрирани. До председателя на Общински съвет 

Георги Дамяново е указано да изпрати подписката в структуриран вид в Териториално 

звено „ГРАО” град Монтана.  

За повече яснота относно сроковете в процедурата, е изискано и становище от 

МРРБ.  

Въз основа на събраните по трите преписки становища и документи със 

Заповеди с №№№ РД-20-34, РД-20-35 и РД-20-36 от 02.06.2015 г. Областен управител 

на област Монтана е отказал да предложи произвеждане на местен референдум по 

искане на инициативните комитети на трите села. Заповедите са изпратени за сведение 

до Инициативните комитети и до Председателите на Общински съвет Монтана и 

Георги Дамяново. 

 

IX.4. Във връзка с последните изменения в Закона за гражданската регистрация (ДВ, 

бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.), в изпълнение на § 16 от ПЗР на ЗИД на ЗГР 

през отчетния период са извършени проверки във всички общини от област Монтана за 

спазване на изискванията на чл. 92 и/или 99а за извършените адресни регистрации или 

за промяна на адрес в периода 01.07.2014 г. – 30.04.2015 г. 



 Извършени са и две проверки по постъпили сигнали: 

 По постъпил сигнал с искане за проверка и дерегистрация на регистрирано по 

настоящ адрес лице в с. Портитовци, със Заповед на кмета на община 

Бойчиновци е сформирана комисия, която за резултатите от проверката е 

изготвила протокол. 

 По постъпил сигнал с искане за проверка и дерегистрация на регистрирани по 

настоящ адрес лица в с. Горно Озирово, община Вършец със Заповед на кмета на 

общината е сформирана комисия, която за резултатите от проверката е 

изготвила протокол  

 

Х. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

Х.1.Съставяне на актове за държавна собственост 

През отчетния период са съставени общо 77 бр. актове за държавна собственост 

и 1 бр. акт за поправка на АДС.  

През отчетния период са съставени нови АДС на основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС 

/във връзка с влязла в сила кадастрална карта на съответното населено място/ за 11 бр. 

имоти по искане на ведомствата, управляващи имотите, както и служебно – 7 бр. АДС 

за имоти, управлявани от областния управител на област Монтана. Издадени са общо 

19 бр. актове за държавна собственост за имоти – горска територия в управление на 

Лесотехнически университет и стопанисвани от Учебно опитно горско стопанство 

„Петрохан”, както и в управление на Северозападното държавно предприятие. 

 

Х.2.Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна 

собственост 

Извършени са общо 87 бр. отбелязвания по издадени АДС, във връзка подадени 

заявления на ведомства и други юридически и физически лица по повод настъпили 

промени в обстоятелствата, както и служебно във връзка със съставянето на нови АДС, 

както и отразяването на извършено разпореждане и отписване.  

 

Х.3.Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост 

През отчетния период с Решения на Министерския съвет безвъзмездно в 

собственост на общини са прехвърлени 5 имота – държавна собственост:  

 Община Берковица е придобила безвъзмездно имот – частна държавна 

собственост, находящ се в град Берковица, ул. „Христо Ботев” № 2. Имотът е 

бил в управление на областния управител на област Монтана. Въз основа на 

подадено от кмета на община Берковица мотивирано искане и положително 

становище на областния управител е комплектована преписка, която е изпратена 

в МРРБ за внасяне на предложение за издаване на Решение на МС за безвъздно 

прехвърляне правото на собственост върху имота на община Берковица за 

изграждане на музей на забележителния български творец Йордан Радичков. 

 За изпълнението на проект „Изграждане на пътническа въжена линия № 1” и 

„Ски писта № 1” в Спортно-туристически комплекс „Берковски балкан” от 

община Берковица до областния управител на област Монтана е постъпило 

искане за бъзвъзмездно прехвърляне в собственост на общината на два имота – 

частна държавна собственост в управление на министъра на земеделието и 

храните. В изпълнение на задълженията на областния управител по ЗДС въз 

основа на постъпило писмо от МЗХ за всеки от имотите е издадена заповед за 

отнемане правото на управление върху същите от МЗХ. След заседание на 

комисията по Вътрешните правила за съставяне на актове за държавна 

собственост, отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, 

принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, 

за управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост в 



Областна администрация Монтана, е комплектована преписка за вземане на 

Решение от МС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 

имотите на община Берковица. След решението на МС с кмета на община 

Берковица са сключени два договора за прехвърляне правото на собственост, 

като са съставени и предавателно-приемателни протоколи. 

 Във връзка с предоставнето на социални услуги на възрастни хора с психични 

разстройства от кмета на община Георги Дамяново е подадено искане за 

бъзвъзмездно придобиване от общината на право на собственост върху имот – 

държавна собственост в управление на МТСП-АСП, представляващ бивша 

Лагерна база – с. Говежда, съставляващ терен и построените в имота сгради. 

Искането, комплектовано с Решение на Общински съвет и съответните 

документи по чл. 54 от ЗДС са разгледани на заседание на Комисията по 

Вътрешните правила и е изразено положително становище от областния 

управител на област Монтана, като цялата преписка е изпратена в МРРБ за 

внасяне на предложение в МС за вземане на решение за безвъзмездното 

прехвърляне правото на собственост върху имота на община Георги Дамяново. 

Въз основа на Решението на МС е сключен договор и е осъществено фактическо 

предаване и приемане на имота. 

 Поради отпаднала необходимост със заповед на областния управител на област 

Монтана от БАБХ е отнето правото на управление върху имот – бивша 

ветеринарна лечебница, находяща се в село Медковец. За имота е постъпило 

мотивирано искане от кмета на община Медковец за безвъзмездното му 

придобиване от общината по реда на чл. 54 от Закона за държавната 

собственост. Искането е комплектовано с положително становище на областния 

управител на област Монтана и след Решение на Министерския съвет с кмета на 

община Медковец е сключен договор за бъзвазмездното прехвърляне правото на 

собственост върху имота на общината.  

 

Организирана е тръжна процедура за продажба на имот – частна държавна 

собственост в управление на областния управител на област Монтана с данъчна оценка 

до 10 000 лева, находящ се в местността „Мало поле”, землището на град Монтана, 

община Монтана. С оглед определянето на начална тръжна цена за продажба на имота 

е сключен договор с лицензиран оценител за определяне на продажната цена. След 

проведен предварителен контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов 

контрол е издадена заповед за откриване на тръжна процедура, като началната тръжна 

цена е в размер на 1268 лв., без ДДС. В съответствие със ЗДС и ППЗДС е направено 

обявление в централен ежедневник, в сайта на областна администрация Монтана и на 

информационното табло в сградата на областна администрация Монтана. В 

предвидения в заповедта на областния управител срок тръжни документи са закупени 

от едно ФЛ и заявление за участие в търга е подадено от 1 участник. Търгът е спечелен 

при достигната на търга цена от 1270 лв. След заплащане на сумите, определени в 

заповедта на областния управител с купувача е сключен договор за продажба на имота. 

След проведено заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за 

управление и разпореждане с имоти държавна собственост е взето решение, одобрено 

от областния управител на област Монтана за откриване на тръжна процедура за 

продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда, намираща се 

в имот в землището на село Расово, община Медковец. Началната тръжна цена за 

продажба на имота по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост е 

изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти въз основа на договор с 

областния управител. Съгласно изготвената оценка пазарната цена на имота е 11 349 

лева. След приемането на оценката от комисията и след утвърждаване на протокола от 

областния управител и след проведен предварител контрол по Вътрешните правила за 

предварителен финансов контрол със заповед на областния управител е открита тръжна 



процедура за продажба на имота. При спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е 

направено обявление в един централен и един местен ежедневник, в интернет сайта на 

областна администрация Монтана и на информационното табло в сградата на областна 

администрация Монтана. В предвидения в заповедта на областния управител срок са 

закупени 1 брой тръжни документи и заявление за участие в търга е подадено от 1 

участник. Търгът е спечелен при достигната на търга цена от 11 349,90 лв. След 

заплащане на сумите, определени в заповедта на областния управител с купувача е 

сключен договор за продажба на имота. 

 

Във връзка с изпратена преписка от генералния директор на Национална 

компания „Железопътна инфраструктура” за продажба на имот – частна държавна 

собственост, находящ се в град Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 16, представляващ 

апартамент № 21 със ЗП 50,87 кв. м, с прилежащото му мазе с площ 5 кв. м по КК на 

град Монтан, в управление на ДП „НКЖИ”, е проведено заседание на комисията по чл. 

7 от Вътрешните правила. На заседанието са разгледани приложените от ведомството и 

заявителя – наемател на жилището необходими документи за закупуването на 

жилището по реда на ЗДС и Правилника за неговото прилагане. При спазване на 

разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е издадена заповед на областния управител на област 

Монтана, с която за купувач на жилището е определен настанения в него наемател, 

като цената в размер на 25 680 лв., без ДДС е определена от независим оценител по 

договор с НКЖИ. Въз основа на заплатени суми, определени в заповедта на областния 

управител  в срок, с купувача е сключен договор за продажба на жилището. 

 

През отчетния период е процедирана и преписка, изпратена в областна 

администрация Монтана от Министерство на отбраната, съдържаща писмено съгласие 

на ведомството по предложение на съсобствениците за прекратяване на съсобственост, 

чрез изкупуване на държавния дял от имот, намиращ се в град Монтана, ул. 

„Славянска” № 1. В съответствие със ЗДС и ППЗДС пазарната оценка на имота е 

възложена от ведомството и е идготвена от независим оценител на недвижими имоти, 

като съгласно същата дела на държавата от имота в размер на 73/100 идеални части от 

магазин, целия със застроена площ 230,45 кв. м, както и 73/100 идеални части от 

принадлежащите към магазина два броя мазета, е в размер на 127 583 лв. Преписката е 

внесена за разглеждане от комисията по чл. 7 от Вътрешните правила и въз основа на 

решението й е издадена заповед за ликвидиране на съсобствеността върху имота чрез 

продажба на дела на държавата на съсобствениците по реда на чл. 45а от ЗДС и чл. 36 

от Закона за собствеността. 

През 2015 година до областния управител е подадено заявление от собственика 

на сграда, построена върху държавна земя, находяща се в град Монтана. Имотът – 

държавна собственост е в управление на Министерството на отбраната. След 

комплектоване на преписката с необходимите документи и въз основа на решение на 

комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за управление и разпореждане с имоти – 

държавна собственост на лицензиран оценител е възложено изготвянето на пазарна 

оценка на имота за продажбата на същия по реда на чл. 44, ал. 3 от ЗДС във връзка с чл. 

84 и следващите от ППЗДС. Съгласно оценката продажната цена е в размер на 155 200 

лв. без ДДС, за поземлен имот в град Монтана с площ 7779 кв. м. Същата е изпратена 

на МО за становище с оглед обстоятелството, че имотът е в управление на това 

ведомство. След получено положително становище от МО по изготвената пазарна 

оценка и след проведен предварителен контрол по вътрешните правила за 

предварителен финансов контрол, е издадена заповед на областния управител за 

продажба на имота. Същата е връчена на заявителката по реда на АПК, но в 

определения едномесечен срок от получаването на заповедта сумите, определени в 

същата не са заплатени, поради което процедурата по продажбата на имота е 

прекратена със заповед на областния управител.  



 

По решение на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила е инициирана тръжна 

процедура за отдаване по наем на част от имот – публична държавна собственост с 

площ 1 кв. м в град Монтана, пл. „Жеравица” № 1 с предназначение за монтаж на 

вендинг автомати, при начална тръжна месечна наемна цена, определена от независим 

оцентиел на недвижими имоти. След приемането на оценката от комисията и 

утвърждаване на протокола от областния управител, и след проведен предварител 

контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов контрол, със заповед на 

областния управител е открита тръжна процедура за отдаване под наем. При спазване 

разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е направено обявление в един централен и един местен 

ежедневник, в интернет сайта на областна администрация Монтана и на 

информационното табло в сградата на областна администрация Монтана. В 

предвидения в заповедта на областния управител срок са закупени 1 брой тръжни 

документи и заявление за участие в търга е подадено от 1 участник. Търгът е спечелен 

при достигната на търга месечна наемна цена от 60 лв. с ДДС и с наемателя е сключен 

договор. 

 

След проведена тръжна процедура под наем е отдаден и самостоятелен обект в 

сграда – публична държавна собственост с предназначение: за търговска дейност. 

Търгът за отдаване под наем на обекта е открит след проведено заседание на комисията 

по чл. 7 от Вътрешните правила, а началната тръжна наемна цена е определена от 

независим оценител на недвижими имоти. При спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС 

е направено обявление в един централен и един местен ежедневник, в интернет сайта 

на областна администрация Монтана и на информационното табло в сградата на 

областна администрация Монтана. В предвидения в заповедта на областния управител 

срок са закупени 1 брой тръжни документи и заявление за участие в търга е подадено 

от 1 участник. Търгът е спечелен при достигната на търга месечна наемна цена от 150 

лв с ДДС и с наемателя е сключен договор. 

 

По реда на чл. 19, ал. 5 от Закона за държавната собственост на Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър” без търг под наем е отдадено помещение – 

частна държавна собственост в град Монтана, ул. „Трети март” № 96, при наемна 

месечна цена в размер на 101,25 лв, без ДДС. С наемателя е сключен договор. 

 

По повод подадено искане от ГД „Изпълнение на наказанията” - Министерство 

на правосъдието за нуждите на Пробационно звено – Монтана безвъзмездно за 

управление е предоставено помещение – зала с площ 40,26 кв. м. Помещението е частна 

държавна собственост и е с административен адрес град Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” 

№ 4. За предоставеното право на управление върху имота е сключен договор.  

 

През отчетния период от Министерство на вътрешните работи поради отпаднала 

необходимост със заповед на областния управител е отнето право на управление върху 

имот – частна държавна собственост, намиращ се в град Вършец и с протокол имотът е 

приет от комисия на областна администрация Монтана.  

 

Въз основа на подадено заявление от „Бюро по труда” град Бойчиновци относно 

отпаднала необходимост от имот – частна държавна собственост, представляващ първи 

етаж от сграда в град Бойчиновци е издадена заповед за отнемане правото на 

управление върху имота и същия е приет с протокол от представители на областна 

администрация Монтана. 

 

През 2015 година в сградата на областна администрация Монтана са проведени 

работни срещи с представители на Министерство на здравеопазването и кметове на 



общини по повод изпълнение на голям инвестиционен проект от Министерство на 

здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. От 

общините Берковица, Чипровци, Вълчедръм, Лом и Вършец е поискана и е събрана 

информация за наличие на имоти – общинска собственост, за прехвърлянето им в 

собственост на МЗ за изпълнение на проекта. 

 

По повод поискана от Процесуалното представителство на РБългария пред 

Европейския съд по правата на човека информация във връзка с изпълнение на 

Решенията по групата дела „Кирилова и други срещу България” пред Европейския съд 

по правата на човека, от общините е поискана необходимата информация. Обобщените 

данни от всички общини своевременно са изпратени от областния управител на 

заявителя.  

 

За изпълнение задълженията на областния управител по Закона за приватизация 

и следприватизационен контрол срок в началото на месец февруари са изпратени писма 

до общините, на територията на които има имоти – частна държавна собственост в 

управление на областния управител с данъчна оценка над 10 000 лева с искане за 

издаване на удостоверения за данъчни оценки на имотите. След получаване на 

удостоверенията същите са обобщени и за имотите е изготвен списък, който е изпратен 

в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол за изготвянето на публичен 

регистър на имотите – частна държавна собственост, подлежащи на продажба от 

АПСК.  

 

Във връзка с Решение на Министерския съвет № 949 от 16.11.2012 г. за 

отчуждаване на имоти и части от имоти, засягащи се от стройтелството на обект: Път І-

1 /Е-79/ Обходен път на град Монтана от км. 102+060 до км 114+512,20 в землищата на 

град Монтана, с. Долна Вереница, с. Войници и с. Николово, област Монтана и в 

съответствие с утвърдените вътрешни правила за изплащане на обезщетенията на 

собствениците на имоти, отчуждени с горецитираното решение на МС съвет 

своевременно са провеждани заседания на комисията, на които са разглеждани 

постъпилите заявления. През 2015  година въз основа на подадени заявления от 

собственици или упълномощени лица за изплащане на дължимото обезщетение за 

отчуждени имоти или части от имоти – частна собственост е изплатена сума в размер 

на 9 129 лв. 

 

По повод изпратено от министерство на регионалното развитие и 

благоустройството писмо относно предложение на председателя на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура”, съдържащо искане за иницииране на процедура за 

отчуждаване на имоти и на части от имоти – частна собственост, за държавна днужза за 

изграждане на обект Път І-1 /Е-79/ Обходен път на град Монтана от км. 102+060 до км 

114+512,20 – реконстукция на инженерни мрежи, на територията на област Монтана, на 

кмета на община Монтана за поставяне е изпратено обявление за отчуждаване на 

имотите. Изпратеното от МРРБ Решение № 673 от 4 септември 2015 г. на МС за 

отчуждаване на имоти и на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за 

изграждане на обект Път І-1 /Е-79/ Обходен път на град Монтана от км. 102+060 до км 

114+512,20 – реконстукция на инженерни мрежи, на територията на област Монтана, 

своевременно е обявено в сайта на областна администрация Монтана с цел осигуряване 

на публичност с оглед подаването на заявления от собствениците на отчуждените 

имоти за изплащане на дължимото обезщетение по влезлия в сила отчуждителен акт.  

 

Във връзка със Заповед № ДС -09-5/30.08.2013 г. на областния управител на 

област Монтана за отчуждаване на имоти или части от имоти – частна собственост в 

землищата на с. Мездрея, с. Бързия и град Берковица за изграждане на обект „Път ІІ-81 



„Обход на град Берковица от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900, включително 

реконструкция на електропровод 20 Kv при км. 77+460” и в съответствие с утвърдените 

вътрешни правила за изплащане на обезщетенията на собствениците на имоти, 

отчуждени с горецитараната заповед на областния управител, своевременно са 

провеждани заседания на комисията, на които са разглеждани постъпилите заявления. 

През отчетния период е подадено едно заявление и е изплатена сума е в размер на 484 

лв. 

 

Х.4.Отписване на имоти - държавна собственост 

През отчетния период, по образувани преписки са издадени 33 бр. заповеди за 

отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, от които – 10 бр. в 

полза на общини. 

По искане на собственици са издадени 9 бр.  удостоверение, за 10 бр. имоти, че 

същите са отписани от актовите книги за държавна собственост. За издаване на 

удостоверенията са заплатени такси на обща стойност 150 лв. съгласно одобрената 

от МС тарифа.  

 

Х.5.Надзор, опазване и защита на държавната собственост 

През годината е упражняван регулярно надзор върху съставените АОС. През 

отчетния период, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост, от 

общините на територията на област Монтана са изпратени общо 1409 бр. АОС, в това 

число: 

 Община Бойчиновци е изпратила 33 бр. акта за общинска собственост; 

 Община Георги Дамяново - 208 бр. АОС; 

 Община Вършец – 38 бр. АОС 

 Община Лом – 54 бр. АОС; 

 Община Медковец – 3 бр. АОС; 

 Община Монтана – 1025 бр. АОС;  

 Община Чипровци – 35 бр. АОС; 

 Община Якимово – 13 бр. АОС. 

За всички изпратени АОС е извършена проверка за липса/наличие на актове за 

държавна собственост. За част от имотите по АОС, са изискани допълнителни 

документи, като удостоверения за идентичност по предходни планове на съответния 

имот. След извършената проверка преписките се архивират.  
 

В изпълнение на Заповед № ДС-09-2/30.01.2015 г. на областния управител на 

област Монтана, са извършени огледи и проверки на място на имоти – държавна 

собственост на територията на област Монтана в управление на областния управител, 

относно състоянието и ползването им по предназначение. За резултаттите от 

проверките, бяха изготвени доклади, включващи и отделни предложения какви 

действия да бъдат предприети по отношение на някои от имотите. 

 

Х.6.Обстоятелствени проверки 

През периода са извършени обстоятелствени проверки за 548 бр. имоти и са 

издадени общо 541 бр. удостоверения по обстоятелствена проверка. Събраните 

приходи от издадени през 2015 г. удоставерения са в размер на 8 060 лв., както 

следва: 

-  Обикновена услуга – 198 бр. удостоверения на обща стойност 1980 лв; 

-  Бърза услуга – 92 бр. удостоверения за 96 бр. имоти на обща стойност 1440 лв; 

-  Експресна услуга – 229 бр. удостоверения за 232 бр. имоти за общо 6440 лв; 

-  Без такса – 16 бр. удостоверения за 16 бр. имоти.  

 

 



Х.7. Проверка за реституционни претенции 

Извършени са проверки и са издадени общо 8 бр. удостоверения за 

реституционни претенции, от които – 2 бр. удостоверения на обща стойност 45,00 лв. 

и 6 бр. – по искане на ведомства (без такса). 

 

Х.8. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти 

Във връзка с подадени 62 бр. заявления от заитересовани лица, са издирени и 

издадени заверени копия на документи от архива на държавните имоти. 

 

Х.9. Други проверки 

През отчетния период са извършвани проверки и справки по регистрите на 

имотите - държавна собственост по искане на вещи лица, на юрисконсултите във 

връзка с надзора на решенията на общинските съвети, касаещи управление и 

разпореждане с недвижими имоти.  

През 2015 година са ивършени и проверки по искане на публични изпълнители 

за наличие на имоти, придобити от 31 ФЛ и ЮЛ. Проверки в архива на държавните 

имоти са правени и по искане на други колеги, във връзка с текущи преписки и устни 

сигнали, както и по нареждане на областния управител и заместник областните 

управители. 

 

ХI. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ХI.1.Дейности по Закона за устройство на територията 

 Областният експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ разглежда   

внесения от „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД гр. София за одобряване 

подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на 

обект „Оптична кабелна линия с. Расово – с. Комощица”, разположен на 

територията на общините Медковец и Якимово, област Монтана. 

 Във връзка с обявление за одобрен комплексен проект за инвестиционна 

инициатива и издадено разрешение за строеж за обект „Склад за временно 

съхранение на селскостопанска продукция” в ПИ 000115 по КВС на с. 

Дондуково, община Брусарци беше изготвено писмо до кмета на общината. 

 Във връзка с обявени заповеди на кметовете общините Брусарци и Медковец 

относно разрешаване на достъп до държавни и общински имоти на ДП 

„Национална компания железопътна инфраструктура” гр. София за извършване 

на проучвателни и проектни дейности - направа на сондажи са изготвени писма 

до същите. 

 До всички общини са изпратени указания на МРРБ по ЗУТ, относно 

предварително съгласуване на ПУП за строителство в свлачищни райони и др. 

 През отчетния период са изготвяни отговори на жалби на граждани и давани 

консултации в приемните дни на областния управител по въпроси свързани с 

прилагатето на ЗУТ. 

  

ХI.2.Дейности по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по §4к, ал. 12 от ЗСПЗЗ за 

разглеждане на проекти за изменение на ПНИ. За периода е проведено едно 

заседание на комисията назначена от Кмета на община Монтана – разгледани 4 

бр. проекти за изменение на ПНИ и едно заседание на комисията назначена от 

Кмета на община Вършец - разгледани 2 бр. проекти за изменение на ПНИ. 

 През отчетния период са изготвяни отговори на жалби на граждани за имоти от 

местности по §4 от ПЗРЗСПЗЗ  и давани консултации на въпроси поставяни в 

приемните дни на областния управител. 



 

ХI.3.Участие в дейността на междуведомствени комисии   

 Служител на дирекция „АКРРДС” е постоянен член на Комисия по чл. 17, ал. 1 

от ЗОЗЗ към Областна дирекция “Земеделие” Монтана, назначена от Министъра 

на земеделието и храните, за утвърждаване на площадки или трасета на линейни 

обекти и за смяна на предназначението на земеделски земи. За периода 

комисията е пет заседания. 

 Служител на дирекция „АКРРДС” е постоянен член на Комисия по чл. 74, ал. 2 

от Закона за горите, назначена от Министъра на земеделието и храните. За 

периода комисията е провела две заседания. 

 Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по чл. 45 от ППЗСПЗЗ, 

назначени от директора на Областна дирекция “Земеделие” Монтана, на които 

се разглеждат и приемат планове на новообразуваните имоти за територии от 

област Монтана, застроени със сгради и съоръжения - имуществото на 

организациите по §12 от ПЗРЗСПЗЗ /бивши стопански дворове/ и както и 

несъответствия във вече приети такива парцеларни планове. Комисиите са 

провели десет заседания, на които са разгледани преписки за планове находящи 

се в общините Монтана, Бойчиновци, Вълчедръм, Медковец, Берковица, Лом, 

Георги Дамяново и Чипровци. 

 Служител на дирекция „АКРРДС” участва в заседание на назначената със 

Заповед на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър гр. София комисията, на което беше разгледана картата на контактната 

зона и списъкът на засегнатите имоти, във връзка с процедурите по приемане на 

кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Клисурица, 

община Монтана. 

 

XII. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

 

XII.1. Регионален съвет за развитие на СЗР и областни съвети и комисии 

 

1.Регионален съвет за развитие на СЗР 

През първата половина на 2015 г. председател на РСР на СЗР беше  Областният 

управител на област Монтана и през този период се проведоха две заседания на Съвета.  

 В рамките на първото заседание, което се състоя на 31 март 2015 г. в Монтана 

бяха определени представители в комитета за наблюдение на националната 

стратегическа референтна рамка и националния съвет по изменение на климата. Също 

така Регионалният съвет подкрепи становището на Областния управител на област 

Ловеч в обхвата на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на 

Северозапада да бъдат включени и областите Плевен и Ловеч.  

Пред членовете на Съвета беше представена информация за стартиране на 

Оперативните програми, както и мерките, които първоначално ще бъдат отворени за 

кандидатстване по тези програми. 

Присъстващите на заседанието получиха информация за Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и за етапа на 

изпълнение на територията на Северозападен район, както и информация относно 

финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи 

устройствени планове на общините, реда и условията за подпомагане на общините.   

Представител на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

представи пред членовете на Съвета същността и методиката за създаване на 

Иновативна Стратегия за Интелигентна Специализация, като двигател за развитието на 

общините и регионите. 

На заседанието беше представена и одобрената от Европейската комисия 

Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. (Програма за трансгранично 



сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.), също и актуална информация 

относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения. 

 Пред членовете на РСР на СЗР беше представена информация за създадения 

Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 Второто заседание беше проведено в периода 11-12 юни 2015 г. в гр. Вършец. В 

резултат от проведените дискусии бе одобрен Годишния доклад по наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. за 2014 г., а също така 

беше обсъден и бъдещият процес по изготвяне и окомплектоване на Целенасочената 

инвестиционна програма в подкрепа на Северозападна България, Родопите, Странджа, 

погранични, планински и полупланински слаборазвити райони.  

Регионалният съвет за развитие взе решение да бъде изготвено съвместно писмо 

до Министерски съвет с искане за осигуряване на целеви средства по бюджетите на 

областните администрации за възлагане разработването на Последващи оценки на 

Областните стратегии за периода 2007-2013 г. Областният управител на област Плевен 

представи мотивирано предложение за запазване на Информационното звено по ТГС 

Румъния – България в Плевен. 

На заседанието беше представена информация за одобрените изменения в 

Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради и етапът на изпълнение на програмата на 

територията на района. 

Представени бяха добри иновативни практики на бизнеса в Северозападен 

район. Представител от „Електростарт” АД направи презентация на тема „Електростарт 

- устойчиво развитие, иновации и корпоративна политика за развитие на човешкия 

капитал”. 

      Пред членовете на Съвета бяха презентирани и тематичните области на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация, включително и регионалния 

фокус. 

 В периода 9-10 септември 2015 г. в гр. Враца се състоя третото заседание на РСР 

под председателството на Областния управител на област Враца, на което бе 

представен и обсъден проект на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа 

на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и 

полупланински слаборазвити райони, а също бе одобрена и Годишната индикативна 

програма за дейността на РСР през 2016 г. Наред с това Регионалният съвет подкрепи 

становищата на Областните управители на областите Враца, Ловеч и Видин за 

иницииране на законодателни промени с цел оптимизиране функциите на областния 

управител. 

Представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

информира членовете на Съвета за планираните процедури по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г. съгласно Индикативната годишна работна програма за 

2015 г. Представен и обсъден беше проект на Стратегия за децентрализация на 

държавното управление за периода 2016-2025 г. 

 На 24 ноември 2015 г. във Враца се проведе четвъртото заседание на Съвета. 

Основен акцент беше представянето и обсъждането на проект на Целенасочената 

инвестиционна програма в подкрепа на Северозападна България, Родопите, Странджа, 

погранични, планински и полупланински слаборазвити райони в частта, отнасяща се до 

Северозапада. Във връзка с обсъжданията преди заседанието от страна на Областния 

управител на  област Монтана и кметовете на общини от областта беше подготвен 

актуализиран пакет от инвестиционни предложения за допълване и корекции в 

съдържанието на програмата. 

 На 17-18 декември 2015 г. в гр. Враца се проведе петото заседание на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния 

координационен комитет към него, на което за заместник - председател на Съвета за 



периода 01 януари до 30 юни 2016 г. е избран Георг Спартански - кмет на община 

Плевен. 

Представител на „Географика“ ООД запозна участниците с Методическите 

указания за изготвяне на Национална концепция за пространствено развитие, 

Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2, Регионална схема за 

пространствено развитие на район от ниво 3 и Концепция за пространствено развитие 

на община (чл. 7б – 7д от Закона за регионалното развитие). 

На заседанието беше актуализиран съставът на представителите на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на 

оперативните програми за периода 2014-2020 г. Представена беше и Програма за 

трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г., както  и информация за 

планираните процедури по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. 

съгласно Индикативната годишна работна програма за 2016 г. 

На форума бяха определени и представители на Регионалния съвет за развитие 

на Северозападен район, с които да се осъществява контакт и предоставя информация 

във връзка с изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. 

Председателят на Съвета запозна членовете с получената от Министерски съвет 

 информация относно осигуряване на съфинансиране и оборотни средства за 

изпълнение на проекти на областните администрации по Трансгранични, 

Транснационални и Оперативни програми, по които те са бенефициенти. 
 

2.Областен съвет за развитие 

През 2015 г. Съветът проведе две редовни заседания и една неприсъствена 

процедура за вземане на решения. 

Основен акцент в проведеното на 5 май 2015 г. заседание бе обсъждането и 

гласуването на проектни предложения на общините в областта за включване в 

национална целенасочена инвестиционна програма за подпомагане на Северозападния 

регион ( Видин, Монтана, Враца ), Родопите, Странджа, погранични и слаборазвити 

райони.  

Бяха представени постъпилите от страна на общините и териториалните 

структури проектни идеи, като в хода на срещата участващите имаха възможност да 

отправят своите коментари и предложения за допълване или промени в съдържанието. 

Взе се решение обсъдените предложенията да бъдат приоритизирани, като на 

преден план бъдат изведени онези, чието изпълнение ще има цялостен положителен 

ефект върху бъдещото развитие на областта в ключови сфери. 

След отразяване на  всички допълнения и корекции, одобреният пакет от 

проектни предложения за област Монтана беше изпратен в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 В резултат на проведена на 16.12.2015 г. писмена неприсъствена процедура, за  

представители в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, бяха 

определени кмета на община Лом и кмета на община Георги Дамяново. Съща така бяха 

направени предложения за представители на ОСР, които да бъдат включени като 

резервни членове в следните комитети за наблюдение: кметът на община Лом в 

Комитетите за наблюдение на оперативните програми “Региони в растеж”, “Околна 

среда” и “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., а кметът на община 

Георги Дамяново - в Комитетите за наблюдение на оперативните програми “Добро 

управление” и “Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. 

На 22 декември 2015 г. ОСР проведе своето второ редовно заседание, на което 

бе представен и обсъжден подготвеният от Националния център за териториално 

развитие проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на Северозапада, 

Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони.  



    Присъстващите на събитието представители на общините, общинските съвети и 

браншовите организации на областно ниво имаха възможност да отправят мнения, 

коментари и препоръки по отношение на включения в програмата пакет от 

инвестиционни предложения, имащи съществено значение за социално-

икономическото развитие на областта. 

На заседанието Областният съвет за развитие определи кмета на община 

Брусарци и председателя на Общински съвет Берковица за свои представители в 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. 

През 2015 г. бяха извършени три актуализации на състава на Областния съвет за 

развитие съответно през месеците януари, април и декември. 

 

3.Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 

Първото за 2015 г. заседание на Комисията по заетостта се проведе на 28 януари, 

на същото бяха съгласувани предложенията за държавен план-прием за професионално 

образование и за професионално обучение в училищата на територията на област 

Монтана през учебната 2015/2016 година.  

През м. декември 2014 г., представителите в Комисията и директорите на 

училищата на територията на област Монтана бяха предварително запознати със 

състоянието, тенденциите, проблемите и приоритетите на образованието в област 

Монтана. За първа година в област Монтана се предлага прием за обучение по еднакви 

професии в училища,  разположени в различни, несъседни общини. 

    На 09.06.2015 г. се проведе второто заседание на Комисията по заетостта, на 

което бяха  обсъждени възможносттите за разкриване на работни места в област 

Монтана по проектите „Подкрепа за заетост” и „Нова възможност за младежка 

заетост”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Присъстващите на форума членове на Комисията, гласуваха Областна администрация 

Монтана да разкрие 160 работни места за 4 месеца в област Монтана, а 56 бр.  да бъдат 

предоставени на частния сектор в област Монтанa. 

На 17.12.2015 г. беше проведено съвместно заседание на Комисията по заетостта 

към Областния съвет за развитие на област Монтана и Областния  съвет за тристранно 

сътрудничество.  Заседанието се състоя във връзка с планирането на държавен план-

прием за учебната 2016/2017 година за държавните и общински непрофилирани, 

профилирани, професионални гимназии и професионални училища. На заседанието 

присъстваха и директорите на заинтересованите училища. Участниците бяха запознати 

със състоянието, тенденциите, проблемите и приоритетите на образованието в област 

Монтана, както и с вижданията на заинтересованите страни по отношение 

приоритетите на регионалната икономика. За по-широкото представяне на позицията на 

социалните партньори и заинтересованите страни по отношение приоритетите на 

регионалната икономика беше решено да бъдат проведени през следващата година 

допълнителни разговори и  срещи с работодатели от региона. 

 

4.Областна комисия по социална политика и Звено за мониторинг и оценка 

На 08.01.2015 г. членовете на Звеното за мониторинг и оценка към Областната 

комисия по социална политика неприсъствено одобриха, с направените допълнения, 

Проект на Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Монтана (2011 – 2015 г.). През м. март 2014 г. беше извършено проучване и 

направен задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация, в която живеят 

рисковите групи и уязвимите общности в област Монтана. В резултат на което, беше 

необходимо да бъде извършено и препланиране на социалните услуги в област 

Монтана. 

На заседание проведено на 28.01.2015 г. и членовете на Областната комисия по 

социална политика  разгледаха и приеха Актуализираната Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.). Във връзка с 



подписан меморандум за сътрудничество на областта, общините и УНИЦЕФ – клон 

България, на заседанието участие взеха и представители на организацията.  

    Второто заседание на Областната комисия по социална политика се проведе на 

15.06.2015 г. във връзка с организиране процеса за разработване на Областна стратегия 

за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 2016-2020 г. След 

обсъждане беше приет основният и разширеният състав на Областния оперативен екип, 

в който бяха включени и представители на АХУ, Районна колегия на БЛС Монтана, на 

сектор „ Изпълнение на наказанията” към Областна служба „Изпълнение на 

наказанията” Монтана и областният координатор по проект „Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. На заседанието 

беше приет  план-график за дейностите, които следва да се извършат през годината и 

разработената Таблица с необходимата статистическа информация за изготвянето на 

Доклад – Анализ на ситуацията, която следва да се попълни от общините в областта и 

участващите в процаса на предоставяне на социални услуги институции.  

Работна среща на Областния оперативен екип, чиято  задачата е да организира 

дейностите и води целия процес на планирането на социални услуги, беше проведена 

на 10.12.2015 г. На срещата беше разгледан и обсъден  Проект на Доклад-Анализ на 

ситуацията и оценка на потребностите в област Монтана, който ще бъде приложение 

към Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г., 

както и приоритетните направления на бъдещият стратегически документ. 

 

5.Областен координационен механизъм по деинституционализация 

 През годината, състава на Областния координационен механизъм по 

деинституционализация беше допалнен с представители на общините - Берковица и Лом, 

ДСП - Лом, Монтана и Берковица, ДДЛРГ Берковица, ДДЛРГ Лом, ДМУИ Берковица.  

На 27.03.2015 г., чрез неприсъствено  вземане на решение  беше утвърден нов 

Областен координационен механизъм по деинституционализация.  

 

 6. Областна координационна група  
През 2015 г.  Областната Координационна Група проведе заседание на 03 април, 

на което присъстваха и представители на институции, пряко ангажирани с провеждане 

на социална политика в областта, както и УНИЦЕФ - България.  Целта на участието на 

УНИЦЕФ, не само като включени в състава на Групата, бе  област Монтана да получи 

подкрепа, насочена към подобряване на капацитета в областта на планиране, 

управление, изпълнение и наблюдение и оценка на политики, програми и дейности на 

областно и общинско ниво, насочени към децата и семействата и най-вече в сферата на 

грижите за малки деца (включително здравеопазване и образование), деца в риск, 

закрила на детето, деца в конфликт със закона, деца, отпаднали или необхванати от 

образователната система, млади хора в риск, деца с увреждания, участие на децата.  

УНИЦЕФ подкрепи областта и за създаването и подобряването на механизми за 

координация и сътрудничество между институциите на национално и местно ниво, като 

на  заседанито беше приет Интегрирания план за действие на областно ниво. 

 

 7. Областна комисия по транспорт  

На 14 април 2015 г. в се проведе първото заседание на Областната комисия по 

транспорт. Комисията разгледа и обсъди 2 предложения, внесени от община Чипровци 

за закриване на автобусна линия и промяна на маршрутно разписание. 

Директорът  на Областно пътно управление - Монтана запозна участниците с 

актуалната информация за пътната инфраструктура и въведените временни 

ограничения на движението на МПС с тегло 3,5 тона и над 3,5 тона на територията на 

областта. Изнесена бе информация за състоянието на мостовете в предаварийно 

състояние и предприетите действия за почистване на водостоците, и отводнителните 

съоръжения на пътя.   



Областният управител посочи перспективите за следващия период за 

рехабилитация на пътната инфраструктура на област Монтана и запозна присъстващите 

с планираните промени в разписанията на влаковете в участъка Мездра – Видин през 

2015 г.  

На 23 юли 2015 г., беше проведено съвместно  заседание на Областната комисия 

по транспорт и Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата. Директорът  на Областно пътно управление - Монтана запозна 

присъстващите с актуална информация на Агенция „Пътна инфраструктура” относно 

предвидените за рехабилитация през периода 2015-2017 г. пътища от републиканската 

пътна мрежа на територията на Северозападен район. Информация  за 

 пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана за първото 

полугодие на 2015 г. беше представена от  началник-група „Организация на 

движението, пътен контрол и превантивна дейност” в сектор „Пътна полиция” – 

Монтана. Според анализите на Пътна полиция  нарушенията, които най-често водят до 

тежки пътнотранспортни произшествия на територията на област Монтана са 

движението с несъобразена с пътните условия скорост, отнемане на предимство на 

пътно-превозно средство на кръстовище, употреба на алкохол и лошото техническо 

състояние на превозните средства.  

 

 8. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе 

 второто си заседание на 25.08.2015 г., на което се обсъдиха предложения за 

организиране на подходящи мероприятия по повод провеждането на Националната 

кампания „Да пазим децата на пътя” в седмицата от 7 до 13 септември - в началото на 

учебната 2015/2016 г. На заседанието беше приет и Отчет на извършените дейности по 

плана за изпълнение на Областна стратегия за подобряване безопасността на 

движението по пътищата  на територията на област Монтана за периода 2012 - 2014 г. 

 

 9.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси  (ОССЕИВ) 

На 21 май 2015 г. беше проведено заседание на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграицонните въпроси, на което бяха приети 

актуализираните общински планове за действие в подкрепа на интеграционните 

политики като приложения към Областната стратегия на област Монтана за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. 

Присъстващите на заседанието се запознаха и с годишния отчет на област 

Монтана относно напредъка по изпълнението на дейностите и мерките, заложени в 

общинските планове за действие през 2014 г.  

 На 12 август 2015 г. се проведе процедура за неприсъствено вземане на решение 

от членовете на ОССЕИВ относно приемане на  промени в Правилника за устройството 

и дейността на Областния съвет.  

 

 10. Обществен съвет към Областния управител на област Монтана 

През годината беше проведено едно заседание на съвета – на 24 април 2015 г. В 

рамките на заседанието бяха разгледани предложенията на общините от област 

Монтана и териториалните структури, за инвестиционни проекти, които да бъдат 

подадени за включване в обхвата на Целенасочената инвестиционна програма в 

подкрепа на Северозапада, Родопите, Странджа, погранични, планински и 

полупланински слаборазвити райони. Бяха обсъдени и предложения за законодателни 

промени, които ще спомогнат за развитието на икономическия профил на област 

Монтана; 

През 2015 г. са извършени три актуализации на състава на Областния  

Обществен съвет съответно през месеците април, септември и декември.  



 

 11. Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча 

На 20.02.2015 г. беше проведено заседание на Консултативния съвет, на което 

присъстващите се запознаха с Анализ на извършените контролни дейности в горските 

територии в област Монтана; утвърдените годишни планове за дървесина в държавните 

горски територии за 2015 г. на ТП ДГС – Берковица, Говежда, Монтана, Лом, Чипровци 

и на УОГС “Петрохан”, с. Бързия; санитарното състояние на горските територии – 

установените повреди от ледолом, снеголом и ветровал и предприетите действия по 

заповед на Министъра на земеделието и храните за определяне на горна граница в 

интензивността на отгледните и възобновителните сечи.  

Беше проведена дискусия по въпроси, свързани с правомощията и задълженията 

на кметовете на общини и органите на МВР по прилагане на Закона за горите и 

поднормативната уредба. 

През 2015 г. са извършени четири актуализации на състава на Консултативния 

съвет съответно през месеците януари, март, септември и декември.  

 

12.Областен съвет за тристранно сътрудничество  

Първото заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество беше 

проведено на 02.09.2015 г. , на което се се прие нов Правилник за организацията и 

дейността на Съвета. Също така се обсъди провеждането на среща с бизнеса, 

директорите на държавните и общински училища от област Монтана и други 

заинтересовани страни, във връзка с новия държавен план-прием в училищата през 

следващата учебна година. 

 

13. Областен съвет по условия на труд 

През отчетната година Областният съвет по условия на труд проведе едно 

заседание - на 17.06.2015 г. Директора на дирекция „Инспекция по труда” Монтана 

запозна присъстващите с резултатите от дейността на инспекцията, с приоритетните 

предстоящи задачи и обявените извънредни кампании, също така се обърна с апел към 

всички участници в трудовия процес, всеки да поема своята отговорност и заедно да се 

стремим да запазим най-ценното – живота и здравето на хората. 

 

14.Областна епизоотична комисия 

За отчетния период Областната епизоотична комисия проведе две заседания. 

На проведеното на 09.02.2015 г. заседание членовете на комисията бяха 

запознати с епизоотичната обстановка в страната и другите страни членки на ЕС по 

отношение на заболеваемостта от Инфлуенца тип А и беше направена презентация във 

връзка с мерките за превенция на разпространението на високопатогенна Инфлуенца 

тип А, субтип H5N1. По време на заседанието членовете бяха запознати и със Заповед 

на Областния управител на област Монтана по отношение на превантивните действия, 

които следва да се предприемат от кметовете на общини, органите на МВР и РД 

“Автомобилна администрация” по отношение превенцията на възникването на 

заболяването птичи грип в областта и упражняването на съвместен контрол с ОД на 

БАБХ. 

На второто за годината заседание, проведено на 18.03.2015 г., бяха обсъдени 

мерки за превенция при евентуално възникване  на заболяването Туларемия в област 

Монтана. В резултат от проведените обсъждания беше решено да се проведат заседания 

на Общинските епизоотични комисии, на които да бъдат разяснени спецификата на 

заболяването Туларемия и дейностите за превенция в отделните населени места. 

Директорите на Регионалната дирекция по горите, всички Държавни горски 

стопанства и Ловно-рибарски сдружения, Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури и Областната дирекция “Земеделие” бяха уведомени  за необходимостта от 

извършване на постоянно наблюдение в горските територии и земеделските стопанства 



и своевременно информиране на ОДБХ, РЗИ и общинските ветеринарни служби при 

установено завишено количество трупове на дивеч или животни с променено поведение 

и видими признаци на заболяване.  

Изготвеният от РЗИ Монтана План за контрол и надзор над Туларемията в 

област Монтана за периода 2015-2020 г. беше допълнен с предложените от ОДБХ 

превантивни мерки по отношение на животновъдните обекти и коригиран съобразно 

постъпилите по време на заседанието на Областната епизоотична комисия коментари и 

забележки, и след утвърждаването му беше  изпратен на вниманието на общинските 

кметове и институциите, участващи в състава на комисия за сведение и изпълнение  

През 2015 г. са извършени две актуализации в състава на  Областната 

епизоотична комисия  съответно през месеците януари и септември.  

 

15. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана. 

През 2015 г. Комисията е разгледала 72 бр. сигнали и предложения и са 

съставени 22 протокола за предприетите по тях действия.  

В по-голяма си част от проблемите, посочени в сигналите и предложенията, са 

от местно значение – неправомерно ползване на земеделски имоти, сключени от 

общината договори за наем върху възстановени земи по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към 

ЗИД ЗСПЗЗ, унищожаване на земеделска продукция,  изсичане на гори, проблеми с 

водоснабдяването и канализацията, проблеми при снабдяването на населението с 

електрическа енергия, трудовоправни отношения и др. Същите са изпращани за 

решаване по компетентност до съответните органи.  

В Областна администрация Монтана не са постъпили отговори по някой от 

препратените за решаване по компетеност предложения и сигнали, по които се 

предполага, че все още тече проверка и се търсят начини за тяхното разрешаване.  

За разгледаните преписки през 2015 г., в съответствие с приетите Вътрешните 

правила за организацията и дейността на Комисията, беше изготвен Доклад за 

дейността през 2015 г. с приложен към същия Регистър на разгледаните предложения 

и сигнали. 

 

  

ХІІ.2. Програми и проекти реализирани от Областна администрация Монтана 

 

 1. Програма „Старт на кариерата” 

За подпомагане провеждане държавната политика по изпълнение на програми 

за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна 

администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места в 

администрацията по Национална програма „Старт на кариерата”. 

От м. януари до м. септември 2015 г. по програма „Старт на кариерата” бяха  

назначени пет младежи, с висше образование и без трудов стаж по специалността, 

която са завършили, които подпомагаха дейността на администрацията и придобиха 

знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и 

областната администрация, както и на други публични институции.   

Във връзка с откритата процедура за кандидатстване за работни места в 

областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата – 2016”, 

Областна администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на две 

работни места, които бяха одобрени от министерството.  

 

2. Регионална програма за заетост  

Регионалната програма за заетост стартира на 03.04.2014 година с постъпването 

на работа на 6 лица, на длъжност „Общ работник” за пълно работно време – 8 часа. 

Трима от служителите бяха с месторабота обект „Расника”, а останалите в сградата на 



Областна администрация Монтана. Договорите за прекратяване бяха връчени на 

02.10.2014 година.  

 

 3. Проект „Подкрепа за заетост” 

За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на 

програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни 

лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална 

квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и 

безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в 

проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, реализиран по Оперативна 

програма  „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на 

икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, 

област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”. 

Назначени от Областния управител на област Монтана безработни по проекта 

лица на длъжност „Работник, подръжка” бяха 160 лица за срок от 4 месеца, а 

местонахождението на работните им места беше в 65 населени места от областта.  

  

4. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ 

 На 17.02.2015 г. в Младежкия дом беше проведена информационна среща във 

връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради. На срещата присъстваха зам. министърът на 

регионалното развитие и благоустройство, народни представители, кметовете на 

общини и над 200 жители на Монтана, Берковица, Вършец  и Лом.  

 Със заповед на областния управител беше създадена комисия, която да го 

подпомага при изпълнение на функциите му като представител на държавата по 

чл. 6 от ПМС №18/02.02.2015 г. и одобрените Методически указания към 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради - подписване на договори за целево финансиране с кмета на съответната 

община и Българската банка за развитие, наблюдаване на процеса по обновяване 

на жилищните сгради и предоставяне на информация на МРРБ за текущия 

напредък по програмата в област Монтана. 

Комисията е провела дванадесет заседания, на които са разгледани петнадесет 

броя заявления за интерес и финансова помощ на сдружения на собственици от гр. 

Монтана, гр. Берковица и гр. Лом. В изготвени от комисията Чек листове, беше 

отразяван резултата от проверката на изпратената от кметовете документация за 

сключени договори със сдружения за финансиране по Програмата. 

 На две заседания бяха разгледани изпратени от кметовете на Монтана и 

Берковица документи по обявяване на обществени поръчки по националната 

програма. 

 Периодично се подаваше информация до МРРБ относно броя регистрирани 

сдружения на собствениците в област Монтана и брой на подадените 

заявления за финансиране по Програмата. месечните отчети за напредъка по 

програмата 

 Общините бяха уведомявани своевременно - при изменения на 

Методическите указания по програмата, за Указания на ББР София за 

подписване на анекси към договорите за целево финансиране и писмо на ЧЕЗ 

за сътрудничество по програмата, за образеца на таблицата на МРРБ, в която 

ще се изготвят месечните отчети за напредъка по програмата. 

 

 



5. Проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна 

администрация на област Монтана”  

На 16 януари 2015 г. в Областна администрация Монтана се проведе 

заключителна пресконференция по проект „Обучението – гаранция за компетентна и 

ефективна администрация на област Монтана”. Проектът се реализира чрез договор за 

безвъзмездна финансова помощ № А13-22-19/24.04.2014 г., схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2 

„Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007 – 2013 г.,  съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд. Целева група бяха служителите на областна 

администрация Монтана. 

Основната цел на проекта беше да се повиши административния капацитет на 

служителите в областна администрация Монтана чрез обучение, за постигане на 

административна култура, ориентирана към нуждите на обществото. 

 

ХІІ.3. Дейности по секторни политики 
  

1. Регионално развитие  

 

 Програма за ТГС Румъния – България  

 През отчетния период технически беше осигурявано участието на заместник 

областния управител в заседанията на Комитетите за наблюдение на Програма 

ТГС Румъния – България 2007-2013 г. и Програма Interreg V-A Румъния – 

България 2014-2020 г. 

Комитетът за наблюдение на програма ТГС Румъния – България 2007-2013 г.  

проведе през годината едно свое редовно заседание – на 3 юни в Балчик, след което на 

следващия ден, е проведена годишната конференция за напредъка по изпълнението на 

програмата и обсъждане на план за действие по отношение на приключването на 

програмата за периода 2007-2013 г. 

През месец февруари 2015 г бяха определени българските представители в 

състава на КН на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. 

Представители на Областна администрация Монтана взеха участие в 

откриването на новата Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А 

Румъния – България 2014-2020 г.  Официалният старт на програмата беше даден от 

Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и публичната 

администрация на Румъния и Националния партниращ орган от българска страна – 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 26 март 2015 г. в гр. 

Белоградчик, в присъствието на представител на Дирекцията по регионите към 

Европейската Комисия, Съвместния технически секретариат – Калъраш и голяма 

аудитория от потенциални бенефициенти, включваща представители на регионални и 

местни власти, неправителствени организации и гражданския сектор. 

Второто заседание на КН на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-

2020 г.  се  проведе на 2 юни 2015 г. в Балчик, където беше представена информация за 

текущото състояние и набирането на проектни предложения по първата покана. 

На 15 октомври 2015 г. в Букурещ беше проведено третото заседание на 

комитета, на което се представи пакета за кандидатстване с проекти по втората покана 

за набиране на предложения, а също така се обсъди и подборът на меки мерки, 

подадени в рамките на първата покана. 

 На 22 април 2015 г. в Областна администрация Монтана беше проведен 

информационен ден с бенефициенти от област Монтана във връзка с 

официалното стартиране на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г. и публикуването на първата 



покана за набиране на проектни предложения с цел представяне на програмния 

документ и разясняване на целите, приоритетите и условията за кандидатстване.  

В събитието участваха и представители от Регионалния офис към Съвместния 

технически секретариат в гр. Кълъраш, водени от изпълнителния директор на 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014–2020 г. 

Участие в събитието  взеха и кметовете на общини от областта, ръководители на 

ведомствени териториални структури и представители на гражданския сектор.  

 

 програма за ТГС България  - Сърбия  
 

 През отчетния период технически беше осигурявано участието на Областния 

управител в проведените заседания на Съвместния комитет за наблюдение по 

Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и 

Република Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна 

помощ на ЕС. 

През 2015 г. Комитетът е провел 4 неприсъствени процедури за вземане на решение и 

едно редовно заседание – на 9 юни в окръг Бор, Сърбия. На заседанието членовете на 

комитета разгледаха и одобриха Годишния доклад за изпълнението на Програмата за 

2014 г., представен от ръководителя на Съвместния технически секретариат. Бяха 

представени подробни данни относно реализираните проекти и дадени многобройни 

примери на добрите практики по тях.  

 На 30 юли 2015 г. в гр. София Областният управител участва в първото 

заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Интеррег-ИПП 

ТГС България-Сърбия  2014-2020 г. 

Членовете на Комитета обсъдиха процедурните правила за дейността на Комитета и 

пакета документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване и 

критериите за подбор на проекти по Първата покана за набиране на проектни 

предложения по Програмата.  

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП между България и 

Сърбия 2014-2020 г. обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя 

възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП) и ще спомогне за постигането на основни цели в 

региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните 

мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и 

природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането 

на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и 

насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и 

управлението на рискове. 

 На 02.10.2015 г. в гр. Монтана беше проведен информационен ден във връзка с 

Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.  

В рамките на инициативата   експерти от Управляващия орган и Съвместния 

Технически секретариат на трансграничната програма представиха основни теми, 

свързани с изискванията за кандидатстване по първата покана за набиране на 

предложения, структура на проектното предложение и попълването на формуляра за 

кандидатстване, разработването на бюджет и допустимост на разходите.  

 

 Участие на Областния управител в Комитетите за наблюдение на ОПРКБИ 

2007-2013 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г.  

 

 КН на ОПРКБИ е провел едно редовно заседание – на 12 юни 2015 г. в София, 

на което е представен напредъка по изпълнението на програмата заедно с 



годишния доклад и заключенията от извършените одити за периода декември 

2014-юни 2015 г. 

 КН на ОПИК 2014-2020 г е провел три неприсъствени процедури съответно през 

месеците февруари и декември 2015 г. и две редовни заседания. 

Първото заседание на комитета се проведе на 11 юни 2015 г. в София, на което са 

обсъдени и одобрени изменения в Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г, като са препотвърдени и взетите неприсъствено 

решения. 

На 22 юни е проведено второ, извънредно заседание на КН на ОПИК 2014-2020 

г., на което е представена инициативата за малки и средни предприятия -  прилагане на 

продукт с неограничени гаранции върху портфейл от нови кредити за малки и средни 

предприятия в рамките на инициативата. 

 На 1 юли 2015 г. Областният управител участва в първото заседание на 

Тематичната работна група за разработване на ОП “Инициатива за малки и 

средни предприятия” 2014-2020 г.  

Членовете на ТРГ са обсъждили и приели вътрешните правила за  работа,  представена 

е  оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020г. 

 

 На 8 юни 2015 г. в гр. София, заместник областният управител участва в 

срещата на страните от Дунавския регион на тема "Устойчив туризъм чрез 

сътрудничество с европейски фондове и инвестиции". 

 

Основните теми за дискусия бяха възможностите за финансиране по стратегията на ЕС 

за Дунавския регион, стимулирането на регионалното развитие и растежа чрез 

туристически инвестиции и ролята на местната власт за подобряване на 

сътрудничеството и развитието на съвместни туристически продукти в Дунавския 

регион.  Обсъдиха се и  възможностите за сътрудничество между бизнеса и 

академичната общност като основа за дългосрочно развитие на туризма в региона. В 

дискусията се включиха експерти от централната и местната власт, академичната 

общност и туристическия сектор.  

 

 На 8 май 2015 г. областният управител посрещнаха  делегация от 

представители на област Джиашинг, Китайска Народна Република.  

 

На срещата присъстваха представители на  Обединената Китайско-Българска Търговска 

Камара, съветникът на министъра на земеделието и храните, националният 

координатор на дипломатическите отношения между страните  от Централна и Източна 

Европа и Китай в Министерство на външните работи, представители на общините 

Вършец, Берковица и Чипровци, браншови организации и гражданския сектор в област 

Монтана. Основен акцент в работната среща  беше предприемане на стъпки към 

бъдещо взаимноизгодно сътрудничество и установяване на партньорски 

взаимоотношения в сферите на икономиката, туризма и социалните дейности. Експерти 

от двете  страни направиха презентации на своите региони и приоритетите си за 

развитие.  

 

 Представители на Областна администрация – Монтана участваха в 

информационната среща по представянето на Програма за 

транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 проведена в град 

Плевен,   на която бяха разяснени основните изисквания в Първата 

покана за предложения по Програмата. 

 

Програма „Дунав“ подкрепя развитието на Дунавския регион, покривайки до голяма 

степен целите на макрорегионалната "Стратегия Дунав“. Програмата е следствие от 
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разделянето на един от финансовите инструменти от предходния програмен период – 

програмата „Югоизточна Европа“. За постигане на целите на Дунавската стратегия е 

създаден отделен инструмент, който подкрепя основните цели. 

Обхватът на Програмата включва територията на 14 страни. 9 от тях са членки 

на Европейския съюз - Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции 

Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. 

Останалите 4 са Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от 

територията на Украйна. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 

2014-2020 г. се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, от 

Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за 

добросъседство. 

На срещата с представителите на медиите, регионални и неправителствени 

организации беше подчертана и ползата от  Програмата като инструмент за 

транснационално сътрудничество, който насърчава предприемачеството и развитието 

на иновации на малките и средни предприятия, за да се увеличи  

конкурентоспособността на крайдунавските страни. Програма „Дунав“ подкрепя и 

опазването на природното и културно наследство, както и  дава възможност за по-

добро използване на ресурсите на река Дунав. 

 

 На 17 февруари 2015 г. Министърът на туризма се срещна с кметовете на 

всички общини от област Монтана и представители на хотелиерския 

бизнес в града.  

 

Съвместно с Министъра на туризма бяха обсъдени приоритетите за развитие в 

туристическия сектор в област Монтана и Северозапада, като дискусията по 

проблемите на туризма беше естествено допълнение на подетата инициатива за 

социално-икономическо съживяване на района.  

Участниците разгледаха античната крепост „ Кастра ад Монтанезиум “ в 

Монтана, която е част от 50-те малко познати туристически обекта, които 

министерството популяризира по проект по ОП „Регионално развитие“. В област 

Монтана има три обекта от списъка на 50-те - „Слънчевата градина“, крепостта 

 „Кастра ад Монтанезиум“ и „Дестинация Чипровци“. 

 Представители на туристическия бранш в Берковица и Вършец обсъдиха с 

Министъра възможностите за развитието на планинския и спа туризъм. 

 

 На 17 март 2015 г. беше проведена среща на земеделските стопани от 

област Монтана с представители на Министерство на земеделието и 

храните, във връзка с кампанията по подаване на заявления за 

подпомагане по схемите и мерките на общата селскостопанска политика 

за 2015 г.  

 

Заместник-министърът съобщи на земеделските производители от регион Монтана, че 

техни проекти по инвестиционна мярка на Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. ще получават допълнителни точки и така се цели те да бъдат финансово 

подпомагнати. 

На присъствалите над 70 земеделски производители от област Монтана, 

експерти от Министерството разясниха как може да се кандидатства по схемите за 

директните плащания, какви документите са необходими и какво трябва да направят, за 

да получат финансовото подпомагане.  

 

 На 27.01.2015 г. в Областна администрация Монтана  беше проведено дву-

модулно обучение – Разработка на стратегии и стратегически документи 

и Координация и партньорство по Стратегическо партньорство по 
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Проект BG161Р0003-2.4.02-0022-С0001 „Създаване и развитие на Клъстер 

”Информирано общество за устойчиво развитие”.  

 

Обучението се провежда с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на 

проекта е повишаване на конкурентоспособността на Клъстера и превръщането му във 

водещ национален клъстер за предоставяне на качествени консултантски услуги в 

сферата на еврофинансирането, стратегически услуги и бизнес оптимизирането. 

В обучението участваха  служители на областна и общински администрации, 

частния сектор, културни институции и неправителствени организации, работещи на 

територията на област Монтана.   

По време на курса бяха представени теоретични модели, практически примери и 

шаблони по разработването на стратегии, стратегически документи и модели за 

координация и партньорство, включващи стратегия, подходи за оценка на външната и 

вътрешната среда, инструменти за анализ, механизми за мониторинг, управление на 

изпълнението, изграждане и управление на партньорствата и т.н.  

 

 На 5 юни 2015 г. Областна администрация се включи  в Първия  

европейския Ден без асансьори- No Elevators Day. 

 

 Областният управител, заедно с деца от ФСГ „Васил Левски”, гр. Монтана и брейк 

формацията към Младежки дом – Монтана и служителите  на Областна администрация 

символично поставиха лента и запечатаха вратите на асансьора в сградата на 

администрация. Кампанията се провежда с подкрепата на три министерства - 

Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и Министерство 

на младежта и спорта. 

Денят без асансьори е нова европейска инициатива, част от кампанията 

NowWeMOVE, промотираща физическата активност. Основната цел на на 

инициативата е да фокусира общественото внимание върху важността на физическата 

активност и да демонстрира колко лесно може да бъдем физически активни, въпреки 

натовареното ежедневие. 

В събитието  се включиха и  други административни структури в областния 

град.  Децата раздаваха флаери и стикери с мотото на кампанията. 

 

2. Социална политика 

 

 На 3 април 2015 г. по инициатива на областния управител в Областна 

администрация Монтана беше проведена Регионална среща по приемна 

грижа на тема  „Приемната грижа в област Монтана – развитие, 

постижения, предизвикателства” 

 

Регионалната среща беше инициирана от Областния управител на област 

Монтана и се осъществи с активното съдействие на УНИЦЕФ – България. 

Основната цел на срещата беше да се подкрепят институциите, организациите и 

неправителствения сектор, ангажирани в процеса по деинституционализация на 

грижата за деца, както и изпълнението на дейности за подобряване благосъстоянието на 

децата на територията на област Монтана, за подкрепа на малките деца и техните 

родители, деца в риск и уязвими семейства и общности.  

В рамките на мероприятието  бяха дискутирани теми свързани с развитието на 

приемната грижа в областта, работа с приемните семейства и доставчиците на приемна 

грижа – подбор, обучение, оценяване, подкрепа, наблюдение, супервизия – състояние, 



постижения и проблеми, както и темата: децата в приемна грижа в областта – 

състояние, постижения, проблеми.  

 

 На 16 април 2015 г. в областна администрация - Монтана бяха проведени 

две фокус групи на тема „Проучване на нуждите и местния капацитет за 

взаимодействие”  

 

Организатор на фокус групите беше Фондация „За Нашите Деца” – София в 

рамките на проект "Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца", който се финансира в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

ЕИП 2009-2014 г. 

Проектът цели да постигне широка обществена ангажираност със спазване 

правото на децата на семейство. В рамките на проекта ще бъде създадена платформа за 

диалог и сътрудничество между НПО, бизнес, медии, местна власт, деца и младежи, 

граждани в четири региона - Варна, Монтана, Благоевград и Пловдив. Чрез 

платформата ще се създадат практични и работещи механизми за активен принос на 

всяка от групите в полза на детското благосъстояние.  

Фокус групите бяха разделени на две, първата – предназначена за 

представителите на местната власт, бизнес, медии и НПО, а втората за деца и младежи 

от училища в областния град. 

Присъстващите обединиха своите усилия в подкрепа на каузата да се повиши 

чувствителността и да се активизира гражданското общество за спазване на детските 

права, в частност правото на семейство. 
 

 Областна администрация Монтана се включи в отбелязването на 

Международния ден за инфориране на обществото по въпросите за 

аутизъм  

 

На 2 април сградата на областната администрация беше осветена в синьо в 

подкрепа на кампанията „Освети в синьо” по повод  отбелязването на Световният ден 

на информираност за аутизма. Служители на администрацията раздадоха флаери на 

гражданите на Монтана , на които са изброени маркерите за  разпознаване  симптомите 

на аутизма при детето.   

Денят 2 април се отбелязва по инициативата на ООН с цел да алармира 

световната общност за превръщането на аутизма в глобален проблем, да повиши 

осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, както и 

социализирането на хората с проблеми от аутистичния спектър. Симптомите на 

аутизъм се появяват през първите три години на детството. Колкото по-рано се 

диагностицира и започне лечението му, толкова по-добри са шансовете на детето да 

отговори на терапията. 

 

 Във връзка с извършвания от ДАЗД Мониторинг по прилагането на 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 

деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция бяха обобщени на областно ниво Информационните 

карти предоставени от общините в областта за предприетите от тях действия. 

 

 С оглед на ангажиментите на кметовете на общини регламентирани в чл. 6а, ал. 

4, т. 8 от Закона за закрила на детето, Областна администрация Монтана обобщи  

изпратената от общните Информация за резултатите от извършените проверки 

на безопасността на всички необезопасени и неизползваеми сгради и строежи, и 

предприетите от тях  действия за  обезопасяване им, във връзка с постъпило 

писмо от ДАЗД. 



 

 Беше обощена и изпратена в ДАЗД информация от всички общини във връзка с 

изготвянето на Национален календар на инициативите по случай 

Международния ден на детето.  
 

 Със Заповед на Областен управител на област Монтана беше сформирана 

комисия, която да извършва периодични проверки в училищата на 

територията на областта с цел подобряване на контрола при отпускане на 

семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и 

месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане, 

които са обвързани с посещаемостта на децата в училище.  

На 14.05.2015г. междуведомствената комисия, извърши проверка за установяване 

спазването на разпоредбите на чл.17, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

семейни помощи за деца и осигуряване на информация относно реалната посещаемост 

на учебните занятия  в шесто основно училище “Любен Каравелов” - град Монтана.  

 

 Във връзка с организирането на процеса за разработване на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 

2016-2020 г., както и на основание чл. 36а, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

закона за социално подпомагане, Областният управител беше сформиран 

Областният оперативен екип /ООЕ/, който следва да изпълнява ролята на 

организатор и фасилитатор на процеса на областно планиране с участието на 

всички заинтересовани страни.  

 

 Представители на Областна администрация Монтана взеха участие: 

o в семинар  за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на 

доставчици на социални услуги и неправителствени организации по 

покана на координаторите по проект „Развитие на системата за планиране 

и предоставяне на социални услуги на регионално ниво”; 

o среща за партньорски преглед на изпълнението на Програма за 

сътрудничество между УНИЦЕФ и Правителството на Република 

България2013 – 2017 г.. 

o в работна среща, организирана от АСП и УНИЦЕФ на тема: „Областното 

планиране на социалните услуги от 2010 с поглед към 

предизвикателствата на 2015 г.”; 
o в регионална среща по проект „Информираност, координация и 

партньорство за провеждане на младежката политика в България". 

Тема на срещата беше оценката на въздействието върху младите хора в 

страната от изпълнението на Националната стратегия за младежта 2010-

2020 г. и Националната програма за младежта (2011-2015 г.). 

 

3. Заетост  

 

 На 19 януари 2015 г. в областната администрация беше проведена работна 

среща във връзка с представяне на възможностите за заетост през 2015 г.  

 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта запозна  кметовете на 

общините  от областа с възможностите, които  ще предложи Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”  през новия програмен период 2014-2020 г. и 

Националния план за действие по заетостта за 2015 г.  

Представена беше и информация за нови стажантски програми, по които млади 

хора до 29 годишна възраст  ще имат възможност да започнат работа още в началото на 



2015 година да. Обсъдени бяха и Националните програми, които се реализират от 

държавните институции в област Монтана.   

 

 Кръгла маса по проблемите на младежката безработица беше проведена 

на 02.04.2015 г. в Областна администрация – Монтана  

 

Кръглата маса имаше за цел да се разгледат и обсъдят резултатите и 

препоръките от изследване на подрастващи и младежи, които не учат, не работят и не 

се обучават или т. нар. група на NEETs. Изследването беше реализирано в периода 

септември – декември 2014 г. по задание на УНИЦЕФ България.  

На форума присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта Калин 

Каменов, Заедно и координирано между всички институции и НПО сектора трябва да 

решаваме проблемите на младежите в България“,  каза  заместник-министърът на 

 младежта и спорта Калин Каменов  

Каменов разясни и координационния механизъм за справяне с проблема NEETs 

(младежи, които не учат и не работят), който ММС разработва в момента. В него 

представители на институциите от секторите образование, социални дейности, 

икономика, вътрешна сигурност и др. ще сформират оперативи екипи, които да работят 

на терен при младите хора в затруднено положение. Ще им помагат да потърсят 

продължение на образованието си, придобиване на нови умения и компетенции или да 

си намерят работа.  

Областният управител Ивайло Петров предложи да задейства пилотен проект на този 

модел и в най-скоро време ще сформира екип на местно ниво, който да обиколи 

училищата в областта и да се запознае с конкретни проблемни казуси и да започне 

тяхното разрешаване.  

Според Калин Каменов би било добър символ, ако този механизъм заработи за първи 

път точно в Северозападна България и обеща подкрепа при реализиране на 

инициативата. Министерството на младежта и спорта  ще се включи със свои експерти 

за пилотния проект в Монтана. 

 

4. Транспорт 

 

 Транспортно обслужване на населението 

 

 Предоставената от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД предварителна 

информация за разписанията на влаковете за периода 2015/2016 г. беше 

изпратена до кметовете на заинтересованите общини -  Монтана, Брусарци,  

Бойчиновци и  Берковица за становище и предложения.  

 периодично бяха изготвяни отговори на постъпили сигнали и предложения по 

проблеми в областта на транспорта и транспортното обслужване. 

 

 Безопасност на движението 

 

 Отбелязане на  третата глобална седмица за пътна безопасност  в област 

Монтана 

По повод отбелязването на Третата глобална  седмица на ООН за пътна 

безопасност , под надслов „Спаси живота на децата“ Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата организира „Демонстрация на поведение и 

действие при възникване на ПТП и оказване на първа помощ”, която  проведе на 7 май 

2015 г. в парк „Монтанезиум”, гр. Монтана. В демонстрацията участваха ученици, 

служители на РД ПБЗН – Монтана, Сектор „Пътна  полиция” при ОД на МВР Монтана, 

Българския Младежки Червен кръст – Монтана и Центъра за спешна медицинска 

помощ – Монтана.   



Повече от 100 момичета и момчета от 13 училища в областния град присъстваха 

на събитието. Раздадени бяха листовки и картички с послание „Искам да порасна”. 

Преди старта на демонстрацията бе прочетена Декларация на децата за безопасност на 

движението по пътищата, която ООН  разпространи след като беше избрано логото на 

Третата глобална седмица за пътна безопасност СПАСИ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА. 

Служителите на „Пътна полиция”, „ПБЗН”  и доброволците от Младежкия червен 

кръст с отлична професионална подготвена възстановка демонстрираха оказване на 

 първа помощ на пострадали при пътно транспортно произшествие. Младите 

велосипедисти от клуба по  „Приложно колоездене” към Осмо СОУ показаха своите 

умения при управление на велосипед. 

 

 Провеждане на Областен кръг на Националната викторина „Да запазим 

децата на пътя”  

Със съдействието на Областна администрация Монтана, Регионален 

инспекторат по образованието – Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – 

Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана в Общински 

младежки дом – Монтана се проведе Областния кръг на Националната ученическа 

викторина „Да запазим децата на пътя”.   

Заместник областният управител беше член на комисията за оценяване на резултатите 

от състезанието. Надпреварата е съгласувана с Националния календар за 

извънучилищните дейности на Министерството на образованието и преминава под 

мотото „Да запазим децата на пътя”. Основната идея на мероприятието е   децата да 

изградят умения и навици за действие в условията на пътното движение и да формират 

култура за безопасно поведение на пътя. Областният етап  на състезанието  се проведе 

в три кръга – решаване на тест-листовка, викторина и практическо занятие – оказване 

на долекарска помощ, определяне наименованието на части на велосипеда и сглобяване 

на пъзел. 

През 2015 г. в Областния кръг взеха участие ученици от Второ ОУ „Иван Вазов” 

– Вълчедръм, Четвърто ОУ „Иван Вазов” – Монтана, СОУ „Васил Левски” – 

Бойчиновци и СОУ „Христо Ботев” – Брусарци. След спортсменска надпревара  на 

първо място се класира отборът на Второ ОУ „Иван Вазов” – Вълчедръм.  Второ и 

трето място заеха възпитаниците на СОУ „Васил Левски” – Бойчиновци и СОУ 

„Христо Ботев” – Брусарци, а четвъртото място остана за тимът  на Четвърто ОУ „Иван 

Вазов – Монтана. Заместник областният управител връчи награди и  грамоти на всички 

 участници в  състезанието 

Отборът победител  взе участие в Националната ученическа викторина по 

безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, която се проведе в периода 

12-14 май 2014 г. в с. Челопеч, област София. 

 

 Отбелязване на седмицата по безопасност на движението 

Областна администрация Монтана, съвместно с РИО – Монтана, през месец 

ноември  2015 г.  организира конкурс за рисунка сред учениците от областта. 

Наградените рисунки бяха подредени в  изложба на партера в сградата на 

администрацията. 

 

 На 15 ноември 2015 г. отбелязахме Световният ден за възпоменание на 

жертвите от пътнотранспортни произшествия.  

Панихида в памет на загиналите в пътни инциденти бе отслужена в църквата „Св. 

св. Кирил и Методий” в Монтана.  По решение на Генералната асамблея на 

Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва 

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. 

На поклонението присъстваха областният управител и служители на областна 

администрация, представители на ОД на МВР - Монтана, държавни институции, 



неправителствени организации, застрахователни дружества, граждани. Ежегодно в 

резултат на инциденти по пътищата на страната стотици наши граждани губят живота 

си, хиляди получават тежки наранявания, а някои от пострадалите остават с 

увреждания за цял живот. Статистиката сочи, че при пътни инциденти в област 

Монтана загиват средно по 7-8 души. 

 

 5. Етнически и интеграционни въпроси 

 

 До кметовете на всички общини беше изпратена информация обявяния 

конкурс за подбор на стипендианти от ромски произход, които се обучават по 

програма в медицински специалности в Република България. 

Програмата е част от реализирането на Резултат 4 „Специфични 

предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 

„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-

2014 г.“ 

Програмата представлява предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на студенти, 

докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински 

специалности в акредитирани университети или колежи. Подкрепата включва 

наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална 

стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно 

обучение.  

 

 Отбелязахме международния ден на ромите  

На 8 април 2015 г. Областния управител на област Монтана бе домакин на 

кандидат-студенти от община Вълчедръм, област Монтана, които взеха участие в 

инициативата „Ден на отворените врати”. Мероприятието се организира по повод 

Международния ден на ромите, който се отбелязва като такъв от 1992 г. по 

предложение на Ромския съюз, ООН и Европейския съюз. На този ден се почита 

паметта на над 500 000 роми, загинали по време на Холокоста през Втората Световна 

война. 

Младежите получиха информация за възможностите за обучение, които 

предлагат висшите учебни заведения в страната, както и за стипендиантските програми 

на Ромския образователен фонд – Будапеща, чрез които те ще могат да финансират 

своето обучение. Заместник-областните управители запознаха своите гости със 

структурата и дейността на администрацията и работата на различните областни съвети 

и комисии, които функционират към държавната институция. 

 
6.Образование и младежки дейности 

 

 Областна администрация Монтана и Варненският свободен университет 

подписаха Меморандум за сътрудничество през м. февруари 2015 г. 

 

След обсъждане на  възможностите за сътрудничество между Областна 

администрация – Монтана и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” в 

областта на интелигентната специализация, иновациите и специализираното обучение 

беше подписан Меморандум за сътрудничество.   

Беше проведена информационна кампания сред гимназии, средно 

общообразователни училища и професионални гимназии  в областта, с цел 

стимулиране младите хора от област Монтана да продължат образованието си, без да се 

налага да напускат родните си места. Бяха представени възможностите за успешна 

професионална реализация, съобразена с потенциала за развитие на региона, и това е 

една от целите, които си поставя подписаният Меморандум между двете институции.  



Ръководството на Варненския свободен университет споделя мнението, че 

партньорството между образователните структури и институциите на държавната и 

местната власт е пътят за постигане на устойчив растеж, чрез дефиниране на 

приоритетните области за развитието на потенциала на всеки регион. Дефинирането на 

глобалните приоритети в контекста на стратегията за интелигентна специализация 

създава нови възможности за младите хора и е стъпка в посока на преодоляването на 

тежката демографска и икономическа ситуация в региона. 

В резултат на доброто сътрудничество на 10 октомври 2015 г. в конферентната 

зала на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ в Монтана официално  беше 

даден стартът на новата академична година на изнесения център за обучение на 

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в Монтана. Общо 80 студенти 

от област Монтана започнаха обучението си – 14 по магистърска програма 

„Управление на международни бизнес проекти“ и 66 в бакалавърски специалности 

“Международен бизнес мениджмънт“ и “Защита на националната сигурност“.   

 

 За поредна година Областна администрация Монтана се включи в 

националната инициатива „Мениджър за един ден” на фондация 

„Джуниър Ачийвмънт България” и посрещна трима участника от ФСГ 

„Васил Левски” – Монтана като ръководители на държавната институция. На 

случаен принцип между участниците бяха разпределени функциите на 

областен управител, заместник областен упрвител и главен секретар.   

Мениджърите имаха възможност да се запознаят отблизо с функциите и екипа 

на Областна администрация Монтана. По време на участието си в инициативата 

младите мениджъри се запознаха с някои процедури при бедствия  и представяне на 

дейностите на Областния щаб за защита при бедствия, както и обсъдиха някои 

практически казуси. 

Младите хора представиха някои идеи за бъдещото развитие на област Монтана 

като намиране на изход за справяне с високия процент безработица, изграждане на 

повече детски и спортни площадки в общините от областта, подобряване на 

инфраструктурата, както и превенция по почистване на речните корита извън 

урбанизираните територии, които бяха високо оценени от ръководния екип на 

администрацията. 

Младежите получиха сертификати за участието си в програмата и си пожелаха 

един ден отново да се завърнат вече като част от екипа на Областна администрация 

Монтана. 

 

 Представители на областна администрация Монтана участваха в 

заключителна среща по проект „Насърчаване на детското участие чрез 

укрепване ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, 

областно и национално ниво”. 

 

Проектът се изпълнява в партньорство между УНИЦЕФ-България, Държавната 

агенция за закрила на детето и Фондация „партньори-България”, с подкрепа на 

Министерство на образованието и науката 

На срещата присъстваха представители на УНИЦЕФ, експерти от РИО – 

Монтана, учители, родители и членове на детски съвети. 

Пилотните детски съвети от гр. Монтана и гр. Вършец представиха своите 

последни пролетни инициативи.  Те бяха наградени и сертифицирани за цялостно 

участие в проекта и заедно с останалите присъстващи на срещата, възрастни,  очертаха 

план за развитие на съветите на съветите през следващата година. Разгледани бяха 

основните предизвикателства пред които съветите са се сблъсквали през изминалите 

години и се предложиха нови възможности за подобрение на участието им на различни 

нива. 
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 Отбелязване на Международния ден на младежта -  12 август.  

 
На 12 август 2015 г., в Областна администрация Монтана се проведе публичен 

дебат на тема: „Възможностите пред младите хора“ по повод Международния ден на 

младежта. 

 На срещата младите хора  и  експерти от различни ведомства  имаха 

възможност да дискутират проблемите на подрастващото поколение в област Монтана.  

Младежите споделиха  техните нужди и какво искат да се промени в техния регион.   

Обединени под мотото „Гражданска активност на младите“, събитието имаше за цел  да 

повиши  гражданската активност на младите хора, както и да ги мотивират за тяхната 

личностна реализация. В дискусията се включи и  заместник-министърът на младежта и 

спорта. 

 Отбелязването на празника завърши с  концерт, в който взеха участие гост-

изпълнители и млади  таланти от ОДК „Ние врабчетата” – Монтана, Фолклорна 

формацие „СТрешей”, с. Горно Озирово, общ. Вършец. 

 

 Провеждане на Анкетно проучване относно изграждане или реновиране на 

спортни обекти в област Монтана връзка с кампанията на Българския 

спортен тотализатор и Министерството на младежта и спорта.  

 

Ученици от област Монтана обобщиха резултатите от организираното от 

Областна администрация Монтана през месеците юли-август  2015 г. анкетно 

проучване сред младежи от областта. Шестимата ученици обобщиха отговорите на 

своите връстници. 

Резултатите отчетоха най-много гласове за изграждането на площадки с фитнес 

уреди на открито. На следващо място по гласове беше предложението за изграждане на 

съоръжение за практикуване на водни спортове, като младежите бяха уточнили, че 

искат конкретно да бъде изграден закрит плувен басейн в Монтана. 

Последните две предложения на младежите събрали приблизително равен брой 

гласове са за изграждане на спортен комплекс за картинг и реновиране на тенис 

кортовете в град Монтана. 

Областна администрация Монтана изпрати официално предложенията на 

младежите до Министерството на младежта и спорта. Предвижда се финансирането на 

тези идеи да се осъществи чрез продажбата на лотарийни билети от Българския спортен 

тотализатор. Средствата, събрани от продажбата на тези билети ще бъдат отчетени за 

всяка една област в страната и ще бъдат дарени за каузата. 

 

 Във връзка с изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2015 г., в 

изпълнението на Закона за младежта, и предстоящо разработване на План за действие 

за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020), беше 

изготвена аналитична справка относно планираните мерки за 2016 г., както и за 

осъществените инициативи през 2015 г. в сферата на младежта, осъществени на 

територията на общините в област Монтана. Аналитични справки, въз основата на 

които бе подготвена обобщаващата за област Монтана информация, бяха предоставени 

от всички общини. 

 

 

 

 

 

 

 



 7.Култура 

 

 Участие в XI  Национален събор на българското народно творчество  

„Копривщица 2015” 

 

Във връзка с провеждането на 11-тия Националния събор на народното 

творчество „Копривщица 2015” беше определен областен координатор, който участва в 

работна среща в Министерство на култура. Бяха проведени работни срещи с 

представители на читалищата от област Монтана с цел организиране провеждане на 

регионален кръг, в който да бъдат селектирани участниците от област Монтана 

съобразно регламента на Събора.  

На 27.06.2015 г. в  Общински Младежки дом – Монтана беше проведен 

Регионалния кръг на област Монтана  за участие в XI  Национален събор на 

българското народно творчество  „Копривщица 2015”. Експертна комисия, в състав - 

директорът на Историческия музей – Чипровци, директорът на Младежки дом – 

Монтана,  художественият ръководител на ансамбъл „Младост”, експерт  от РЕКИЦ 

„Читалища” и служител в Областна администрация – Монтана оцениха  кандидатурите. 

 По време на селекцията общо 400 участници от 20 читалища в област Монтана  

представиха  автентични хора, песни, обреди и обичай от региона. Квота за участие в 

Националния събор на народното творчество в Копривщица получиха всички явили се 

на първия етап   групи за изворен фолклор – певци и танцьори. 

В прегледа се включиха групи за изворен фолклор, които пресъздадоха обичаите 

„Бабуване“ (НЧ „Народна просвета - 1908“  с. Смоляновци), Русалийски обред „Калуш“ 

(фолклорен танцов състав при НЧ „Н. Й. Вапцаров” с. Златия), „На блага ракия“ ( 

ансамбъл за изворен фолклор ”Боровчани” при НЧ Развитие – 1927” с. Боровци), 

„Благовец- посрещане на кукувица” (НЧ Просвета – 1921”с. Охрид, „Даване на колаци 

на млади булки” (НЧ ”Развитие – 1911”,. Лехчево), „Селска седянка” (НЧ „ Народна 

просвета – 1926”, с. Д-р Йосифово ), Кукерски обичай „Камила” („Асен Йосифово – 

1926”). 

     Журито оцени и индивидуалните изпълнители на автентични песни от с. 

Митровци, с. Смоляновци, с. Стубел, с. Липен, с. Дива Слатина, с. Камена Рикса, с. 

Лехчево. с. Смоляновци.     

Съгласно предварителния регламент, изготвен от Министерство на културата, 

танцьорите, певците и представящите традиционни обичаи от област Монтана 

представиха обща 4-часова програма на сцената в местността „Войводенец“.  

Сред официалните гости, при откриването на събора 7 август,  беше и  

Областният управител на облас Монтана. На специално изградена шатра, бяха 

представени „Чипровските килими”, като един от 4-те елемента в Националната 

система „Живи човешки съкровища”, вписани в представителната листа ЮНЕСКО за  

Нематериалното културно наследство. Младите тъкачки, както и по-възрастна 

майсторка на чипровски килими, заедно с нейния внук направиха демонстрация на 

тъкане на чипровския килим пред гостите и участниците в събора.  

 Областта бе удостоена с плакет и грамота за цялостно представяне. 

Фолклорните формации и индивидуални изпълнители спечелиха 6 дървени, което е и 

най-голямото отличие и 21 кадифени плакета. Журито удостои с най-високото отличие 

– дървен плакет, русалийският обичай “Калуш”, пресъздаден от танцовия състав на 

читалището в Златия, обичаят “Даване колаци на млади булки”, представен от 

самодейците на село Лехчево и възстановката на обичая „Бабуване”, пресъздаден от 

читалището в Смоляновци. Сред най-добрите се наредиха  торлашките песни и хора, и 

чипровския килим, представени на събора от НЧ „Петър Богдан-1909”, гр. Чипровци,  

както и обичая „Камила”, показан от читалището на Габровница. С най-голямата 

награда бяха наградени и танцьорите от Представителен танцов състав за изворен 

фолклор „Ломски ритми”.  



Най-добрите изпълнители от общо 28-те области в страната на юбилейното 

издание на събора в Копривщица бяха поканени за участие в заключителния концерт . 

Сред тях бяха избрани калушарите от  Златия,  “Камила” от Габровница, танцьорите от 

„Ломски ритми”, Ромският танцов състав от НЧ “Събуждане – 1922” – с Стубел, 

изпълнителя на дудук от Смоляновци и малките певици от село Лехчево. 

На една от допълнителните сцени, изградени в центъра на град Копривщица, 

младите танцьори от Фолклорна формация „Стрешер”, село Горно Озирово завладяха 

публиката с майсторското си изпълнение на камерните танци „Северняшка копаница” и 

„Шопска сюита”. 

За отличната организация от екипа на Областна администрация и за 

 представянето на групите от област Монтана в най-големия форума на българското 

народно творчество Областният управител получи благодарствено писмо от зам.-

министъра на културата,  придружено с плакет за цялостно постижение в XI 

Национален събор на българското народно творчество „Копривщица 2015”.   

 

 Общобалкански народен събор „Петрохан – под Ком с песни, музика и 

танци” 

 

22 септември 2015 г. в местността “Петрохан” под патронажа на Областния 

управител на област Монтана и Кмета на община Берковица се проведе 

Общобалкански народен събор, наречен “Петрохан – под Ком с песни, музика и танци”. 

Организатор на събитието беше Българският арт и фолклорен център “Нестия”, а 

участници бяха групи, състави и ансамбли от цялата страна, които огласиха планината 

с уникалните български народни ритми и внесоха празнично настроение сред всички 

гости. 

Инициативата представлява част от Националната кампания “Да запалим и 

съхраним огъня български”, чиято основна идея е съхраняването на българския етнос и 

самобитност посредством приобщаване на младото поколение към българската 

ценностна система, откриване, развиване и реализиране на безспорния талант на 

българските деца в областта на фолклора и изкуствата и защита на българската 

идентичност в условията на глобализация. 

 Конкретният повод за провеждане на инициативата беше отбелязването на една 

от най-бележитите дати в българската история – 22 септември – Денят на 

независимостта. 

 

 Във връзка с обявяването на чипровското килимарство като част от 

световното нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО през 2014 

г. на 26 февруари 2015 г. в Националния етнографски музей в гр.  София, 

беше открита  изложбата „Чипровски килими. Традиции и 

съвременност”. 

 

На събитието присъстваха представители на държавни и културни институции, 

и много граждани ценители на чипровското килимарство. Сред огостите беше и 

ръководителят на екипа, изготвил досието на кандидатурата, представена от 

Министерство на културата пред ЮНЕСКО за включването на чипровския килим в 

списъка на нематериалното културно наследство, със съдействието на областна 

администрация Монтана и община Чипровци. Самодейни състави към НЧ „Петър 

Богдан”, гр. Чипровци поздравиха присъстващите с торлашки песни и автентични хора. 

На изложбата бяха представени повече от 50 Чипровски килими,  немалка част 

от тях тъкани преди повече от 200 години. В експозицията можеха да се видят  килими   

от фонда на Историческия музей в Чипровци, които пресъздават старите модели, като 

например "Анадолско коло", "Рескаво коло", "Дървото с клонки", "Пилета", "Есенна 

лоза", „Куфарите” и др. Организаторите на изложбата бяха подредили в залите 
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предмети и уреди, с които се изработва чипорвският килим -  мотовилки, чекръци, 

 дараци, тупици  

Изложбата, представяща чипровския килим, беше подредена в осем зали на 

Националния етнографски музей.  

На 12 декември, по време на официалното откриване на Международния форум 

на тема „Приносът на държавите от Югоизточна Европа за разпространение и 

прилагане на конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно 

наследство от 2003 г.”, посветен на 70-годишнината от създаването на световната 

организация, генералният директор на ЮНЕСКО връчи официалния сертификат за 

Традицията на килимарството в Чипровци на кмета на града. На официалната 

церемония присъстваха и  областният управител, както и екипът, изготвил 

кандидатурата за чипровските килими от Институтът за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при БАН.   

 

 Заместник областният управител на област Монтана и кметът на община 

Берковица се включиха в  инициативния комитет за откриване на музей 

на Йордан Радичков  

 

24 януари в храма „Рождество Богородично" в Берковица беше отслужена 

панихида по повод 11-та годишнина от смъртта на писателя Йордан Радичков. След 

службата в заседателната зала на Община Берковица  публично беше обсъдена 

 инициативата на Сдружение „Приятелите на Радичков” за създаване на музей на 

писателя – земляк  в Берковица.  

За тази цел беше сформиран Инициативен комитет, в който участват много 

приятели  на Радичков и  известни  личности от културния елит на страната.   Роднини 

и съселяни на писателя от вече несъществуващото село Калиманица, родното място на 

твореца , са предали вещи, сред които той е израснал. Книги с автографи на автора, 

много снимков материал, магнетофонни ленти, интервюта, участия в писателски 

форуми също са част от колекцията, както и ученическия чин, на които Радичков е 

седял в прогимназията на село Гаганица.  

 

 В края на 2015 г. се подготви Културен календар на предвидените през 2016 г. 

чествания на национални, регионални и местни събития и форуми на 

територията на област Монтана. Културният календар е публикуван на 

интернет страницата на Областна администрация Монтана и изпратен до 

министерството на културата.  
 

8.Здравеопазване 

 

 Областна здравна карта  

 

Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

лечебните заведения със Заповед на Министъра на здравеопазването беше назначена 

комисия за разработване на Областна здравна карта на област Монтана с основна 

задача - изготвяне и окомплектоване на документа и неговото последващо изпращане в 

Министерството на здравеопазването. В състава на  комисията участваха 

представители на общините, Регионалната здравна инспекция, Районната 

здравноосигурителна каса и регионалните колегии на професионалните съсловни 

организации, извършващи дейност в сферата на здравеопазването.   

В хода на работата по изготвяне на документа комисията проведе общо 3 

работни заседания – 12, 19 и 23 ноември 2015 г., в рамките на които бяха взети под 

внимание и отразени постъпилите от страна на членовете мнения и коментари, както и 

всички становища за допълване или корекции в съдържанието, получени в писмен вид 



от Районната колегия на Българския лекарски съюз, общините и лечебните заведения в 

област Монтана. 

Здравната карта представлява стратегически документ, който се базира на 

извършен анализ на здравния и демографски статус на населението в област Монтана 

за 2014 г. Документът представя информация за основни параметри в здравната 

система на областно ниво с цел повишаване на нейната ефективност и подсигуряване 

на равен достъп  до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ 

за гражданите. 

Пълният комплект документи, включващ разработена Областна здравна карта за 

област Монтана, предложението за преструктуриране на лечебните заведения и копия 

от всички постъпили становища бяха изпратени на вниманието на Министъра на 

здравеопазването заедно с протоколи от проведените работни срещи на комисията. 

 

 Работна среща във връзка с проект по Оперативна Програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 с бенефициент Министерство на здравеопазването  

 

    На 02.07.2015 г. в Областна администрация Монтана беше проведена работна 

среща във връзка с получено писмо от министъра на здравеопазването, относно 

необходимостта от събиране и предоставяне на информация за терени – държавна 

собственост или общинска собственост, с оглед изпълнение на проект с бенефициент 

Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020. Основната цел на проекта е подобряване на условията за адекватна спешна 

медицинска помощ и продължително лечение и същият предвижда изграждане на нови 

помещения или ремонтиране на съществуващия сграден фонд на Центровете за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП) и Филиалите на центровете за спешна медицинска помощ 

(ФСМП).  

 

 Представител на областна администрация Монтана е член на Областния 

координационен съвет по Националната програма за намаляване на 

въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 

2013-2017 г. 

През 2015 г. комисията комисията е провела едно заседание в РЗИ Монтана. 

 

9.Околна среда 

 

 Област Монтана се включи в националната инициатива „Да изчистим 

България заедно”  

 

На 08.04.2015 г. в Областна администрация Монтана беше проведена работна 

среща във връзка с инициативата на btv Media Group „Да изчистим България!”,  на 

която присъстваха - мениджъра на кампанията от BTV, директора на РИОСВ – 

Монтана, експерти на РИО – Монтана, представители на  общините и ученици от гр. 

Вълчедръм, които бяха гости на областния управител по повод Международния ден на 

ромите.   

През 2015 г. инициативата се осъществи в рамките на пет  дни, посветени на 

петата годишнина на кампанията  под  наслов „Да изчистим България заедно!". На 10 

май, когато е Европейският ден за почистване, се чисти в населените места, на 17 май – 

Международния ден на спорта чистенето беше съсредоточено в  зоните за отдих и 

спорт, на 31 май, ден преди отбелязването на Деня на детето,  се почистваха детските 

площадки. Приоритетните места за чистене на 7 юни – Националния ден на природните 

паркове,  бяха  защитените зони и  националните паркове, а на 27 юни се почистваха 

водните басейни и реките, като специално внимание се отдели на река Дунав. 



Служители от Областната администрация Монтана се включиха в Европейския 

ден за почистване – 10 май. Те почистиха района около паркинга на стената на язовир 

Огоста – Монтана. Приоритетно  в този ден бе  почистването на зони в населените 

места, които са извън обсега на пролетното почистване, което всяка година организират 

общините в област Монтана.    

 

 През месец февруари 2015 г. на вниманието на МОСВ беше изпратено 

становище от Областния управител на област Монтана във връзка с 

необходимостта от съгласуване на планове за управление на резерват 

“Горната Кория” и Поддържан резерват “Ибиша” на територията на област 

Монтана съгласно разпоредбите на чл. 21, ал.3 от Наредбата за разработване на 

Планове за управление в защитените територии. 

 

 През месец февруари експерт от областна администрация Монтана взе участие 

в комисия, създадена със заповед на директора на РИОСВ Монтана във връзка с 

разпределението на квотите за билки под специален режим за 2015 г. 

 

 През месец септември 2015 г. до директора на РИОСВ Монтана е изпратено 

становище във връзка с изготвен Доклад за Екологична оценка на Общ 

устройствен план на община Медковец, област Монтана. Докладът е 

разгледан и одобрен впоследствие на заседание на Експертния екологичен съвет 

към РИОСВ Монтана. 

 

 От Регионалната лаборатория – Плевен към Изпълнителната агенция по околна 

среда беше изиксана информация във връзка с извършени измервания на 

показателите на атмосферния въздух в град Монтана през периода 25-28 юни 

2014 г. 

 

  Представител на областна администрация на 27.10.2015 г. участва в 

заседанието на Националния експертен съвет по изменение на климата 
/НЕСИК/. 

 На заседанито бяха обсъждени проект на Споразумение между страните, 

участващи в Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

  Целта на Споразумението е да се подпомогне изпълнението на целите, 

заложени в Рамковата конвенция по отношение на намирането на общ адекватен 

отговор на глобалните климатични промени и насърчаването на прехода към 

икономики и индустрии, генериращи по-малко вредни парникови емисии. 

Споразумението е обсъдено и гласувано през месец декември в рамките на 

конференцията на страните, включени в конвенцията и предложение за Директива на 

Европейския Парламент и на Съвета, коригираща Директива 2003/87/ЕС за насърчаване 

редукцията на вредни емисии в атмосферата и инвестиции в нисковъглеродна 

икономика. 

 

10. Енергийна ефективност 

 

 Беше изготвен и изпратен в срок до АУЕР годишния отчет по ЕЕ за 2014 г. за 

административните сгради на Областен управител Монтана – на пл. „Жеравица”  

1 и в местността „Расника” 

 

 18.11.2015 г. в Областна администрация – Монтана беше проведена 

информационна среща във връзка с  предстоящата либерализация на 

електроенергийния пазар в страната. На срещата екип от Министерство на 

енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране, 



Български енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса, 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД и електроразпределителните 

дружества разясниха на представители на общините в област Монтана,  бизнеса, 

отделни институции и медиите предимствата на свободния пазар, етапите, през 

които ще премине процесът, начините за смяна на доставчик и др. 

 

ХІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.Областна администрация Монтана беше удостоена с двата приза на 

Фондация „Прозрачни регламенти” - „Най прозрачна областна администрация” и 

„Най-добра практика за партньорство между областна администрация и 

гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на 

администрацията” 

 

През 2015 г. Областна администрация Монтана отново участва в конкурса на 

Фондация „Прозрачни регламенти”. Основните приоритети на конкурса са насочени 

към стимулиране развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в 

работата на администрацията, насърчаване на диалога и взаимодействието между 

държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското 

общество при решаването на обществено значими проблеми, стимулиране на 

административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата 

на администрацията. Наградите се връчват в следните категории – „Най-прозрачна 

областна администрация”, „Най-прозрачна общинска администрация”, „Най-добра 

практика за партньорство между областна администрация и структурите на 

 гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на 

администрацията” 

Целта на наградата на „Фондация за прозрачни регламенти“ е да идентифицира 

и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в България и 

ЕС добрите практики от дейността на българската администрация и положителния 

ефект от партньорството й с неправителствения сектор. Ангажираността на 

гражданското общество и активният външен мониторинг на административната 

дейност са едни от най-сигурните инструменти за гарантиране на ефективен контрол 

върху работата на администрацията. 

Тази година Областна администрация – Монтана спечели и двата приза за 

„Най прозрачна областна администрация” и „Най-добра практика за партньорство 

между областна администрация и гражданското общество за реализиране на 

прозрачност в действията на администрацията”.  

На официалната  церемония по награждаване с приза на „Фондация за 

прозрачни регламенти“, статуетката в първата категория  беше връчена на областния 

управител от секретаря по икономика, развитие на  регионите и инфраструктура на 

Президента на Републиката.  

 Гост на събитието бе проф. Мила Сантова от Института по етнология  и 

фолклористика при БАН под чието ръководство бе изготвена кандидатурата на област 

Монтана „Тъкане на чипровски килими”, която по предложение на Областна 

администрация – Монтана беше представена в Националната системи „Живи човешки 

съкровища 2012” и по-късно през 2014 г. вписана в Представителната листа на 

нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО за България.  

 Тъкачки, представители на НЧ „Петър Богдан 1909”-  гр. Чипровци, партньор на 

Областна администрация - Монтана в категорията „Най-добра практика за 

партньорство между областна администрация и гражданското общество за реализиране 

на прозрачност в действията на администрацията”, демонстрираха пред гостите и 

организаторите  тъкане на чипровски килим. Секретарят на читалището направи 

презентация на традицията „Тъкане на чипровски килим”. 



 

2. Организационно – техническа подготовка във връзка с произвеждането 

на местни избори и национален референдум на 25 октомври 2015 година. 

 

Във връзка със задължението на областните администрации по организационно-

техническата подготовка при произвеждането на избори, Областна администрация 

Монтана е извършила следните дейности: 

 На 14 юли 2015 г. в Областна администрация Монтана се проведе разяснителна 

среща, организирана от Централната избирателна комисия със кметове, 

общински съветници, граждани и медии. Срещата премина под мотото „По-близко до 

избирателите“. Тя имаше за цел разясняване на важни моменти, свързани с 

упражняване на правото на глас в предстоящите избори. На участниците беше бе 

представена презентация от член на ЦИК с основна информация за предстоящия местен 

вот през месец октомври 2015 г.; 

 Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на 

избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и 

транспортирането им до всички 11 общини на област Монтана; 

 Получени бяха бюлетините, както и останалите изборни книжа и материали, 

необходими за националния референдум и местните избори. За съхранението 

им, със заповед на областния управител, бяха определени помещения в сградата 

на областна админстрация Монтана. Помещенията бяха под постоянна 24-часова 

физическа охрана  на служители на ОД на МВР – Монтана. Областна 

администрация – Монтана предаде на представители на 11-те общински 

избирателни комисии,  в присъствието на представители на общинските 

администрации, получените бюлетини, книжа и материали. 

 Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности за СИК, след 

получаване на адресите на избирателните секции и транспортните схеми от 

общините;  

 Във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА бяха издадени 4 бр. заповеди, за 

назначаване  на  временно изпълняващи длъжността кмет на община, съответно 

кметове на кметства; 

 Подсигурено беше помещение на “Информационно обслужване”АД-клон 

Монтана за компютърна обработка на изборните резултати от ОИК Монтана; 

 На 13 октомври 2015 г. в областна администрация Монтана представители на 

ЦИК проведоха обучение на членове на общинските избирателни комисии от 

област Монтана, ТЗ „ГРАО”, „Информационно обслужване” АД, представители 

на ОД на МВР – Монтана и служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението”, техническите екипи от Областна и от Общинските 

администрации. Представителите на териториалните  ведомства  информираха, 

за  подготовката за нормално протичане на изборния ден и за създадена 

организация, по места.  

 Разпределени бяха Удостоверенията за гласуване на друго място и регистрите за 

издадените удостоверение и са своевременно предани на общините; 

 Във връзка с приетия Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в 

деня на изборите беше създадена организация за получаване от общините 

обобщена информация от СИК за изборната активност съгласно посочените от 

ЦИК часове. 

В резултат на така създадената организация произвеждането изборите и 

националния референдум на територията на област Монтана преминаха нормално и 

приключиха успешно. 

В изпълнение на правомощията си по чл. 23, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ със свои заповеди областният 

управител на област Монтана свика първите заседания на новите общински съвети.   

 



3. Връзки с обществеността 

 

 С цел осигуряване публичност и прозразност относно дейността на 

администрацията експерти от дирекцията редовно предоставят за публикуване 

на Интернет страницата на областна администрания Монтана информация за 

проведените срещи и инициативи на областния управител, на областните съвети 

и комисии, извършваните административни услуги и др. 

 Във връзка с предстоящи събития и инициативи на Областния управител, 

провеждане на работни срещи и заседания на съвети и комисии в Областна 

администрация Монтана, се осъществяваше постоянен контакт с представители 

на регионалните медиите. 

 За всички мероприятия, организирани от областен управител на област Монтана 

и зам. областните управители се подготвяше новина със снимков материал за 

интернет страницата и за официалната фейсбук страница на Областна 

администрация Монтана.  

 През 2015 г. бяха подготвяни и изпращани поздравителни адреси по повод 

рожденни дни, именни дни юбилеи национални празници до кметове на общини, 

празници  на общини областни управители, министерства, териториални 

структури, културни и образователни инстутиции. 
 

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ                   /П/ 

Областен управител на област Монтана 


