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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.  

 

Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана 

1 2 3 4 5 

Цели за 2017 г. Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 

самооценка 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

2.задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 50 %/ 

3.незадоволи 

телно 

 постигната 

 цел 

 / под 50 %/ 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

/заложен в 

началото на 

2017 г./ 

Индикатор за целево състояние 

/отчетен в края на 2017 г./ 

1.Качествено и 

прозрачно 

предоставяне на 

административните 

услуги 

 

1.Предоставяне на 

пълна информация 

на потенциалните 

потребители за 

административни 

услуги, чрез 

поддържане на 

актуален списък на 

предоставяните 

административни 

услуги на гишето 

за 

1. В ОА Монтана и 

през 2017 г. е 

предоставена пълна 

информация за 

административните 

услуги, извършвани 

от администрацията, 

която е достъпна за 

потребителите. 

Направен е преглед и 

е актуализиран 

списъкът на 

1.Предоставена 

информация за 

административ

ните услуги  

 

1.Информация за административните 

услуги е предоставена чрез публикуване 

на актуален списък на 

административните услуги, 

предоставяни от ОА Монтана на  

интернет страницата на 

администрацията и такъв е поставен на 

гишето за административно 

обслужване.    

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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административно 

обслужване и на 

интернет 

страницата на ОА 

Монтана  

предоставяните 

услуги, който е обявен 

на гишето за 

административно 

обслужване и на 

интернет страницата 

на администрацията.  

През 2017 г. са 

предоставени 995 

броя 

административни 

услуги. 

2.Получаване 

обратна връзка от 

потребителите за 

тяхната 

удовлетвореност от 

качеството на 

административното 

обслужване 

2.С цел повишаване 

ангажираността на 

служителите, 

обслужващи 

потребителите на 

административни 

услуги, на гишето за 

административно 

обслужване са 

поставени анонимни 

анкети, които 

гражданите може да 

попълват и да изразят 

своето мнение.  

Мнението на 

потребителите за 

тяхната 

удовлетвореност е 

важна предпоставка за 

подобряване на 

обслужването чрез 

отнасяне към всички 

потребители 

равнопоставено и 

честно и 

2.Брой анкетни 

карти на 

гишето за 

административ

но обслужване  

2. През 2017 г. на гишето за 

административно обслужване са 

попълнени 21 анкетни карти, като 

всичките 21 анкетирани са дали 

отговор, че обслужването е на много 

високо ниво. Няма анкетирани, които да 

не са доволни от административното 

обслужване в ОА Монтана. 
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предоставяйки пълна 

и вярна информация, 

относно 

извършваните услуги. 

2.Повишаване на 

административния 

капацитет на ОА 

Монтана 

Участие на 

служителите от 

администрацията в 

обучения и 

семинари 

С участието си в 

обучения и 

семинарии, 

служителите на ОА 

Монтана повишават 

свойте знания, умения 

и професионалната 

подготовка, а с това се 

повишава и 

качеството на 

работата им. 

 

 

 

Брой 

служители, 

учасвали в 

обучения и 

семинари 

През 2017 г. общо 26 служители са 

участвали в 21 обучения, курсове и 

семитари. 

Основните теми, по които са се 

обучавали служителите са: етнически и 

интеграционни въпроси, промени в 

данъчното законодателство, използване 

на пощенските и електронните 

съобщителни мрежи при кризи от 

военен характер, обществени поръчки, 

предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси,  защита на 

класифицираната информация, работа с 

портала за електронни административни 

услуги на АГКК, прилагане на КАО, 

отворени данни в управлението, 

енергийна ефективност и др. 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

3. Подобряване на 

дейността по 

процесуално 

представителство и 

защита на 

интересите на 

държавата 

Осигуряване на 

процесуално 

представителство   

Осигурено е 

процесуално 

представителство 

пред органите на 

съдебната власт и е 

поддържана актуална 

информация за хода 

на съдебните дела 

Изготвяне на 

периодична 

справка за хода 

на съдебните 

дела 

Изготвена е справка, която се 

актуализира на всеки етап от хода на 

съдебните дела 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

4. Провеждане на 

политика за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията 

1. Провеждане на 

заседания на 

Областния 

обществен съвет за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията 

(ООСППК) 

1. На заседанията са 

обсъждани въпроси за 

укрепване на 

антикорупционната 

среда в областта. 

Разгледани са въпроси 

свързани с 

установяването и 

1.Организиране 

и провеждане 

на заседания на 

ООСППК 

1.През 2017г. е проведено едно 

заседание на ООСППК 

2.задоволит 

елно 

постигната 

цел   

/50 и над 50%/ 
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предотвратяването на 

конфликт на интереси 

2. Поддържане на 

актуален регистър 

на интернет 

страницата на ОА 

Монтана за 

постъпилите през 

2017 г. сигнали и 

жалби до ООСППК 

2.През 2017 г. е 

поддържан актуален 

регистър за 

постъпилите сигнали 

до ООСППК 

2.Актуален 

регистър за 

постъпилите 

сигнали през 

2017 г. 

2.През 2017 г. регистърът на интернет 

страницата на ОА Монтана за 

постъпилите сигнали до ООСППК е 

актуализиран. 

5. Превенция за 

предотвратяване на 

бедствия на 

територията на 

област Монтана    

1. Поддържане на 

актуален регистър 

на язовирите в 

област Монтана с 

технически данни 

за тях 

Действия за 

предотвратяване и 

намаляване на 

последиците от 

бедствия 

1. Поддържане 

актуални 

събраните през 

2016 г. данни 

от 

собствениците 

на язовири по 

отношение на 

тяхната 

собственост. 

Източник на 

информацията 

са протоколите 

от проверките 

на язовирите от 

междуведомств

ени комисии, 

назначавани от 

Областния 

управител на 

област 

Монтана.        

1. Поддържане на актуарен регистър на 

язовирите в област Монтана  

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2. Извършване  

обследване на 

техническото и 

експлоатационно 

състояние и 

2.Сформирани 

две 

междуведомств

ени комисии за 

обследване на 

2.Извършени две проверки и дадени 

предписания на собствениците и 

ползвателите на водностопански обекти 

по отношение тяхното състояние. През 

пролетта са проверени 67 броя, а през 
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аварийното 

планиране на 

водностопанските 

обекти (язовири, 

защитни диги, 

хвостохранилища, 

изравнителни 

басейни и речни 

корита) на 

територията на 

област Монтана 

техническото и 

експлоатацион

ното състояние 

на водните 

обекти  

есента – 17 броя водностопански 

обекти. От проверките са съставени 

протоколи, които са изпратени на 

собствениците за изпълнение на 

дадените предписания. 

3. Обучение на 

доброволчески 

формирования на 

територията на 

област Монтана за 

защита на 

населението при 

бедствия 

3.Проведено 

заседание на 

Областния 

съвет за 

намаляване на 

риска от 

бедствия, на 

което основна 

тема е степента 

на изграждане 

на доброволни 

формирования 

и тяхното 

обучение. 

3. Организирано е заседание на Съвета 

за намаляване на риска от бедствия, на 

което присъстват и представители на 

доброволните формирования в 

общините. Обсъдени са възможностите 

за организиране и провеждане на 

съвместни тренировки и учения, за 

подготовка на съставните части на 

Единната спасителна система на 

територията на областта.   

6. Отбелязване на 

100 години от 

Първата световна 

война и участието на 

България в нея 

1.Организиране на 

открит урок с 

ученици от 

училищата в гр. 

Монтана на тема 

"100 години от 

битката при 

Дойран" 

1.Организиран открит 

урок с ученици за 

популяризиране сред 

младото поколение на 

битката в близост до 

езерото Дойран през 

1917 г. 

1.Организиране 

на открит урок  

1. Организиран открит урок за ученици 

от гимназиите в град Монтана, на който 

са представени материали в документи 

и снимки за битката при Дойран и 

участието на България в нея  

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2. Експониране на 

документална 

изложба "Войната в 

документи" 

2. Организиране на 

изложба във връзка 

със 100 годишнината 

от Първата световна 

2. Подреждане 

на изложба 

2. Подредена и открита изложба, на 

която са представени документи и 

снимки от Първата световна война. На 

откриването на изложбата присъстват 
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война ученици от училища в град Монтана, 

служители на администрацията и 

граждани. 

7. Поддържане на 

област Монтана в 

готовност за работа 

във военно време 

1. Изготвяне на 

план за привеждане 

на област Монтана 

в готовност за 

работа във военно 

време 

1. Изготвен и 

съгласуван план за 

привеждане на област 

Монтана в готовност 

за работа във военно 

време 

1. Изготвяне и 

съгласуване на 

план за 

привеждане на 

област 

Монтана в 

готовност за 

работа във 

военно време 

1. Изготвен и съгласуван с МО план за 

привеждане на област Монтана в 

готовност за работа във военно време 

1.напълно 

постигната 

цел /100 %/ 

 

8. Публикуване в 

интернет в отворен 

формат на 

информационни 

масиви и ресурси, 

които ОА Монтана 

поддържа и достъпът 

до които е свободен 

1.Публикуване в 

портала за 

отворени данни на 

публични регистри 

на издадените от 

областния 

управител на 

област Монтана 

актове за 

изработване и 

одобряване на 

устройствени 

планове и на 

техните изменения, 

на издадените 

разрешения за 

строеж и на 

въведените в 

експлоатация 

строежи 

1. Осигуряване на 

публичност и 

достъпност до 

актовете, издавани от 

областния управител 

и до одобрени от него 

устройствени планове 

1.Поддържане 

на актуални 

регистри на 

издадените от 

областния 

управител на 

област 

Монтана 

актове за 

изработване и 

одобряване на 

устройствени 

планове и на 

техните 

изменения, на 

издадените 

разрешения за 

строеж и на 

въведените в 

експлоатация 

строежи 

1. Публикуван Регистър на издадените 

от областния управител на област 

Монтана актове за изработване и 

одобряване на устройствени планове и 

на техните изменения  и Регистър на 

издадените разрешения за строеж 

1.напълно 

постигната 

цел /100 %/ 

 

2.Публикуване в 

портала за 

отворени данни на 

регистър за 

2.Осигуряване на 

публичност до 

провежданите от 

областния управител 

2.Поддържане 

на актуален 

регистър на 

обявените 

2. С Решение на МС № 436/04.08.2017 г. 

е приет Списък с набори от данни по 

приоритетни области, които да се 

публикуват в отворен формат на 
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проведените от 

областния 

управител на 

област Монтана 

обществени 

поръчки 

на област Монтана 

обществени поръчки 

обществени 

поръчки 

Портала за отворени данни, в който за 

областните администрации са 

придвидени за публикуване 3 регистъра. 

Вместо Регистър на обществените 

поръчки е публикуван задължителния 

Регистър за дейността на областните 

съвети и комисии 

9.Осъществяване на 

ефективен контрол 

за 

законосъобразност 

на актовете и 

действията на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация 

1.Проверка 

решенията на 

общинските съвети 

в област Монтана и 

изготвяне на 

заповеди за 

връщане и/или 

оспорване на 

незаконосъобразни

те от тях по реда и 

в сроковете, 

определени в 

ЗМСМА 

 

Спазване на 

принципите за добро 

управление  и 

правоприлагане от 

органите на местното 

самоуправление и 

местната на 

територията на област 

Монтана 

 

Във връзка с 

осъществяване 

на контрола за 

законосъобразн

ост на 

решенията на 

общинските 

съвети са 

проверени 1838 

бр. решения от 

156 бр. 

протоколи от 

проведени 

заседания. 

  

 

Върнати за ново обсъждане са 25 бр. 

решения.  

Преразгледани от общинските съвети са 

20 бр. решения.  

Оспорени пред Административен съд 

Монтана са 5 бр. решения, като като 1 

бр. решение е оспорено без да е 

връщано за ново обсъждане.  

След оспорването общинските съвети са 

отменили 5 бр. решения. 

1 бр. решение е отменено от съда. 

 

Общо броя върнати и/или оспорени 

решения на общинските съвети през 

2017 г. са 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

напълно 

постигната 

цел 

/100 %/ 

2.Контрол за 

законосъобразностт

а на актовете и 

действията на 

кметовете на 

общини, оспорени 

по 

административен 

ред. 

Проверки за 

законосъобразн

ост на 

заповедите на 

кметовете на 

общините в 

област 

Монтана по 

постъпили 

жалби 

 

2.До областния управител на област 

Монтана не са постъпвали жалби  за 

оспорване  по административен ред по 

реда на АПК актове на кметове на 

общини,  

3. Проверка на 

актовете на 

общинските съвети 

3.1.Проверени 

бяха– 95 бр. 

решения на 

3. Отменено 1 бр. решение на общински 

съвет, с които са въведени 

незаконосъобразни регулаторни 
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с  цел 

идентифициране на 

незаконосъобразни 

регулаторни 

режими прилагани 

от тях и 

предприемане на 

действия за 

отмяната им.  

 

 

общинските 

съвети, с които 

се приемат, 

изменят или 

допълват 

нормативни 

административ

ни актове. 

 3.2.Изготвени 

бяха11 писма 

до Общинските 

съвети за 

привеждане на 

Наредбите за 

определянето и 

администриран

ето на местните 

такси и цени на 

услуги в 

съответствие 

със закона. 

режими. 

 

 

4.Разглеждане на 

постъпилите 

сигнали, 

предложения, 

молби и жалби от 

граждани и 

юридически лица 

относно дейността 

на органите на 

местното 

самоуправление и 

териториални 

структури на 

изпълнителната 

власт. 

 

Проведени са 

21 бр. 

заседания на 

Комисията по 

чл.7а от УПОА 

 

 

 

. 

Разгледани  са 85 бр. сигнали и 

предложения от физически и 

юридически лица.  

 

От общия брой разгледани преписки - 7 

броя са постъпили от администрацията 

на Министерски съвет, 4 бр. от 

Омбудсмана на Република България, и 1 

брой от Районна прокуратура Монтана, 

останалите са от граждани. 

 

По шест от постъпилите и разгледани 

сигнали са сформирани комисии, които 

на място са се запознали с изложените 

факти и обстоятелства 
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В по-голяма си част проблемите, 

посочени в сигналите, са от местно 

значение – неправомерно ползване на 

земеделски имоти, изсичане на гори, 

проблеми с водоснабдяването и 

канализацията, съседски отношения, 

трудовоправни отношения и др. Същите 

са изпращани за решаване по 

компетентност до съответните 

институции. 

Всички податели на сигналите и 

предложенията са уведомявани 

своевременно за предприети действия 

или дадени становища от съответните 

компетентни институции. 

5. Участие в 

комисии по Закона 

за гражданската 

регистрация  

 

Проверки по 

постъпили 

сигнали. 

 

Не са постъпвали искания  от кметовете 

на общини за участие в комииси по ЗГР. 

6. Контрол за 

спазване 

разпоредбата на чл. 

42 от ЗСПЗЗ 

 

Събиране на 

информация от 

кметовете на 

общини и от 

директора на 

ОДЗ за 

спазване 

условията на 

чл. 37и, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ по 

сключените 

договори. 

 Не са постъпвали сигнали за 

нарушаване на разпоредбите на чл. 42 

от ЗСПЗЗ 

 

10.Развитие и 

прилагане на 

подходи и 

механизми за 

управление на 

1. Провеждане на 

заседания на 

областните съвети 

и комисии с цел 

подобряване на 

1.Взаимодействие с 

органите на местното 

самоуправление на 

областно ниво и 

дефинирани 

Планирани 4 

заседания на 

РСР в началото 

на 2017 г. 

съгласно 

1.1.През 2017 г. бяха проведени 4 

заседания на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападния район, като 

през второто полугодие    Областният 

управител на област Монтана беше 

2. 

задоволително 

постигната 

цел 

/50 и над 50 %/ 
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регионалното 

развитие, 

провеждане на 

регионални и 

секторни политики 

на територията на 

област Монтана 

основани на 

принципа на 

партньорство 

 

 

 

координацията 

между 

териториалните 

структури и 

общините за 

изпълнение целите 

на секторни 

политики на 

обласно ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регионални, областни 

и общински  

приоритети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

председател на съвета. 

Основните моменти обсъдени на 

заседанията проведени на 26-27.10.2017 

г. и 21.12.2017 г. са: 

–представяне на проекта на Междинна 

оценка на Регионалния план за развитие 

за периода 2014-2020г.;  

- представяне на информация за 

напредъка по отношение на дейностите, 

свързани с инфраструктурно 

подобряване / разширяване и 

изграждане на четирилентов път по 

трасето на Републикански път I-1 /Е -

79/;  

- представител на МТСП запозна 

членовете на съвета с приоритетите на 

социалната политика, провеждана на 

територията на Северозападен район; 

- бяха представени значими проекти, 

свързани с подобряване на 

инфраструктурата и възможностите за 

привличане на туристи на територията 

на Северозападен район; 

-ръководителите на Областните 

информационни центрове запознаха 

членовете на РСР с информация 

относно усвоените средства по 

отделните Оперативни програми на 

територията на областите в 

Северозападен район за периода 2007-

2013г, както и с актуална информация 

за периода 2014-2020г.; 

- беше направено представяне на 

информация за заявени инвеститорски 

намерения на територията на петте 

области в Северозападен район от 

страна на БАИ. 
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- Във връзка с инициатива за запазване 

на предоставяните към настоящия 

момент бонус точки на бенефициенти 

за дейности по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г., в 

рамките на Северозападния район 

Регионалният съвет за развитие обсъди 

и одобри мотивирано предложение до 

Управляващия орган на ОПИК 2014-

2020 г. не само за необходимостта от 

запазване на предоставяната към 

момента бонификация, но и 

необходимостта от упражняването на 

последващ контрол от страна на 

Управляващия орган и възможността 

областните управители да 

осъществяват такъв по отношение на 

дейностите по Оперативната програма 

на територията на 5-те области в 

Северозападна България. 

 

1.2.През м. септември 2017 г. 

Областният управител на област 

Монтана   участва в работна среща с 

министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, на която  

областните управители от 

Северозападния район  дискутираха 

развитието на пътната и водната 

инфраструктура в района, както и 

възможността за прилагането на 

Целенасочената инвестиционна 

програма за подкрепа на слаборазвитите 

региони в страната. 

Областните управители предадоха на 

министъра приоритизиран списък на 

нуждаещите се от рехабилитация пътни 
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Планирани 2 

заседания на 

Областния 

съвет за 

развитие в 

началото на 

2017 г. 

съгласно 

ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трасета в Северозападния район. 

 

2.През 2017 г.  Областният съвет за 

развитие на област Монтана е провел 

едно редовно заседание.  На 

заседанието проведено на 05 май 2017 г. 

беше  

обсъдена и приета изтотвената 

Последваща оценка и Окончателен 

доклад за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на област 

Монтана за период 2005-2013 г. 

Приетият документ е публикуван в 

Интернет-страницата на Областна 

администрация Монтана. 

На членовете на съвета беше 

представена и  Годишната 

инвестиционна програма за ремонт и 

поддържане на пътната инфраструктура 

в област Монтана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2. Разработване на 

Междинна оценка 

на Областната 

стратегия за 

развитие на област 

Монтана 2014-2020 

г. и актуализация 

на стратегията в 

това число 

привеждането и в 

съответствие с 

целите и 

приоритетите на 

Иновационната 

стратегия за 

интелигентна 

специализация в 

частта, отнасяща се 

до икономическото 

развитие. 

 

Подобрена 

координация с 

териториалните 

структури на 

изпълнителната власт 

за провеждане на 

политиките на 

областно ниво 

 В края на 2017 г. беше възложено 

изготвянето на Междинна оценка на 

степента на изпълнение на целите и 

приоритетите, заложени в ОСР 2014-

2020 г.  

 

3.Провеждане на 

тематични срещи с 

кметове на общини, 

териториални 

структури на 

изпълнителната 

власт и 

заинтересованите 

страни, за 

представяне 

изпълнението на 

дейности и открити 

процедури по 

оперативните 

програми за период 

2014-2020 г.   

Брой 

проведени 

срещи  

 

1.На 06.12.2017 г. в областна 

администрация Монтана беше 

проведено информационно събитие, 

организирано от Изпълнителната 

агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия. На форума беше 

представен кратък обучителен семинар  

на тема „Онлайн търговията и 

възможностите пред малките и средните 

предприятия за увеличаване на 

продажбите”. В допълнение от страна 

на Българската агенция за експортно 

застраховане беше представена 

информация относно  възможностите за 

застраховане на плащания по договори 

с български и чуждестранни клиенти. 
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 На събитието присъстваха 

представители на  над 30 фирми от 

област Монтана. Участие взеха и 

ученици от Финансово стопанската 

гимназия в областния град. 

2. Министърът на труда и социалната 

политика участва в работна среща с 

кметове и работодатели от областта 

участващи в пилотното изпълнение на 

програма „Работа“ през 2017  година. 

Програма „Работа“ стартира на 1 

септември в 14 общини от областите 

Видин, Враца и Монтана с финансиране 

от бюджета на МТСП. Към 31 октомври 

по нея бяха разкрити 1139 работни 

места. От тях 1004 са в публичния 

сектор, а 135 – в частния сектор.  Освен 

трайно безработни в нея се включиха 

икономически неактивни и 

демотивирани хора.  

4. Провеждане на 

активна политика 

сред младежите в 

областта с цел 

насърчаване на 

икономическата им 

активност, 

подобряване на 

достъпа до 

информация и 

качествени услуги. 

 

 

Повишаване 

качеството на живот и 

социалното развитие 

на младите хора в 

малките населени 

места и селските 

райони 

 

Обобщаване на 

информация от 

общините за 

извършените 

дейности  по 

изпълнението 

на  общинските 

планове за 

младежта 

1.Изготвен беше Годишен доклад за 

младежта за 2016 г. за област Монтана и 

аналитична справка за изпълнение на 

Националната стратегия за младежта 

(2010-2020) за 2017 г. 

2.Областна администрация Монтана се 

включи в шестнадесетото издание на 

националната инициативата „Мениджър 

за един ден”. Общо тринадесет ученици 

от Финансово-стопанската гимназия и 

Гимназията по техника и 

електротехника в Монтана,  

на случаен принцип бяха разпределени 

на ръководните длъжности - областен 

управител, зам. областни управители,  

главен секретар и главен секретар на 
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ВиК Асоциация.  

Младежите се запознаха отблизо със 

приоритетните за изпълнение задачи от 

политическия кабинет на областния 

управител и екипа на държавната 

администрация. По-късно 

„мениджърите за един ден” представиха 

своите  виждания за развитието на 

региона и участието на младите хора в 

обществения живот и управлението на 

областта. 

 5.Провеждане на 

активна политика в 

сферата на 

етническите и 

интеграционните 

въпроси на 

територията на 

област Монтана 

чрез: 

-повишаване на 

информираността 

на роми – 

гимназисти 

относно 

възможности за 

обучения, стажове 

и стипендии; 

- подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

административните 

структури  и 

неправителственит

е организации за 

Създаване на условия 

за равноправно 

интегриране на 

ромите в обществения 

и икономическия 

живот чрез 

осигуряване на 

възможности и равен 

достъп до права, 

блага, стоки и услуги.  

 

Провеждане на 

информационн

и кампании,   

заседания на 

ОССЕИВ, 

осъществен 

мониторинг за 

изпълнение на 

ОС за 

интегриране на 

ромите 

 

 

 

 

1.На 12 април 2017 г. в Областна 

администрация Монтана, беше 

проведено първото заседание на 

ОССЕИВ. 

На заседанието беше  представен 

Годишният мониторингов доклад за 

 2016 г., който съдържаше информация 

по изпълнение приоритетите на 

Областната стратегия на област 

Монтана за интегриране на ромите 

2012-2020 г. Докладът беше изготвен на 

база подадена информация от 

регионални държавни структури, 

отговорни по изпълнението на 

стратегията   и Общинските планове за 

действие на единадесетте общини в 

област Монтана.  

Представител на  Ромския 

образователен фонд   за България  

запозна присъстващите, сред които и 

бъдещи кандидат-студенти,  със 

стипендиантски програми насочени към 

студенти и кандидат-студенти от 

ромски произход. Той представи 

платформата за онлайн кандидатстване, 
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решаване на 

конкретни 

проблеми свързани 

с малцинствата. 

както и важна информация относно 

сроковете, необходимите документи и 

минималните изисквания на програмите 

към кандидатите.  

 

2.На 25 октомври 2017 г., беше 

проведено второто заседание на 

ОССЕИВ.  

На срещата, експерт в „Бюро по труда” 

– Монтана  представи мултимедийна 

презентация на Проект  " Готови за 

работа", който  се реализира по 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта 

на проекта е стимулиране на 

активността и подобряване на 

възможностите за намиране на работа и 

трудова реализация на младежи до 29-

годишна възраст вкл., които не са нито 

в образование или обучение, нито в 

заетост, и не са регистрирани като 

безработни лица в Дирекция „Бюро по 

труда” (ДБТ) към Агенция по заетостта.  

Заместник кметът на  община 

Бойчиновци и координатор за програма 

РОМАКТ сподели пред присъстващите  

реализирани дейности по проект 

РОМАКТ в община Бойчиновци.  

На заседанието  присъства  и експерт от 

програма РОМАКТ, който представи 

допълнителна информация във връзка с 

изпълнението на  програмата и 

възможността и други общини от 

областта да се влючат в нея. 

 

 6.Подпомагане 

провеждането на 

1. Утвърдена 

Областна стратегия за 

1.Създаване на 

областен 

1.1.Със заповед на областния управител 

беше сформирана работна група, която 
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държавната 

политика в 

областта на 

образованието с 

цел повишаване 

качеството на 

обучението в 

област Монтана 

 

личностно развитие на 

децата и учениците 

2017-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативен 

екип за 

разработване и 

съгласуване на  

Областна 

стратегия за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците 

2017-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да предложи на Областния съвет за 

развитие проекта на Областната 

стратегия. Предвид промяната в 

нормативната уредба приемането беше 

отсрочено за следващата година. 

1.2.На 19 юни 2017 г. беше проведено 

заседание на Областния 

координационен съвет за 

институционална подкрепа, създаден по 

проект „Заедно от детската градина“.  

На срещата беше  предоставена 

информация за реализираните дейности 

в подкрепените детски градини в 

общините -партньори по проекта на 

територията на област Монтана в 

рамките на учебната 2016/2017 година. 

Областният съвет е част от дейностите 

по проект на УНИЦЕФ „Подкрепа за 

приобщаващо образование на деца със 

специфични потребности в детските 

градини от област Монтана”  и част от 

инициативата „Заедно от детската 

градина“. Реализирането на проекта е от 

значение за  развитие на процеса на 

приобщаване на децата със специфични 

потребности от ранна детска възраст.  

На заседанието присъстваха 

представители на УНИЦЕФ - България, 

Националната асоциация на ресурсните 

учители в България, Регионален център 

за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование – Монтана, РУО-Монтана, 

РДСП-Монтана, директори на детски 

градини и ръководители на социални 

услуги. 

 

2.1.На 24.01.2017г.  в беше проведено 
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2.Подобряване на 

връзката на 

образованието и 

обучението с 

потребностите на 

пазара на труда в 

област Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проведено 

заседание на 

КЗ за  

разглеждане и  

одобрение на 

подадените до 

началника на 

РИО Монтана 

предложения 

държавен план-

прием по 

професии за 

учебната 2017 

– 2018 г. 

заседание на Областния  Обществен 

съвет  на област Монтана във връзка с 

Наредба 10, свързана с Държавния 

план-прием и организацията на 

дейностите в училищното образование.  

Експерти от РУО – Монтана 

представиха  проекта на Държавния 

план-прием за учебната 2017/2018 г. в 

област Монтана и информираха 

присъстващите за броя на учениците по 

специалности, които ще се дипломират 

в периода 2017/2020 г.  

 

2.2. На 15.01.2017 г. беше проведено  

заседание на Комисията по заетостта, на 

което бяха разгледани и  съгласувани 

подадените до началника на РУО 

Монтана предложения от държавните и 

общинските училища от област 

Монтана за държавен план-прием по 

професии за учебната 2017 – 2018 

година. 

 

2.3.В рамките на втората Европейска 

седмица на професионалните умения 

през м. ноември 2017 г. беше проведена 

работна среща  с цел  подобряване на 

съответствието между потребностите от 

работна сила,   повишаване на  

информираността и  представяне по 

подходящ начин на широката гама от 

възможности, които ПОО предоставя. 

Въз основана на проведените дискусии 

и направени предложения ще бъде 

изготвено предложението за държавен 

план-прием за следващата учебна 

година.  
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2.4. Работна среща във връзка с 

изпълнение Решение № 373 от 

05.07.2017 г. на МС за създаване на 

Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна възраст, беше проведено 

на 25.07.2017 г.   

Представител на РУО – Монтана 

разясни на участниците Механизма и 

конктретните отговорности на всяка 

институция ангажирана в процеса. 

 7. Оперативно 

координиране на 

изпълнението на 

Областната 

стратегия, 

подпомагане 

провеждането на 

държавната 

политика по 

развитието на нови 

и достъпни 

социални услуги 

 

 

Създадени условия за 

ефективното 

функциониране на 

ОСРСУ 

 

Създадени условия за 

ефективна 

координация и 

взаимодействие на 

ангажираните субекти 

при изпълнение на 

политики в 

социалната сфера 

Брой 

проведени 

заседания на 

Комисията по 

социална 

политика 

 

1.През 2017 г. са проведени две 

заседания на  Комисията по социална 

политика  

На заседанието, състояло се на 

03.05.2017 г., беше одобрен Годишния 

мониторингов доклад, изработен от 

Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/.  

 

2.На заседанието, проведено на 

30.10.2017г., беше обсъден  

разработения от УНИЦЕФ – Общински 

план за действие при случаи на насилие 

над деца. 

По отношение предложената процедура 

за взаимодействие при сигнал за дете, 

жертва на насилие или в риск от 

насилие между  институциите бяха 

направени предложения от 

представителите на Дирекция 

„Социално подпомагане” Монтана, 

Окръжна прокуратура Монтана, 

Районен съд Берковица, ОД на МВР 

Монтана, община Лом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

напълно 

постигната 

цел 

/100 %/ 
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С оглед направените изказвания беше 

обсъдено, че в рамките на утвърдения 

на национално ниво Координационен 

механизъм за взаимодействие при 

случаи на деца, жертва или в риск от 

насилие, в компетентността на всяка 

община е да развие ефективна и гъвкава 

система с цел използването на 

съществуващите социални услуги, 

регистрирани в общината или да ползва 

такива на областно ниво. 

В заседанието участваха и 

представители на  УНИЦЕФ - България, 

Института по социални дейности и 

практики,  Детски център за 

застъпничество и подкрепа Зона 

Закрила - Монтана, Окръжна 

прокуратура - Монтана, Районна 

прокуратура - Монтана, Районен съд - 

Лом, Берковица и др. 

11.Провеждане на 

активна политика по 

осигуряване на 

заетост и 

инвестиране в 

човешките ресурси 

на територията на 

област Монтана  

 

 

1.Провеждане на 

заседания на КЗ за 

разглеждане и 

одобрение на 

предложения за 

регионални 

програми за заетост 

и за оценка и 

класиране на 

заявления на 

работодатели за 

участие по схеми 

на ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

 

 

Развитие на 

регионалния подход 

при разработването и 

изпълнението на 

програми за обучение 

и заетост, съобразен с 

характеристиките на 

местния трудов пазар, 

местите ресурси и 

потенциал за 

развитие. 

Провеждане на  

заседания на 

Комисията по 

заетост за 

одобяване на 

програми за 

заетост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие на област 

Монтана проведе 2 заседания на 

13.03.2017 г. и  29.03.2017 г., на които 

беше одобрен  проекта на Регионалната 

програма за заетост и обучение за 

област Монтана.   

Регионалната програми за заетост и 

обучение беше изработена от Комиси,я 

назначена със заповед  на Областния 

управител на област Монтана по 

образец, утвърден от Министъра на 

труда и социалната политика  и въз 

основа на оценка и подбор на 

постъпилите проектни предложения от 

областната и общинските 

администрации. 

1. 

напълно 

постигната 

цел 

/100 %/ 
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Общият  брой безработни лица, 

включени в програмата  са 73 бр.,  на 

пълен работен ден. Източниците  на 

финансиране са  от държавния бюджет 

и  средства, осигурени от общинските и 

от областна администрация. 

 

1.2. Във връзка с обявен от  Агенцията 

по заетостта прием на заявки по схема 

„Обучения и заетост за младите хора”, 

която беше насочена към безработни 

лица до 29 години включително, бяха 

проведени на 11.04.2017 г. и  

19.04.2017г. заседания на Комисията по 

заетостта.  

Поради факта, че определения финансов 

ресурс не е достатъчен за 

удовлетворяване на всички 134 бр. 

заявки, след извършената оценка, по 

схема “Обучения и заетост на младите 

хора” за област Монтана бяха 

предложени за финансиране 127 бр. 

заявки на стойност 2 143 390,01 лева.  

 

2.В областна администрация Монтана 

по програма „Старт на кариерата” за 9 

месеца през 2017 г. бяха наети  2 

младежи на възраст до 29г. 

 

3.По програма "Комплексно рамково 

обучение и стаж - КРОС” В областна 

администрация Монтана през 2017 г. за 

три месеца бяха наети 2 бр. лица.  

 

4.По Национална програма за заетост и 

обучение на хора с увреждания през 

2017 г. в областна администрация 
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Монтана беше наето 1 лице.  

 

2.Активизиране на 

социалния диалог в 

рамките на 

Областния съвет по 

тристранно 

сътрудничество и 

Областния съвет по 

условия на труд за 

област Монтана 

 

Планирани 2 

броя  заседания 

на Областния 

съвет по 

тристранно 

сътрудничество 

и Областния 

съвет по 

условия на 

труд за област 

Монтана. 

 

 

 

2.1.На 24 юли 2017 г.  беше проведено 

заседание на Областния съвет по 

условия на труд на тема „Състояние на 

спазване на трудовото законодателство 

в област Монтана и контрола в тази 

посока ". Представител на Д „ИТ” – 

Монтана запозна членовете на съвета с  

Доклад относно резултатите от 

дейността на Дирекцията през първото 

полугодие на 2017 г.  

 

2. На 24 ноември 2017 г.  беше 

проведено заседание на Областния 

съвет за тристранно сътрудничество. На 

зеседанието представител на ТД на 

НАП – Велико Търново, офис Монтана 

запозна присъстващите с процедурата за   

Предоставяне на електронни услуги с 

персонален идентификационен код от 

НАП. 

Членовете на комисията бяха запознати 

от служител на  РЗОК – Монтана с 

възможността за  Достъп до 

Персонализираната информационна 

система на НЗОК.  

 

12.Осъществяване на 

наблюдение и  

контрол върху 

процеса по 

обновяването на 

жилищните сгради 

на територията на 

област Монтана 

1.Извършване на 

проверка на 

документите за 

наличие на 

предпоставки за 

одобряване на 

сградите и 

попълване на 

контролен лист по 

образец. 

В три общини -

Монтана, Берковица, 

и Вършец са 

създадени сдружения 

на собствениците, 

като 22 от тях през 

2017 г. са подали 

заявления за интерес и 

финансова помощ 

/ЗИФП/ до общините: 

Със Заповед на 

Областния 

управител на 

област 

Монтана е 

назначена 

комисия със 

задача да го 

подпомага  при 

изпълнение на 

1.Проведени са 13 броя заседания, на 

които са разгледани 22 броя ЗИФП, като 

2 бр. на община Монтана са отказани.                            

Изготвени са  20 бр. протоколи 

 

Изготвени са  20 бр. контролни листове 

по образец на Програмата, за 

резултатите от проверката на 

документите на сградите, предмет на 

горецитираните заявления,  които са 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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. 

 

 

 

18 бр. от община 

Монтана, 2 бр. от 

община Берковица и 2 

бр. от община 

Вършец. 

По всяко ЗИФП е 

извършвана проверка 

на място за 

установяване 

верността на 

подадената 

информация в него.  

 

 

През 2017 г. по 

Програмата продължи 

строителството на 7 

броя сгради – 6 броя в 

община Монтана и 1 

брой в община Лом. 

До края на 2017 г. 

приключи 

строителството на 

всичките 7 броя 

сгради, като същите 

са въведени в 

експлоатация. 

задълженията 

му по 

НПЕЕМЖС. 

 

През  2017 г. 

Комисията е 

провела общо 

37 броя 

заседания, като 

за всяко от тях 

е изготвен 

протокол. 

 

 

 

изпратени до кметовете на общините 

Монтана, Берковица и Вършец. 

 

 

 

 

2. Подписване на 

договор за целево 

финансиране с 

общината и 

Българската банка 

за развитие и 

анекси към него. 

1..Проведени са 4 

броя заседания на 

комисията, на които 

са разгледани 

тринадесет броя 

анекси към ДЦФ на 

сгради в общините 

Монтана и Лом. 

 

2.Изготвяни са писма 

Проведени 4 

броя заседания 

на комисията. 

 

Подписани 13 броя анекси към ДЦФ на 

сгради в общините Монтана и Лом. 
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до ББР гр. София, с 

които са им 

изпращани 

подписаните от 

кметовете и областния 

управител анекси към 

вече сключени 

договори за целево 

финансиране. 

 

3. Проверка на 

референтните 

стойности на 

обществени 

поръчки и договори 

с външни 

изпълнители. 

Извършени са девет 

броя проверки на 

референтните 

стойности на 

обществени поръчки и 

на договори с външни 

изпълнители, както 

следва: 

    -обществена 

поръчка за 

инженеринг 

/проектиране, АН и 

СМР/ - 1 брой община 

Берковица. 

  - обществена 

поръчка за оценка на 

съответствието и 

строителен надзор - 1 

брой община 

Берковица. 

 - договор за 

инженеринг 

/проектиране, АН и 

СМР/ - 1 брой община 

Берковица. 

   - договор за оценка 

на съответствието и 

Проведени 3 

броя заседания 

на комисията, 

на които е 

извършена 

проверка на 

документите на 

4 броя 

обществени 

поръчки и 5 

броя договори 

с външни 

изпълнители. 

Изготвени 9 броя контролни листове, 

които са изпращани с писма до 

съответните общини, МРРБ и ББР гр. 

София. 
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строителен надзор - 1 

брой община 

Берковица. 

- обществена поръчка 

за инженеринг 

/проектиране, АН и 

СМР/ на 4 сгради - 1 

брой община Лом. 

   -обществена 

поръчка за оценка на 

съответствието и 

строителен надзор на 

4 сгради - 1 брой 

община Лом. 

- договор за СМР - 1 

брой община Лом 

 - договор за 

строителен надзор и 

инвеститорски 

контрол - 1 брой 

община Лом 

  - договор за авторски 

надзор – 1 брой 

община Лом 

4. Изпращане на 

ежеседмична и 

ежемесечни 

информации до 

МРРБ за напредъка 

по програмата. 

. 

 

 

Редовно беше 

събирана и 

обобщавана 

информция от 

общините и са 

изпращани в 

МРРБ гр. 

София 

седмичните 

справки и 

месечните 

регистри – 

регистър и  

Изготвени  45 броя обобщени 

иформации за област Монтана  
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обществени 

поръчки и 

регистър общ 

напредък. 

Три пъти през 

2017 г. е 

събирана, 

обобщавана и 

изпращана в 

МРРБ 

информация за 

паричните 

потоци и 

бюджетната 

прогноза 

5. Координиране и 

наблюдение на 

процеса по 

обновяване на 

жилищните сгради. 

5.1. Извършвани са 

посещения на 

обектите по 

програмата по време 

на строителството им 

и са изготвяни 

доклади до областния 

управител. 

 

5.2. Проведени са 11 

броя заседания на 

комисията, на които 

са разгледани 

четиринадесет броя 

актове и протоколи в 

строителството 

/образци 2, 10, 11 и 

15/ за сгради в 

общините Монтана и 

Лом. Подписаните 

актове са изпратени с 

писма на кметовете на 

Изпращане на 

общините 

постъпилите 

писма и 

указания от 

МРРБ  и 

извършване на 

проверки на 

място 

Своевременно 

са препращани 

до общините в 

област 

Монтана 

указания на 

МРРБ по 

Програмата.  

 

5.1. Извършени 7 броя проверки в 

строиотелството и изготвени 7 броя 

доклади. 

 

 

 

5.2. Проведени 11 броя заседания – 

разгледани 14 броя актове в 

строителството. 
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съответните общини. 

 

5.3. Проведени са 9 

броя заседания на 

комисията, на които 

са разгледани 

тринадесет броя 

протоколи по чл. 12 от 

ДЦФ на десет сгради 

в община Монтана, 

две сгради в община 

Берковица и една 

сграда в община Лом. 

Подписаните 

протоколи по чл. 12 от 

ДЦФ са изпратени с 

писма на кметовете на 

съответните общини.  

 

 

 

5.3. Проведени 9 броя заседания – 

разгледани 13 броя протоколи по чл. 12 

от ДЦФ. 

13.Повишаване 

качеството на 

транспортните 

услуги за 

населението и 

бизнеса и 

подобряване 

безопасността на 

движение на 

територията на 

област Монтана 

1.Провеждане на 

заседания на 

Областната 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

 

 

 

Повишаване нивото 

на безопасността и 

сигурността по 

пътищата  

 

 

Брой заседания 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Проведено е едно заседание на 

Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата, на което бяха 

обсъдени организацията и 

провеждането на Областния кръг на 

Националната ученическа викторина по 

безопасност на движението „Да запазим 

децата на пътя“ и предложения за 

отбелязване на Глобалната седмица за 

пътна безопасност, обявена с решение 

на Общото събрание на ООН. 

Беше представена и информация за 

състоянието на пътнотранспортната 

аварийност на територията на област 

Монтана за периода 01.01 – 11.04.2017 

г. 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2.Организиране на 

мероприятия, 

 Проведени 

мероприятия 

1.Със съдействието на Областна 

администрация Монтана, РУО – 
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свързани с 

безопасността на 

движението по 

пътищата 

 

Монтана, Сектор „Пътна полиция“ към 

ОД на МВР – Монтана, Български 

младежки Червен кръст – Монтана, 

СБА – Монтана и представители на 

авто-инструкторите, на 25 април 2017 г. 

в Общински младежки дом – гр. 

Монтана се проведе Областния кръг на 

Националната ученическа викторина по 

безопасност на движението „Да запазим 

децата на пътя“. В състезанието взеха 

участие ученици от шест училища в 

област Монтана. 

 

2.По повод отбелязването на 

Глобалната седмица за пътна 

безопасност, в периода 08 – 14 май 2017 

г. Областна администрация Монтана 

организира провеждането та следните 

мероприятия: 

 

 2.1. Ученици от Детските полицейски 

управления в област Монтана 

патрулираха заедно със служители на 

Пътна полиция по централните улици 

на градовете Монтана, Берковица и Лом 

и раздаваха брошури на водачите, 

призовавайки ги да бъдат внимателни 

на пътя и да спазват правилата за 

движение. 

 

2.2.Конкурс за детска рисунка, обявен в 

две възрастови групи с две тематики: 

I група: за учениците от I до IV клас: 

„Аз вече знам и мога да се пазя сам“; 

II група: за учениците от V до VIII клас: 

„Да се движим безопасно“. 

Участие в конкурса взеха общо 34 
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ученика от 10 училища в област 

Монтана. 

 

2.3..Велопоход. Стартът на 

мероприятието бе даден на 12.05.2017 г. 

от 10,00 часа пред сградата на Областна 

администрация Монтана. В него се 

включиха над 100 души – ученици от 

училищата в гр. Монтана, родители, 

учители и други, подкрепящи 

инициативата.  

 

3.На 21 септември 2017 г. по 

инициатива на Европейската мрежа на 

службите на пътна полиция (TISPOL) на 

територията на Република България се 

проведе операция „EDWARD” – 

Европейски ден без загинали на пътя. 

Сред партньорите, подкрепили 

инициативата бе и Областна 

администрация Монтана. Изготвени 

бяха брошури с препоръки за безопасно 

шофиране, които съвместно с ОД на 

МВР – Монтана и ученици от Детските 

полицейски управления бяха 

разпространени сред водачите в 

градовете Монтана, Берковица, Вършец 

и Лом. На интернет страницата, както и 

във Facebook страницата на Областната 

администрация, съгласно поетия 

ангажимент за подкрепа на 

инициативата, се публикуваше 

информация за операцията и препоръки 

за безопасно шофиране, онагледени с 

графика. 

 

4.По повод отбелязването на Световния 
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ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия – 19 

ноември 2017 г., 

по предложение на Областния 

управител на област Монтана бе 

отслужена панихида в памет на 

загиналите в храм „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в гр. Монтана. На 

възпоменателната служба присъстваха 

служители на Областната 

администрация, ОД на МВР – Монтана 

и други териториални структури, 

представители на които са членове в 

Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата. 

3.Провеждане на 

заседания на 

Областната 

комисия по 

транспорт 

 

 

 

Подобрено 

транспортно 

обслужване.  

 

 

Брой заседания 

 

С цел подобряване на транспортното 

обслужване на населението в областта 

беше проведено е едно заседание на 

Областната комисия по транспорт, на 

което се разгледаха и приеха 

предложенията от кмета на община 

Якимово за промени в областната 

транспортна схема и се приеха нови 

вътрешни правила за работа на 

комисията. 

14.Осъществяване на 

ефективно и 

ефикасно 

управление на 

дейностите по 

стопанисване, 

управление и 

разпореждане с 

имоти и вещи 

държавна 

собственост на 

територията на 

1.Извършване 

оглед на 

състоянието на 

имотите държавна 

собственост в 

управление на 

областния 

управител 

 

 

Подобряване 

обслужването на 

ведомства, 

гражданите и бизнеса 

 

Създаване на условия 

за прозрачност, 

публичност и 

конкурентност при 

провеждането на 

търгове за отдаване 

под наем и  

Назначени 

комисии 

 

 

 

 

 

 

Със заповед на областния управител са  

назначени  3 бр. комисии за извършване 

огледи на място на имоти – частна 

държавна собственост с оглед 

уточняване начина на трайно ползване 

на същите и правото на управлание 

върху тях. 

Въз основа на сформирани от областния 

управител на област Монтана 

междуведомствени комисии са 

извършени огледи на ВиК активи – 

публична държавна собственост. 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 



 32 

област Монтана. разпоредителни 

действия с имоти 

държавна собственост 

 

 

 

 

 

Упражнява се 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 619 бр. 

АОС. 

2.Разглеждане на 

заявления - за 

придобиване и 

разпореждане с 

имоти и вещи - 

частна 

държавна 

собственост и за  

отдаване под наем 

на имоти – частна 

държавна 

собственост. 

Създаване на условия 

за прозрачност, 

публичност и 

конкурентност  при 

управлението и 

разпореждането с 

имоти и вещи 

държавна собственост  

Проведени 

заседания на 

комисията по 

ДС, изготвени 

протоколи 

През 2017 година въз основа на 

подадени заявление от собственици на 

законно построени сгради са продадени 

два терена частна държавна 

собственост.  

След проведена тръжна процедура под 

наем е отдаден самостоятелен обект в 

сграда в град Монтана.  

За поставане на преместваеми 

съоръжения рекламно информационни 

елементи /билбордове/ са отдадени под 

наем чрез търг три терена за 

поставянето им.  Проведена е и тръжна 

процедура за поставяне на 

преместваеми обекти /два броя 

генератори/ в имот – частна държавна 

собственост в  град Монтана. 

Прекратен е договор за наем, сключен с 

политическа партия, поради изтичане на 

срока му. 

3.Провеждане на 

процедури по 

предоставяне на 

имоти-държавна 

собственост на 

общини и 

държавни 

структури 

 

Създаване на условия 

за дейността на 

териториални структу 

на изпълнителната 

власт и общините   

 

Проведени 

заседания на 

комисията по 

ДС, изготвени 

протоколи 

През отчетния период с Решения на 

Министерския съвет безвъзмездно в 

собственост на общини са прехвърлени 

4 имота – държавна собственост: 

община Лом – 2 бр., община Берковица 

- 1 бр. 

Община Георги Дамяново – 1 бр. 

След отправено до областния управител 

на област Монтана заявление от 
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Агенция по заетостта за отпаднала 

необходимост от два самостоятелни 

обекта в град Берковица със Заповеди 

на ОУ правото на управление върху 

същите е отнето. 

Поради отпаднала необходимост със 

Заповед на областния управител е 

отнето правото на управление от АСП 

върху част от сграда в село Якимово. 

С решение на МС на ТД на НАП – 

Велико Търново е предоставено 

безвъзмездно право на управление 

върху самостоятелен обект в сграда – 

публична държавна собственост в град 

Монтана. 

С Решение на МС от БНТ поради 

отпаднала необходимост е отнето право 

на управление върху самостоятелен 

обект – публична държавна собственост 

в град Монтана и същото помещение е 

предоставено на Омбудсмана на 

Република България. 

От областния управител на област 

Монтана до МРРБ е отправено 

предложение за предоставяне на част от 

самостоятелен обект – публична 

държавна собственост в град Лом на 

Главна дирекция изпълнение на 

наказанията към Министерство на 

правосъдието. 

4. Предприемане на 

действия за 

прекратяване на 

съсобственост с 

физически и 

юридически лица. 

Подобряване 

обслужването на 

гражданите и бизнеса.  

 

Проведени 

заседания на 

комисията по 

ДС, изготвени 

протоколи 

Изпратени са 2 броя писма до 

съсобствениците относно намерения за 

предприемане на действия за 

прекратяване на съсобствеността върху 

два имота на територията на област 

Монтана. 

5.Издаване на Подобряване Извършване на През периода са извършени 
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удостоверения 

относно статута на 

имоти и на 

документи от архив 

«Държавна 

собственост»  

обслужването на 

ведомства, 

гражданите и бизнеса. 

проверки обстоятелствени проверки и са издадени 

удостоверения по обстоятелствена 

проверка за общо 776 бр. имоти.  

 

6. Изпълнение на 

дейноси по 

отчуждителни 

процедури 

Подобряване 

обслужването на 

гражданите и бизнеса. 

Проведени 

заседания на 

комисията за 

изплащане на 

обещетенияна 

собствениците 

на отчуждени 

имоти, 

изготвени 

протоколи 

Проведени са две заседания на 

комисията за изплащане на 

обезщетенията на собствениците на 

отчуждени имоти. Изготвени са два 

протокола. Изплатени са обезщетенията 

по четири подадени заявления от 

собственици или наследници на 

отчуждени имоти. 

15.Повишаване  

информираността на 

обществото относно 

ролята, 

правомощията, 

отговорностите на 

областния управител 

и дейността на 

Областна 

администрация 

Монтана 

1.Поддържане на 

пряка връзка с 

медиите – печатни 

и електронни, 

организиране на 

различни медийни 

събития – за 

отразяване на 

дейността на 

Областния 

управител 

 

 

 

 

 

 

 

Прозрачност за работа 

на институцията като 

цяло, подобрена 

информираност на 

обществото и улеснен 

достъп до обществена 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

Брой  

публикувани 

новини в 

официалната 

интернет 

страница на 

Областна 

администрация 

Монтана, както 

и в 

регионалните 

печатни и 

електронни 

медии. 

 

 

. 

През 2017 г. бяха проведени три основни 

комуникационни събития във връзка с 

десетата годишнина от членството на 

България в ЕС и с цел представяне на 

приоритетите на българското 

председателство на Съвета на ЕС в 

градовете  Чипровци, Лом и Вършец. 

В рамките на инициативата Областна 

администрация Монтана  реализира два 

ученически конкурса  - съответно за есе 

(за ученици 8-12 клас) и за рисунка (за 

ученици 5-8 клас) на тема „Ние – децата 

на Европа”. 

Конкурсите бяха проведени с идеята да 

бъдат насърчени талантливите деца в 

училищата на територията на област 

Монтана да покажат чрез своите творби 

представата си за Европейския съюз и 

своето място в него. 

Проведени бяха и четири  

1. 

напълно  

постигната 

 цел  

/100 %/
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комуникационни събития в подкрепа на 

дейностите по подготовка на 

предстоящото българско 

председателство на Съвета на 

Европейския съюз в четири читалища в 

населени места на територията на област 

Монтана – в селата Василовци, Якимово, 

Владимирово и Говежда. 

Основните цели при провеждане на  

комуникационните събития бяха да се  

представи информация, включваща 

постигнатия в резултат от 10-годишното 

членство на страната в ЕС напредък на 

национално, регионално и местно ниво 

заедно с информация за структурата и 

основните функции на ключовите 

управленски институции на 

Европейския съюз.  

От страна на общинските кметове беше 

представена информация относно 

реализираните значими проекти на 

територията на общината и съответните 

населени места, с финансов ресурс от 

Европейските програми и фондове. 

Непосредствено преди официалното 

откриване на всяко едно от събитията 

пред аудиторията бяха представяни 

кратки клипове за Европейския съюз и 

начина на функциониране на неговите 

структури. 

Информацията за проведените 

инициативи по Комуникационната 

стратегия беше публикувана както на 

Интернет страница на Областна 

администрация Монтана, така и в 

регионалните печатни и електронни 
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медии. 

 2. Ежедневно 

актуализиране на 

страницата на 

Областна 

администрация – 

публикуване на 

новини и снимки, 

отразяващи 

дейността на 

областна 

администрация.Пуб

ликуване на  

новини  и във 

фейсбук страница 

на Областна 

администрация 

Монтана 

Във връзка с 

провеждане на 

заседания на 

съвети и 

комисии, на 

работни срещи  

в Областна 

администрация 

Монтана се 

осъществяваше 

постоянен 

контакт с 

представители 

на 

регионалните 

медии. 

За всички мероприятия, организирани 

от Областния  управител на област 

Монтана и заместник  областните 

управители, се подготвяше новина със 

снимков материал за интернет 

страницата и за официалната фейсбук 

страница на Областна администрация 

Монтана. 

 3. Публичност при 

осъществения 

контрол за 

законосъобразност 

на решенията на 

общинските съвети 

чрез публикуване 

на информация на 

Интернет 

страницата на 

областна 

администрация 

Монтана за 

върнатите и 

оспорени решения,   

и съдебните актове 

по делата с 

общинските съвети.  

 Ежемесечно беше актуализирана  

информация на  сайта на ОА Монтана  в 

секции „Решения на общинските 

съвети” 

и „Решения по административни дела”. 

В  секция „Новини” беше публикувана  

актуална  информация във  връзка с 

проведения администртивен контрол 

върху решенията на общинските съвети 

от областта.  

 

 4. Поддържане в Създаване на условия Актуализация Ежемесечно беше извършвано 
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актуално състояние 

на секция 

„Регистри”на 

Интернет 

страницата на 

областна 

администрация, 

предоставящи 

информация  

относно 

управлението и 

разпореждането с  

имоти – държавна 

собственост на 

територията на 

област Монтана,  

 

за прозрачност, 

публичност и 

конкурентност при 

провеждането на 

търгове за отдаване 

под наем и  

разпоредителни 

действия с имоти 

държавна 

собственост. 

на  сайта на ОА 

Монтана  на 

секции 

„Регистри” 

 

актуализиране на  информация в секция 

„Регистри” по отношение управлението 

и разпореждането с имоти държавна 

собственост, в управление на областния 

управител. 

През 2017 г. бяха добавени пет нови 

регистъра както следва: 

1.За дейността на областните съвети и 

комисии в ОА Монтана; 

2.На актовете за устройствени планове в 

ОА Монтана; 

3.На издадените разрешения за строеж 

от Областния управител; 

4. На язовирите на територията на 

област Монтана; 

5. На областната транспортна схема по 

общини.  

 

Имена и длъжност на попълващите:  

Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС  /п/ 

инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС    /п/ 

Съгласувал:  

инж. Иван Тодоров, главен секретар   /п/ 

27.02.2018 г.                                                         


