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І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

І.1. Численост 

Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с 

Устройствения правилник на областните администрации през 2017 г. е 33 броя. 

Към 31.12.2017 г. са заети 28 щатни бройки. От тях 8 са по трудово 

правоотношение и 20 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. И двете длъжности през 2017 г. са незаети. 

Към 31.12.2017 г. по ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои 

дейности в бюджетните организации са назначени 2 служители. Те извършват дейности 

по поддръжка и хигиенизиране сградата на областната администрация.  

По програма „Старт на кариерата” през 2017 г. е сключен 1 рамков договор с 

Агенция по заетостта чрез Дирекция «Бюро по труда» Монтана, в резултат на което за 9 

месеца са назначени двама експерти – един в дирекция АПОФУС и един в дирекция 

АКРРДС. През 2017 г. продължава действието и на единия от сключените договори 

през 2016 г., по който до 01.05.2017 г. работят двама младежи. 

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2016 г., за срок до 5½ 

месеца, през периода 17.10.2016 г. - 01.04.2017 г., са работили 8 безработни лица, от 

които 6 – на длъжност Общ работник и 2 на длъжност Координатор.  

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2017 г., за срок от 6 

месеца са назначени 5 безработни лица на длъжности Координатор, Куриер и Общ 

работник, като на две от лицата договорите са прекратени предсрочно, поради 

започване на постоянна работа. 

През 2017 г. е сключен и един рамков договор с Агенция по заетостта чрез 

Дирекция «Бюро по труда» Монтана по Проект КРОС с период на действие от 3 

месеца. По проекта са наети 2 лица на длъжност «Специалист, обработка на данни». 

По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е 

наето едно лице на длъжност «Специалист» за срок до 12.05.2018 г. 

 

І.2. Назначаване на служители 

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по утвърдената численост на 

персонала са назначени шест служители: 

 пет служители по трудово правоотношение – двама заместник областни 

управители, единият от които и ВРИД областен управител, един областен 

управител, един служител на длъжност специалист и един на длъжност 

изпълнител-шофьор в дирекция АКРРДС. 

 един служител по служебно правоотношение на длъжност младши експерт в 

дирекция АПОФУС, след проведена конкурсна процедура.  



През 2017 г. са проведени общо две конкурсни процедури за назначаване на 

държавни служители. И двете приключват с назначаване на младши експерти. Единият 

в дирекция АПОФУС, а другият в дирекция АКРРДС, считано от 02.01.2018 г.  

І.3. Прекратяване на правоотношения 

През 2017 г. са прекратени правоотношенията с осем служители от утвърдената 

численост на персонала, както следва: 

По служебно правоотношение – един старши експерт от дирекция АПОФУС по 

взаимно съгласие, на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител и 

един старши експерти от дирекция АКРРДС, поради преминаване на държавна служба 

в друга администрация, на основание чл. 81а от Закона за държавния служител и 

сключено споразумение между Областна администрация Монтана и НЗОК; 

 По трудово правоотношение    

 един областен управител, на основание чл. 143, ал. 2 от Конституцията на 

РБългария и чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията, след подадено 

заявление за освобождаване от длъжност; 

 двама заместник областни управители, на основание чл. 19а, ал. 2 и чл. 29, 

ал. 4 от Закона за администрацията; 

 един изпълнител шофьор и един главен специалист в дирекция АКРРДС – на 

основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, поради изтичане на срока 

на договора; 

 един главен специалист в дирекция АПОФУС – на основание чл. 325, ал. 1, т. 

11 от Кодекса на труда, поради настъпила смърт на служителя; 

 

Поради изтичане срока, през 2017 г. са прекратени договорите на наетите по  

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

Програма „Старт на кариерата” 2016 и 2017 г. – 4 лица; 

Проект КРОС – 2 лица; 

Регионална програма за заетост 2017 – 11 лица. 

На две лица, наети по Регионална програма за заетост договорите се прекратени 

на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и подадено заявление от тях, 

поради намиране на работа. 

Договорът на едно лице, наето по Национална програма за заетост и обучение на 

хора с трайни увреждания е прекратен поради дисциплинарно уволнение. 

 

І.4. Отпуски на служителите 

             През 2017 г. служителите по щатната численост на Областна администрация 

Монтана са използвали 696 дни полагащ им се платен годишен отпуск, 16 дни платен 

отпуск за съдебни заседатели и 105 дни неплатен отпуск. 

Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2017 г. е 255 

дни, в т.ч. 28 дни – неизползван отпуск преди 01.01.2010 г.. 

 

І.5. Обучения на служителите 

 През 2017 г. преминалите обучение служители са 26 на брой. Те са участвали в 

21 проведени обучения и семинари. 

 Седем служители са преминали обучения, включени в Годишния план за 

обучение на администрацията, по следните теми: 

 Демографска политика в България – от предизвикателства към възможности; 

 Прилагане на комплексно административно обслужване; 

 Лична ефективност, емоционално интелигентност. 

Останалите преминати обучения по теми са както следва: 

 Правни аспекти на административната дейност; 

  Финансово и стопанско управление; 

 Електронно управление; 



 Регионално и местно развитие; 

 Защита на класифицираната информация; 

 Други специализирани обучения. 

 

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.  

 През периода са сключени 18 граждански договори, от които: 6 – с лицензирани 

оценители, 11 – с експерти и сътрудници към РИК Монтана и 1 – с експерт в областта 

на информационните технологии за участие в комисия: 

 шест – с лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти 

държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана; 

 осем с компютърни специалисти и технически сътрудници за подпомагане 

дейността на РИК Монтана в Избори за Народни представители 2017; 

 три със специалисти за подпомагане дейността на РИК Монтана в Избори за 

Народни представители 2017; 

 един с експерт в областта на информационните технологии за участие в комисия 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител. 

   

І.7. Стажове на ученици и студенти 

През 2017 г. са проведени общо 5 студентски и ученически стажа – 1 ученически 

стаж (производствени практики) и 4 студентски стажа. През периода не са провеждани 

студентски стажове от Централизираната кампания за студентски стажове в 

държавната администрация, поради липса на явили се кандидати. 

 

ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

И през 2017 г. една от целите на Областна администрация Монтана е качествено 

и прозрачно предоставяне на административните услуги. Тя е във връзка със 

стратегическата цел за открито и отговорно управление от Стратегията за развитие на 

държавната администрация 2014-2020 г. 

Целта е постигната чрез изпълнение на следните дейности: 

 Предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за 

административни услуги, чрез поддържане на актуален списък на 

предоставяните административни услуги на гишето за административно 

обслужване и на интернет страницата на ОА Монтана – 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 предоставяните услуги, който е обявен на 

гишето за административно обслужване и на интернет страницата на 

администрацията.  

 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от 

качеството на административното обслужване – 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, защото удовлетвореността на гражданите е важна предпоставка 

за подобряване на обслужването чрез отнасяне към всички потребители 

равнопоставено и честно и предоставяйки пълна и вярна информация, относно 

извършваните услуги. 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. 



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 без прекъсване чрез подаване на 

писмени заявления, предложения и сигнали. 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 последно са изменени на 

03.10.2017 г. в съответствие с промените в Наредбата за административното 

обслужване. 

 През 2017 г. са обработени общо 6623 преписки. 

   Предоставените административни услуги, след подадени заявления, от 

потребителите през 2017 г. са 995 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 идентифицират 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 система за 

управление на информационната сигурност, съответстваща на международен стандарт 

ISO 27001, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на държавната 

администрация.  

Основна цел на политиката по информационна 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 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 2017 г. 

е със 108000 лв. приходи и 724000 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 народни представители, с разходите по програми за заетост и със средствата за 

окончателно плащане за изработване на помощен план и план на новообразуваните 

имоти за местности в с. Студено буче, с. Николово и с. Войници. 



 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 2017 г. приходите на Областна администрация Монтана са 48060 лв., които по 

параграфи са както следва: 

 

 

§ Наименование на приходния параграф  
Приходи 

2017 г. 

24-05 Наем имущество 33691,00 

24-06 Наем земя 3090,00 

25-01 Такси от административни и други услуги и дейности 9053,00 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 897,00 

36-00 Други неданъчни приходи 1113,00 

37-01 ДДС -18091,00 

37-02 ЗКПО -3149,00 

40-40 Продажба на нефинансови активи 21456,00 

 Общо 48060,00 

 

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

 Приходите от продажби са от продажба на терени държавна собственост в 

управление на областния управител. 

 Събраните държавни такси са за предоставени административни услуги по 

Закона за държавната собственост. 

 

ІІІ.2. Разходи 

През 2017 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в 

размер на 819290 лв. 

От тях 57340 лв. са изразходвани за възнаграждения на Районната избирателна 

комисия и сътрудниците в нея и за логистично осигуряване процеса на произвеждане 

на избори за народни представители. 

За дейността на областната администрация разходите са 663427 лв. – за 

възнаграждения и осигуровки на служителите, за издръжка, местни данъци и такси и за 

капиталови разходи. 

За дейности по отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности са изразходвани 44687 лв. – за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.  

 През годината са изразходвани и 53836 лв. за възнаграждения и осигуровки на 

наети по програми за временна заетост. 

 

§ Наименование на разходния параграф  
Разходи 

2017 г. 

01-00 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови и служебни правоотношения 
332042,00 

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала  137168,00 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
118040,00 

10-00 Издръжка 164318,00 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 21734,00 



52-00 Придобиване на ДМА 32219,00 

53-00 Придобиване на НДА 13769,00 

  819290,00 

 

По § 01-00 332042 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията 

по трудови и служебни правоотношения, като в т.ч. са 6200 лв. за положен извънреден 

труд в почивни и празнични дни за изборите за народни представители. 

По § 02-00 са изразходвани 137168 лв., от които 11619 лв. за възнаграждения на 

наети по извънщатна численост, 540 лв. плащания по договори с физически лица, 4033 

лв. за обезщетения, 8038 лв. за СБКО и други плащания, 35770 лв. за възнаграждения 

на оперативните дежурни, 45353 лв. за възнаграждения на наети по програми за заетост 

и 31815 лв. за плащания във връзка с изборите. 

По § 05-00 са отчетени 118040 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 164318 лв. са за издръжка, от които 9540 лв. за логистично 

осигуряване процеса на изборите за народни представители, проведени през 2017 г., 

2219 лв. за издръжка на дейностите по ОМП и 152559 лв. за издръжка на областната 

администрация. 

Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 21734 лв. и представляват 

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

управление на областния управител на област Монтана за 2017 г. и данък за превозните 

средства използвани от администрацията. 

Придобитите дълготрайни материални и нематериални активи са на стойност 

45988 лв. 

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

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

 

§ Наименование на разходния параграф за издръжка 
Разходи 

2017 г. 

10,00 Издръжка в т.ч. 164318,00 

 Разходи за медикаменти 84,00 

 Разходи за материали 26584,00 

 Разходи за вода, горива и енергия 35839,00 

 Разходи за външни услуги 61842,00 

 Разходи за текущ ремонт 16350,00 

 Разходи за командировки в страната 11552,00 

 Разходи за командировки в чужбина 966,00 

 Разходи за застраховки 3876,00 

 Други разходи за СБКО 6118,00 

 Разходи за договорни санкции и неустойки 1107,00 

 

Разходите за материали от 26584 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 3403 лв. са разходи 

за материали за техническо осигуряване на изборния процес. 

Разходите от 35839 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 61842 лв. – за пощенски 

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



продукти, интернет и СОТ, окончателно плащане за изработване на помощен план и 

план на новообразуваните имоти за местности в с. Студено буче, с. Николово и с. 

Войници, внедряване на модул за електронен обмен и поддръжка на документооборот 

на АКСТЪР ОФИС, изготвяне на междинна оценка на Областната стратегия за 

развитие на област Монтана 2014-2020 г. и други. 

Текущите ремонти са на стойност 16350 лв. и включват ремонти на служебни 

автомобили, на покрив на сградата на Областна администрация Монтана и покрив на 

сграда държавна собственост в управление на Областния управител на област Монтана. 

Разходите за командировки в страната и чужбина са 12518 лв. 

Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на 

областния управител, имущество и транспортни средства са 3876 лв. 

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

в срок местни данъци и такси за 2017 г. 

 

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

През 2017 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 2017 г.  

През годината, при необходимост, са актуализирани съставите на Областния 

съвет за сигурност /ОСС/ – Монтана, Областния щаб за изпълнение на областния план 

за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове на 

територията на област Монтана, както и схемите за тяхното оповестяване, Областния 

кризисен щаб и Областната комисия „Военни паметници”. 

Определен е и поименният състав на структурирания през 2016 г. Областен 

съвет за намаляване риска от бедствия в област Монтана. През 2017 г. Съветът е провел 

едно заседание, основна тема на което са доброволните формирования в общините – 

степен на изграждане, обучение на доброволците, осигуряване на техника и 

екипировка, организиране на тренировки и др. 

Ежемесечно са провеждани занятията с оперативните дежурни по ОСС – 

Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по 

оповестяване.  

Три пъти през годината (на 03 април, 02 юни и 02 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.  

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 2017 г. 

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

средства за ОМП през 2016 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2018 г.   

Издадена е заповед за преглед на готовността за използване на техниката-запас с 

мобилизационно назначение. 

През 2017 г. е проведено едно заседание на Областния съвет по сигурност. На 

него е обсъден и приет Правилник за състава и функциите на съвета и членовете му са 



запознати с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно 

време.  

 През 2017 г. продължава извършването на  превантивни дейности за защитата 

на населението и инфраструктурата на територията на област Монтана при бедствия. 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите 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 2017 г. са извършили обследване на 

техническото състояние на водните обекти (язовири, хвостохранилища, защитни диги, 

изравнители) на територията на областта. 

 При пролетната проверка са проверени общо 67 обекта (всичките 57 язовира на 

територията на областта и 3 изравнителя, 3 хвостохранилища и 4 защитни диги). 

През есента са проверени 17 язовира, които при предходната проверка са имали 

проблеми по отношение състоянието им.   

 С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване 

възможността за създаване на критични ситуации от комисията и на двете проверки са 

дадени предписания за изпълнение.   

Във връзка с провеждане на процедури за концесии на язовири през годината от 

областния управител са дадени 3 становища за определяне на концесионер и 3 

становища за прекратяване на концесия. 

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 и през 2017 г. продължава въведената практика общините на 

територията на областта да подават в Областна администрация информацията за 

състоянието на язовирите и реките ежедневно, без прекъсване.  

Във връзка с изменение на Закона за изменение на тероризма и Решение № 

669/02.11.2017 г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за 

противодействие на тероризма през 2017 г. е изготвен нов План за противодействие на 

тероризма в област Монтана, който е съгласуван от директорите на РД „ПБЗН” 

Монтана, ОД на МВР Монтана и ТД НС Монтана. Основната цел на плана е 

осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите и територията на област 

Монтана срещу терористични заплахи. 

Чрез плана се цели и осъществяването на координация на областно ниво при 

действията на териториалните структури на компетентните държавни органи и на 

местната власт при повишени нива на заплаха от терористична дейност и при 

овладяване на последствията от терористични актове. 

През 2017 г. са проведени 3 заседания на Областния щаб за изпълнение на плана 

за защита при бедствия. Две от заседанията, през м. януари и юли 2017 г., са във връзка 

с метеорологични прогнози, които биха създали критична обстановка в областта и 

целта им е бъде създадена необходимата координация между институциите при 

евентуална бедствена ситуация. 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. 

През 2017 г. е проведено 1 заседание на Областна комисия „Военни паметници”. 

На него е представена информация за проведените през годината мероприятия в 

общините в областта във връзка с отбелязване на 100-годишнината от Първата световна 

война, обсъдено и изпълнението на взетите от комисията решения през 2016 г. и са 

приети актуализирани Правила за работа на Областна комисия „Военни паметници”. 

Областният кризисен щаб на област Монтана, който има функции при 

възникване на криза, вследствие масово навлизане на чужденци в областта, търсещи 



временна закрила, през 2017 г. също е провел едно заседание, на което членовете му са 

запознати със съдържанието на Плана на Военно формирование 42800 за действие при 

временна закрила. 

През 2017 г. Областна администрация Монтана, съвместно с Държавен архив 

Монтана е организирала и провела две мероприятия за отбелязване на 100-

годишнината от Първата световна война – експониране на документална изложба 

"Войната в документи" и провеждане на открит урок с ученици от училищата в гр. 

Монтана на тема "100 години от битката при Дойран". И двете мероприятия са 

посетени от ученици от град Монтана, изучаващи Първата световна война. 

И през 2017 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 експерти, е дал 66 становища по целесъобразност 

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

щети от природни бедствия.   

За възстановяване на нарушената проводимост на част от речните легла в 

извънурбанизираните територии на област Монтана е подадено искане за тяхното 

финансиране, след изготвени през 2016 технически проекти. 

 На основание чл. 137 от Закона за горите със Заповед № ОМП-02-8/04.04.2017 г. 

на Областния управител на област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2017 г. 

от 10.04.2017 г. до 31.10.2017 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. На интернет страницата на Областна 

администрация Монтана има банер на информационния сайт на ГД на ПБЗН, който 

дава подробна информация за действия при пожари и мерки и действия за недопускане 

на такива. 

  

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 2017 г. е проведено едно заседание, на което членовете са запознати с 

проблемите по прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси.  

Областна администрация Монтана в своята дейност продължава да 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 административните услуги. 

И през 2017 г. се поддържа актуална информация в публикуваните на интернет 

страницата на администрацията регистри. 

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, 

които се обновяват при постъпил нов служител и подадена от него декларация. 

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. 

   

VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

През 2017 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 29 съдебни дела, от 

които към настоящия момент 11 висящи и 15 приключени, както следва: 

 административни дела – 10 бр., от тях 2 висящи и 8 приключени; 

 граждански дела – 15 бр., от тях 7 висящи и 8 приключени; 

 изпълнителни дела – 4 бр., от тях 2 висящи и 2 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 2017 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 2017 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 2017 г. в ОА Монтана са постъпили 4 заявления за достъп до обществена 

информация – две са писмено, а две по електронната поща. И четирите заявления са 

подадени от неправителствени организации. През годината няма оставени без 

разглеждане заявления. 



 Темите на заявленията са упражняване на права и законни интереси – 2 броя, 

отчетност на институцията – 1 брой и контролна дейност на администрацията – 1 брой. 

 По всички заявления е предоставен свободен достъп. 

 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.  

 

 

IX.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

1.Упражняване на контрол за законосъобразност на актовете на общинските 

съвети. 

 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 156 бр. протоколи и проверени общо 1838 бр. решения. От тях върнати за 

ново обсъждане са 25 бр. решения, 1 бр. решение е оспорено направо пред съда. 

Преразгледани от общинските съвети са 20 решения. Оспорени пред Административен 

съд  – Монтана са 6 решения, като от тях 5 са отменени от общинските съвети след 

оспорването, но преди първото по делото заседание и 1 решение е отменено от съда.  

Със заповеди на областния управител са върнати за ново обсъждане или 

оспорени пред Административен съд – Монтана следните решения на общински 

съвети: 

Общински съвет Берковица 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 378 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-3/10.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 667 от Протокол № 41, прието на заседание на Общински 

съвет Берковица, проведено на 27.01.2017 г. С посоченото решение общинският съвет 

дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на имот – публична общинска собственост – парк, находящ се в село Замфирово, 

община Берковица, за срок от 10 години при начална годишна наемна цена 125 лв. без 

ДДС, като паркът - публична общинска собственост остава с предназначение за трайно 

задоволяване на обществени потребности от местно значение. Съгласно чл. 61, ал. 1 и 2 

от ЗУТ, зелените площи, обединени в зелена система, са средство за подобряване на 

микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението, 

предназначени за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществени 

потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично 

озеленяване. Решението противоречи на чл. 62, ал. 2 от ЗУТ , тъй като озеленените 

площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, 

преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други 

цели. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 711/24.02.2017 г. 

2. Със Заповед № АК-04-4/10.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 694 от Протокол № 41, прието на заседание на Общински 

съвет Берковица, проведено на 27.01.2017 г. С посоченото решение общинският съвет 

дава съгласие за удължаване срока на Договор за отдаване под наем на земеделски земи 



от общинския поземлен фонд, сключен между община Берковица и юридическо лице 

до края на стопанската 2016-2017 г. – до 1 октомври 2017 г. Договорът е сключен по 

реда и условията на чл. 37о от ЗСПЗЗ в редакцията му от ДВ, бр. 8 от 2011 г., но с 

изменението на нормативната база е променен редът и начина по-който се отдават под 

наем или аренда пасищата, мерите и ливадите. Страните по договор за предоставяне 

под наем на имоти от общинския поземлен фонд не могат да го изменят и по реда на 

Закона за задълженията и договорите, в т.ч. и по отношение на срока. Тези имоти са 

поставени под специален режим и се подчиняват на специалните правила на ЗСПЗЗ. 

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ в правомощие на Общинския съвет е единствено 

ежегодно да определи с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване. Разпределянето на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, се осъществява, 

съгласно чл. 37и, ал. 6 от комисия, назначена от кмета на общината, която определя 

необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 и разпределя имотите за всяко 

землище. Въз основа на протокола на комисията, кметът на общината, сключва 

договори за наем или аренда по цена, определена по пазарен механизъм. В тази връзка, 

приемайки решение за удължаване срока на вече сключен договор за наем на пасища и 

мери от ОПФ, в противоречие с разпоредбите на чл. 37и, Общинският съвет излиза 

извън делегираните му в закона правомощия и се произнася по въпрос, който не е от 

неговата компетентност. Страна по договора за наем или аренда на пасища, мери и 

ливади от ОПФ е кмета на общината. 

Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред 

Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-12/07.03.2017 г. на областния 

управител и е образувано адм. дело № 95/17 г. Решението на общинския съвет е 

отменено като незаконосъобразно с Решение № 226/05.06.2017 г. на съда. 

3. Със Заповед № АК-04-24/12.04.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 753 от Протокол № 44/05.04.2017 г. С посоченото решение 

Общински съвет Берковица дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за продажба на поземлен имот в землището на с. Боровци, местност Бързия, 

с начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид на собствеността: общинска частна.  

Имотът, предмет на разпоредителна сделка е пасище с храсти и за него е приложима 

нормата на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съгласно който текст собствеността върху мерите и 

пасищата е публична. В тази връзка решението противоречи на императивната правна 

норма - чл. 7, ал. 2 ЗОС, забраняваща разпореждане с публична общинска собственост 

и е прието без спазване на каквато и да е законоустановена процедура по промяна на 

статута на имота. Имотите - публична общинска собственост са изключени от 

гражданския оборот и се установява забрана за притежаването им от други правни 

субекти, различни от общината, поради което Общински съвет Берковица е превишил 

правомощията си и e излязъл извън компетентността си като е включил имота в 

гражданския оборот при изрична законова забрана за това. Решението на общинския 

съвет е постановено при противоречие на императивни правни норми, при липса на 

каквото и да е административно производство по промяна на предназначението на 

имота и при липса на компетентност на общинския съвет относно неговото приемане - 

основания за недействителност на решението по чл. 146, т. 1, т. 3 и т. 4 АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 773/28.04.2017 г. 

4. Със Заповед АК-04-29/12.07.2017 г. на Областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 843 от Протокол № 48/ 30.06.2017 г. на Общински съвет 

Берковица. С решението общинският съвет одобрява изготвената пазарна оценка и дава 

съгласие за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственика 

на построените върху имота сгради. Разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС касае един 

облекчен ред за продажба без търг или конкурс, приложим при наличие на две 

кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е собственик 

на сградата и последната да е законно построена в общинската земя. За построените в 

общинския имот сгради има издадено Удостоверение за търпимост от главния архитект 



на общината. Търпимостта означава, че сградата не подлежи на премахване и може да 

бъде обект на разпоредителна сделка, но не е доказателство за законност на същата. 

Законно построена би била сграда, за която са налице всички издадени по съответния 

ред строителни книжа, каквито в случая липсват. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 910/28.07.2017 г. 

 

Общински съвет Бойчиновци 
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо - 131 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-15/13.03.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 192 от Протокол № 17, прието на заседание на Общински 

съвет Бойчиновци на 22.02.2017 г. С посоченото решение общинският съвет на 

основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси освобождава 

Професионалната гимназия в с. Владимирово от заплащане на такса битови отпадъци 

за 2016 г. Съгласно чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, общинският съвет може да освобождава 

отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по 

ред, определен в Наредбата. В случая в текста на решението е цитирано конкретно 

юридическо лице. Решението противоречи на законовата регламентация в тази насока, 

тъй като за да се освободи едно лице от плащане на таксата за битови отпадъци, е 

нужно то да попада в съответната категория лица, по отношение на които в наредбата 

на общината по чл. 9 от ЗМДТ е предвидено освобождаване от такси. В този случай, 

общинският съвет е постановил решение при пълна липса на материална 

компетентност, което води до неговата нищожност.   

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 200/21.03.2017 г.  

 

  Общински съвет Брусарци 
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 12 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 76 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

 

Общински съвет Вълчедръм 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 13 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 114 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-8/14.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 166 (в частта на т. 3) от Протокол № 19/31.01.2017 г. на 

Общински съвет Вълчедръм. Съгласно т. 3 от посоченото решение, след влизане в сила 

на ПУП-ПЗР за изменение на плана на град Вълчедръм за кв. 37, с цел урегулиране на 

имот кад. № 3035, като се включи в съсобственост с парцели от съседните до него, 

възлага на кмета на общината да изготви актове за общинска собственост, оценка на 

имотите и извърши продажба на заинтересованите собственици без тръжна процедура. 

Решението на общинския съвет е прието без да има одобрена пазарната оценка на 

частите от общинския имот, които ще се продадат на заинтересованите собственици, 

изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Решението е 

незаконосъобразно и в частта, в която общинският съвет възлага на кмета да изготви 

актове за общинска собственост, което е от неговата изключителната компетентност. 



Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 182/24.02.2017 г. 

 

Общински съвет Вършец 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 156 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 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 91 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-9/14.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 159 от Протокол № 18/02.02.2017 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет одобрява необходимите 

средства по събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци и чистотата 

на териториите за обществено ползване за 2017 г. Решението е незаконосъобразно, 

поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето 

размера на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. С нормата на чл. 67 от 

ЗМДТ е определено, че размерът на таксата се определя в левове според количеството 

на битовите отпадъци, а когато то не може да се определи, т.е. само по изключение (чл. 

67, ал. 2 от ЗМДТ), размерът на таксата се определя в левове на ползвател или 

пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде 

данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им 

цена. Общинският съвет няма възможност за преценка кой от двата способа за 

определяне на размера на ТБО да приложи, тъй като е длъжен да се съобрази с 

поредността по силата на закона. Първият и основен критерий за определяне на размера 

на ТБО е количеството на отпадъците. Решението е гласувано и без да е спазен 

законовия срок за приемане на план-сметката. 

Решението е оспорено пред Административен съд Монтана със Заповед на 

областния управител № АК-04-14/09.03.2017 г. Производството по образуваното дело 

№ 90/2017 г. е прекратено с Определение № 138/24.04.2017 г. на съда след отмяна от 

общинския съвет с Решение № 169/06.04.2017 г.    

 

Общински съвет Лом 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 150 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

Общински съвет Медковец 
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 86 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със  Заповед № АК-04-5/14.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 196 (в частта на т. 2) от Протокол № 20/26.01.2017 г. С 

посоченото решение упълномощава кмета на общината: 1.  Да възложи изготвянето на 



пазарна оценка на частта от урегулиран поземлен имот, която е предмет на 

разпоредителна сделка; 2. Да сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 във 

връзка с ал. 5 от ЗУТ със собственика на съседния имот; 3. Дава съгласие за 

изработване на ПУП-ПР за двата урегулирани поземлени имота по кадастралния и 

регулационен план на с. Медковец. Решението на общинския съвет е прието без да има 

одобрена пазарната оценка на частта от общинския имот – предмет на предварителния 

договор, изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Самата 

заповед на кмета, определяща обекта на продажбата, следва да е издадена въз основа на 

решението на общинския съвет, включително и в частта на определената с нея 

продажна цена на прехвърляната част, каквото е безусловното изискване на чл. 35, ал. 

6, във връзка с ал. 1 от ЗОС. На следващо място, не е определен размера на частта, за 

която следва да бъде сключен предварителен договор. В тази си част решението е 

непълно. 

 Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 219/23.02.2017 г. 

2. Със  Заповед № АК-04-6/14.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 206 от Протокол № 20/26.01.2017 г. на Общински съвет 

Медковец.  С посоченото решение общинският съвет възлага на кмета на общината да 

започне процедура за продажба на лек автомобил, собственост на община Медковец. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и 

вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от 

кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В решението 

не е определен метода на продажбата, която е възложена на кмета да проведе, не е 

определена пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, нито началната 

продажна цена. 

 Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 221/23.02.2017 г. 

3. Със  Заповед № АК-04-7/14.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 210 от Протокол № 20/26.01.2017 г. на Общински съвет 

Медковец.  С посоченото решение общинският съвет възлага на кмета на общината да 

започне процедура за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ 

земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставена нива” с площ 2.915 дка, 

находяща се в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана. Съгласно 

чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – 

частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета 

на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. От текста на 

решението не става ясно каква точно процедура за продажба е възложено на кмета да 

проведе. Освен това, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти 

или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, 

но не по-ниски от данъчните им оценки. С решението не е определена пазарната 

оценка, нито началната цена. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 220/23.02.2017 г. 

4. Със Заповед № АК-04-20/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 229 от Протокол № 22/30.03.2017 г. С посоченото решение 

Общински съвет Медковец определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд 

на територията на общината, описани в таблици към решението. В т. 2 от същото е 

регламентирано, че право да подават заявления за тяхното наемане имат физически и 

юридически лица, които нямат задължения към община Медковец. Съгласно чл. 24а, 

ал. 7 от ЗСПЗЗ, общинският съвет по предложение на кмета на общината определя 

маломерни имоти от ОПФ, които могат да се отдават под наем за една стопанска 

година без търг или конкурс. По отношение на имоти с начин на трайно ползване 

„водностопанско съоръжение”  и имот  с начин на трайно ползване „вр. неизп. ливада”, 

отдаването под наем се осъществява по друг ред. Пасищата, мерите и ливадите се 

отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да 

отговарят на нормативно разписани условия. По отношение на имотите с НТП 



„водностопанско съоръжение”, приложение следва да намерят разпоредбите на Закона 

за водите. По отношение на т. 2 от върнатото решение, следва да се отбележи, че в 

ЗСПЗЗ са предвидени хипотези, според които липсата на данъчни задължения, както и 

на задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, 

общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е условие за 

кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади. В случая обаче, предмет на 

решението са земи, които са с различен начин на трайно ползване и закона не урежда 

подобно условие за тяхното наемане. Освен това, в т. 2 от решението е посочено, че 

лицата следва да нямат задължения към общината, без да са конкретизирани от какъв 

характер са – напр. за  местни данъци и такси. Неизплащането на такива задължения в 

срок, е поведение, санкционирано със законови разпоредби. Задължените лица търпят 

негативните последици от непогасените си задължения посредством наложената лихва 

върху тях – отношения, които имат съвсем различен характер, произход и нормативна 

уредба. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 236/27.04.2017 г. 

През отчетния период в Областна администрация не е постъпил Протокол № 27, 

съдържащ решения от № 250 до № 257 включително. 

 

Общински съвет Монтана  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 325 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-13/07.03.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 419 (в частта на т. 2) от Протокол № 17/28.02.2017 г. на 

Общински съвет Монтана. С посоченото решение е дадено съгласие за изработване на 

проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VII, VIII, IX, X, 

XI и част от уличното пространство в кв. 376 по действащия подробен устройствен 

план на гр. Монтана. С т. 2 е обявена за частна общинска собственост частта от 

уличното пространство с площ 140.00 кв. м., която се включва в новообразувания УПИ 

VIII, кв. 376. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗОС, общинският съвет може да 

вземе решение за промяна на характера на имот от публична в частна общинска 

собственост, но само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 

от същият закон. За да се постанови решение за промяна режима на собственост от 

публична в частна, следва преди това да влезе в сила промяната на предназначението 

на имотите. Промяна на предназначението на имот – публична общинска собственост, 

каквато се цели с проекта за изменение на ПУП, следва да е подкрепена от факти и 

съответно мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът, предмет на 

решението, е престанал да задоволява обществени потребности от местно значение. 

Нарушена е изискуемата форма за приемане на общ административен акт съгласно 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Решението в цитираната точка не е отменено в срок и е оспорено пред 

Административен съд – Монтана със Заповед на областния управител № АК-04-

18/27.03.2017 г. Образувано е административно дело с № 135/2017 г., което е 

прекратено с Определение на съда от 04.04.2017 г. поради отмяна на т. 2  от решението 

от общинския съвет с Решение № 437/30.03.2017 г.  

2. Със Заповед № АК-04-30/ 21.09.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 600 от Протокол № 24/14.09.2017 г. на Общински съвет 

Монтана. С посоченото решение Общински съвет Монтана упълномощава 

представител на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр. Монтана. Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА решенията на 

общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 9 се приемат с поименно гласуване, което се 



отразява в протокола от заседанието. Именно тази разпоредба общинският съвет е 

нарушил, като не е приел решението с поименно гласуване. Разпоредбата на чл. 27, ал. 

5 от ЗМСМА е императивна, а нарушението на императивно правило винаги води до 

опорочаване волята на административния орган и до незаконосъобразност на издадения 

административен акт. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 620/24.10.2017 г. 

 

В същия период:  

С решение № 185/17.05.2017 г. по административно дело № 614/2016 г. е 

отхвърлена като неоснователна Заповед № АК-04-24/01.12.2016 г. на Областен 

управител Монтана против решение № 352/24.11.2016 г. на Общински съвет Монтана. 

Със същото е дадено съгласие на основание § 12, ал. 2, т. 2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за водите за откриване на процедура за избор на 

оператор на язовирна стена за осъществяване на дейности по поддържането, 

стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовирите, 

язовирните стени и съоръженията към тях на поземлен имот – язовир, чрез отдаването 

му под наем.  

 

Общински съвет Чипровци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 19 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 207 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 7 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-10/24.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 272 от Протокол № 26/15.02.2017 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие за смяна на предназначението на 

сграда с идентификатор 81390.501.338.2 – гараж в гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич” 

от публична в частна общинска собственост” и е възложено на кмета да изготви нов акт 

за частна общинска собственост. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗОС предвижда, че 

публична общинска собственост са имотите, предназначени за осъществяване 

функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както 

и имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

общинско значение. За да бъде трансформирана общинската собственост от публична в 

частна, следва да се касае за такъв имот, който няма предвиденото в т. 1 и т. 2 на 

цитираната разпоредба предназначение. За да се постанови решение за промяна режима 

на собственост от публична в частна, следва преди това да влезе в сила промяната на 

предназначението на имотите. Решението е прието и в нарушение на изискуемата по 

АПК форма по приемане на общи административни актове. 

Решението не е отменено в срок и е оспорено със Заповед на областния 

управител № АК-04-17/17.03.2017 г. пред Административен съд – Монтана. Образувано 

е административно дело с № 122/2017 г., което е прекратено с Определение № 

110/27.03.2017 г. на МАС, поради отмяна на решението от общинския съвет с Решение 

№ 299/22.03.2017 г.  

2. Със Заповед № АК-04-11/24.02.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 273 от Протокол № 26/15.02.2017 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за промяна 

предназначението на поземлен имот с идентификатор 81390.129.794 в землището на 

град Чипровци, м. „Алдинци“ с начин на трайно ползване пасище от публична в частна 

общинска собственост и възлага на кмета да изготви нов акт за частна общинска 

собственост. Съгласно чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се 

обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и 



пасищата по реда на Закона за общинската собственост, само в определените в чл. 25, 

ал. 3 от ЗСПЗЗ случаи. В чл.25, ал.5-9 от ЗСПЗЗ е регламентиран подробно специалния 

законов ред за промяна на предназначението на общинските земи - пасища и мери, 

който очевидно в конкретния случай не е спазен. 

Решението не е отменено в срок и е оспорено със Заповед на областния 

управител № АК-04-16/17.03.2017 г. пред Административен съд – Монтана. Образувано 

е административно дело с № 121/2017 г., което е прекратено с Определение от 

28.03.2017 г. на съда, поради отмяната на решението от общинския съвет с Решение № 

298/22.03.2017 г. 

3. Със Заповед № АК-04-19/04.04.2017 г. на областния управител е оспорено 

пред Административен съд Монтана Решение № 302 /в частта на т. 3/ от Протокол № 

27/22.03.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото Решение общинският 

съвет дава съгласие, съвместно с община Георги Дамяново и Фондация „Пътят на 

траките“ да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., а с т. 3 от решението предоставя за времето на 

изпълнението на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, 

помещение на втория етаж в сграда, находяща се на ул. „Витоша“ № 2 в град Чипровци 

за създаване на Социално предприятие. С т. 3 от решението се предоставя помещение – 

общинска собственост за нуждите на проекта, което не е индивидуализирано по площ, 

местоположение и др. На следващо място не е спазена императивната разпоредба на чл. 

27, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като решението е свързано с управление на общинското 

имущество и същото не е прието с поименно гласуване, отразено в протокола от 

заседанието.  

Образувано е административно дело с № 149/2017 г., което е прекратено с 

Определение № 129/12.04.2017 г. на съда, поради изменение на решението от 

общинския съвет с Решение № 308/07.04.2017 г. 

4. Със Заповед  № АК-04-26/04.07.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 362 от Протокол № 32/21.06.2017 г. С посоченото решение 

общинският съвет приема пазарна цена и възлага на кмета на общината да сключи 

договор с юридическо лице за продажба на земни маси, за полагане на рекултивиращ 

пласт от земни материали, а при недостатъчно количество да бъде допълнено със земни 

маси от имоти в района на землището на с. Мартиново. Решението противоречи на 

разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, съгласно която продажбата на имоти и вещи – 

частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета 

на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая такъв няма 

да бъде проведен, а договор за продажба ще бъде сключен с определен в текста на 

решението купувач.  

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 369/ 14.07.2017г. 

5. Със Заповед № АК-04-28/05.07.2017 г. е върнато за ново обсъждане Решение 

№ 367 от Протокол № 33/29.06.2017 г. Посоченото решение е идентично по 

съдържание с предходното върнато за ново обсъждане, като в допълнение е дадена 

възможност на кмета на общината да може да сключва договор с подизпълнители и 

доставчици, участници в рекултивацията. Решението противоречи на разпоредбата на 

чл. 35, ал. 1 от ЗОС, съгласно която продажбата на имоти и вещи – частна общинска 

собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая такъв няма да бъде проведен, 

а договор за продажба ще бъде сключен с определен в текста на решението купувач.  

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 369/ 14.07.2017г. 

6. Със Заповед АК-04-27/04.07.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 366 от Протокол № 32/21.06.2017 г. С Решение № 366 

общинският съвет отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване Спортна база, 

стадион – публична общинска собственост в град Чипровци, за срок от 6 месеца, при 

определена месечна наемна цена. Специфичният характер на имота – спортен обект, 



съоръжение, публична общинска собственост и ограничения кръг лица, които могат да 

ги наемат - само юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението 

на имота и лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни 

членове (чл. 50а, ал. 1 от ЗФВС), налага отдаването под наем да е пряко или чрез 

конкурс с подробно описани изискванията за кандидатите и условията за 

кандидатстване (чл. 74 от ППЗФВС). Решението е прието и в противоречие с клаузите 

по сключения договор за финансово подпомагане на спортни обекти и туристически 

атракции по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2014 г., 

съгласно която общината няма право да реализира каквито и да било приходи за срок 

от 5 години след приключване на инвестиционния проект. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 368/14.07.2017 г. 

7. Със Заповед АК-04-32/03.10.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 415 от Протокол № 39/20.09.2017 г. С Решение № 415 е дадено 

съгласие общината да закупи имот частна собственост. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, общината придобива право на собственост и ограничени 

вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. 

Съгласно ал. 2 на същата разпоредба, възмездно придобиване на право на собственост 

или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския 

съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Определянето на цената трябва да 

предхожда или да съвпада с момента на вземане на решение за придобиване на имота 

чрез правна сделка. В случая на кмета е възложено да сключи договор за закупуване на 

имота, без преди това общинският съвет да е определил цената. Цената е съществен 

елемент от договора за продажба и следва да е фиксирана в решението на общинския 

съвет. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 429/18.10.2017 г. 

8. Със Заповед АК-04-31/03.10.2017 г. на областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 417 от Протокол № 39/20.09.2017 г. С посоченото решение е 

дадено съгласие за „поставяне на необходимите пътни знаци”. Съгласно чл. 9, ал. 4 от 

Закона за пътищата, агенция "Пътна инфраструктура" въвежда забрани за обществено и 

специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато 

това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението. Съгласно чл. 14, ал. 1 

от Закона за движение по пътищата, условията и редът за използване на пътните знаци се 

уреждат с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Това е Наредба № 18 за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от която, в населените места пътните 

знаци се поставят съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа 

на генерален план за организация на движението. Процедурата по изготвяне на такъв е 

уредена в Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, като 

чл. 15 от същата указва, че окончателния проект на генерален план за организация на 

движението се одобрява от кмета на съответната община. Следователно, режимът на 

движение на МПС не може да бъде определян с решение на общинския съвет, а само в 

изпълнение на одобрен ГПОД. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 431/18.10.2017 г. 

 

Общински съвет Якимово 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2017 

г. до 31.12.2017 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 124 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.  

Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 



1. Със Заповед № АК-04-21/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 175 от Протокол № 24/30.03.2017 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение е дава съгласието си за учредяване на право на 

прокарване на елементи на техническата инфраструктура в полза на ЮЛ през 

поземлени имоти – общинска собственост, без да е определил цена на учреденото право 

на прокарване по реда на чл. 210 от ЗУТ, което е задължителен реквизит за реализиране 

на отстъпеното право. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ цената на учреденото право се 

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

Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения за 

учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура през общински поземлени имоти, се извършват по 

пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 200/28.04.2017 г. 

2. Със Заповед № АК-04-22/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 177 от Протокол № 24/30.03.2017 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Наредба за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на 

територията на община Якимово. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди 

внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния 

орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА. След приключването на обществената консултация и 

преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта 

публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо 

от ЗНА, каквато не е публикувана на официалната интернет страница на община 

Якимово. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не 

са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и 

предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от 

компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 203/28.04.2017 г. 

3. Със Заповед № АК-04-23/11.04.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 181 от Протокол № 24/30.03.2017 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение общинският съвет дава своето съгласие да бъдат 

отдадени под наем три помещения и санитарен възел на първия етаж в общински имот 

публична общинска собственост за разкриване на лекарски кабинет за прегледи, 

манипулационна, кабинет за детска и женска консултация и чакалня за пациенти, в 

противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от Закона за общинската 

собственост. Решение по управление и разпореждане с общинско имущество трябва да 

съдържа определени елементи - точно определяне на общинския имот, началната 

наемна цена за него, вида на процедурата - публичен търг или публично оповестен 

конкурс, както и реда и условията за провеждането му. С решението не е определена 

процедура, както и наемна цена и срок. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 196/28.04.2017 г. 

4. Със Заповед № АК-04-25/05.05.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 195 от Протокол № 26/28.04.2017 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема промяна в план-сметка за 

2017 г. за разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови 

отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване както следва... 

Решението е прието в противоречие с императивни разпоредби от Закона за местните 



данъци и такси. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ колективния орган е обвързан със срок: 

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. Решението противоречи и на 

разпоредбата на чл. 68 от ЗМДТ, съгласно която не се допускат изменения в приетите 

от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в 

течение на годината.  

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 212/07.06.2017 г. 

5. Със Заповед № АК-04-33/14.11.2017 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 247 от Протокол № 34/31.10.2017 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за промяна 

предназначението на част от имот – публична общинска собственост за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година и определя 

стъпка за наддаване в размер на 10 % от първоначална тръжна цена. ЗОС в чл. 14, ал. 7 

дава възможност свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост да 

се отдават под наем за срок до 10 години при условията на проведен публичен търг или 

конкурс след решение на общинския съвет, при условие че не се възпрепятства 

осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за 

управление. За предоставянето под наем на имоти – публична общинска собственост 

под наем, законът не предвижда промяна на предназначението им. 

     Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 252/30.11.2017 г.       
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БЕРКОВИЦА 16 378 4 3 1   1       

БОЙЧИНОВЦИ 15 131 1 1             

БРУСАРЦИ 12 76                 

ВЪЛЧЕДРЪМ 13 114 1 1             

ВЪРШЕЦ 15 156                 

ГЕОРГИ  

ДАМЯНОВО 
11 91 1   1       1   

ЛОМ 17 150                 

МЕДКОВЕЦ 11 86 4 4             

МОНТАНА 11 325 2 1 1     /1-2016/ 1   

ЧИПРОВЦИ 19 207 7 5 2 1     3   

ЯКИМОВО 16 124 5 5             

общо 156 1838 25 20 5 1 1 /1-2016/ 5 0 

 

   За осъществения административен контрол, на Интернет страницата на 

Областна администрация Монтана в секция „Новини”, се публикуваше информация за 

върнатите и/или оспорените решения на общинските съвети в областта. Периодично 

беше  актуализирана  и информацията в секциите - „Решения на общинските съвети” и 

„Решения по съдебни дела”. 



   През годината се поддържаше актуална информация, в табличен вид, относно 

приетите от общинските съвети нормативни актове, стратегии, планове и програми; 

относно дейността на общинските съвети и върнатите/оспорени решения и 

осъществения контрол за законосъобразност върху приетите наредби на общинските 

съвети.  

 

2.Дейност на Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните 

администрации за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации 

и омбудсмана. 

 За отчетния период Комисията е разгледала 85 бр. сигнали и предложения. 

Проведени са 21 заседания, като за всяко е изготвен протокол за разгледаните преписки 

и взетите решения. Постъпилите сигнали и предложения се докладват от служителя, 

към когото е насочена преписката, и същият е отговорен за изпълнението на решенията 

на Комисията. За разгледаните преписки и предприетите по тях действия се води 

Регистър.  

Всяка от постъпилите преписки е разгледана и обсъдена отделно от останалите и 

са взети решения в съответствие с действащата нормативна уредба и правомощията на 

областния управител.  

Към всеки протокол от заседание на комисията се прилагат: разгледаните 

преписки; писмата, с които същите са препратени по компетентност до съответна 

институция и постъпилите отговори или становища.  

Предложенията и сигналите, по които проверките са приключили към 

31.12.2017г. са  77 броя. 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. 

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. 

В Областна администрация Монтана не са постъпил отговори за 10 сигнала 

препратени по компетеност, както следва: за 4 сигнала не са постъпили отговор от 

община Монтана, за 1 от община Чипровци, за 1 от община Брусарци и за 1 от РД по 

горите - Берковица,  за останалите 3 все още тече проверка.  

 

3.Осигуряване спазването на законността на територията на областта и 

осъществява административен контрол по изпълнението на административните 

актове. 

През отчетния период, във връзка с осъществяване правомощията на Областния 

управител за осигурява спазването на законността на територията на областта и 

осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове, 

бяха проведени дейности за координация  между органите на местното самоуправление 

и местната администрация и териториалните органи на изпълнителната власт както 

следва: 

 На 28.02.2017 г.  в Областна администрация Монтана беше проведена съвместна 

работна среща с представители на общините в област Монтана,  експерти от 

Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана, Общинските служби по 

земеделие и експерти „Държавна собственост” от Областна администрация 

Монтана  във връзка с  Решение № 1087 от 23 декември 2016 г. на Министерския 

съвет, с което  е приет  План за действие с мерки за предотвратяване 



придобиването по давност на имоти - частна държавна или общинска 

собственост.   

Основен акцент в срещата беше съгласуване на действията и възможностите между 

общините и областния управител за опазване и защита на имотите – частна държавна и 

общинска собственост. За да се реализира предоставената от ЗДС и ЗОС възможност за 

защита държавната и общинска собственост, чрез издирване, изземане и съставяне на 

актове за държавна собственост, респективно общинска, следва да бъдат извършени 

проверки и справки за имотите по плановете и разписните листове към тях в 

населените места без одобрени кадастрални карти. Със съставянето на актове за 

държавна/общинска собственост, Държавата/Общината би заявила своите права върху 

имоти и би възпрепятствала издаването на нотариален акт по обстоятелствена проверка 

за придобиване по давност на имот от друго лице. 

 

 Работна среща във връзка със зачестилите бракониерства и нерегламентиран 

улов на риба във водоемите на територията на област Монтана се състоя на 

06.06.2017 г. в Областната администрация Монтана. 

На срещата участие взеха на народните представители инж. Дилян Димитров и 

Ирена Димова, заместник-областните управители, ръководители на ведомствени 

териториални структури, чиито правомощия се отнасят до упражняването на контрол 

върху дейностите в горските територии и водоемите, както и по отношение на 

произхода и качеството на храните,  и представителите на рибоопазващи организации. 

Основен акцент в дневния ред беше намирането на подходящи начини за 

подобряване на взаимодействието между отговорните институции в това число и 

иницииране при необходимост на законови промени с цел недопускане на инциденти, 

свързани с нерегламентиран улов. 

В резултат на  проведените обсъждания,  присъстващите  постигнаха съгласие 

взаимно да си сътрудничат и с общи усилия да предприемат незабавни действия за 

своевременно отстраняване на възникнали проблеми. При извършването на съвместни 

проверки, основна координираща функция беше определена на разположеното в 

Монтана звено на ИАРА към Отдел “Рибарство и контрол” – Западна България. 

 

 Във връзка с  констатирани  26 огнища на заболяването инфлуенца по птиците  в 

9 области на страната – Монтана,  Видин, Враца, Кърджали, Пазарджик, 

Пловдив, София-област, Стара Загора и Ямбол, на заболяването инфлуенца по 

птиците и въведена със заповед на министъра на земеделието и храните 

забранява за лова и разселването на пернат дивеч в природата на територията на 

цялата страна през м. януари беше сформирана областна комисия.  

Във връзка с контрола на болестта на територията на област Монтана от ОДБХ – 

Монтана беше изготвен График за дежурни инспектори през м. януари 2017 г.  

Представителите на МВР съдействаха при ликвидирането на огнищата, за 

спазване на наложените мерките за контрол на заболяването, ограниченията за 

движение на птици и повишаване информираността на населението по места, като 

особен фокус бяха стопаните на птици, отглеждани в „заден двор“.  

  

4. Организационно – техническа подготовка във връзка с произвеждането на 

избори за народни представители на 26 март 2017 г.  

Във връзка със задължението на областните администрации по организационно-

техническата подготовка при произвеждането на избори, Областна администрация 

Монтана е извършила следните дейности: 

- На 26 март 2017 г областният управител проведе консултации с представители 

на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно 

събрание за определяне състава и ръководството  на Районната избирателна комисия 

(РИК) Монтана за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 



В консултациите взеха участие упълномощените представители на ПП „ГЕРБ”, 

Коалиция „БСП – лява България”, ПП „ДПС”, Коалиция „Реформаторски блок”, 

Коалиция „Патриотичен фронт”,  Коалиция „БДЦ”, ПП „АБВ” и ПП „Атака”. В 

началото на срещата Областният управител запозна присъстващите с  Решение № 4130-

НС от 26.01.2017 г. на ЦИК, представителите на политическите сили направиха своите 

предложения, но не се постигна съгласие относно състава на РИК Монтана; 

- На 01.03.2017 г. в Заседателната зала  на Областна администрация Монтана се 

проведе работна среща, организирана от ВРИД Областен управител на област Монтана, 

с представители на политическите партии от област Монтана, представители на 

Окръжна прокуратура, ОД на МВР – Монтана, ТД”ДАНС” – Монтана и РИК – 

Монтана. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с подготовката и 

произвеждането на предстоящите избори за народни представители за Народно 

събрание на 26.03.2017 г.; 

 - Осигурено беше помещение в сградата на областна администрация, както и 

необходимата техника – компютърна конфигурация, телефон, факс, канцеларски 

материали и печати за нормалната работа на  РИК- Монтана; 

 - Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на 

избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и са 

транспортирани до всички 11 общини на област Монтана; 

 - На 13 март  2017 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация 

Монтана, ЦИК проведе дистанционно обучение на членовете на РИК – Монтана. В 

обучението се включиха също екипа на Областна администрация, представители на 

организационно-техническите екипи от общините, „Информационно обслужване”-АД, 

клон Монтана, ОД на МВР, РС „ПБЗН” и  Териториално звено на „ГРАО“– Монтана. 

В директна връзка бяха подробно представени действията, които трябва да 

предприемат всички страни, участващи в изборния процес  в периода до изборния ден, 

както и в предизборния и в изборния ден.  Дадени бяха указания за провеждане на 

обучението на Секционно избирателните комисии, организация по приемането и 

предаването на изборните книжа и материали, попълване на  протоколите,  отчитане 

 резултатите от изборите и др.  

 В следващите дни – по предварително уточнен график, РИК Монтана проведе 

обучение с членовете на СИК в 11-те общини на  Област Монтана; 

 - Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности за СИК, след 

получаване на адресите на избирателните секции и транспортните схеми от общините; 

 - Подсигурено беше помещение на “Информационно обслужване”АД-клон 

Монтана за компютърна обработка на изборните резултати; 

 - Със  заповед на областния управител, беше определено помещение в сградата 

на областна админстрация Монтана, в което да се съхраняват всички бюлетини, 

изборни книжа и материали, които са получени централизирано,  до предаването им на 

общините в присъствието на представители на РИК. Помещението беше под постоянна 

24-часова физическа охрана  на служители на ОД на МВР – Монтана; 

 - В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация за 

членовете на РИК – Монтана до общините при предаване на изборните книжа и 

материали на секционните избирателни комисии; 

 - 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; 

 - Областна администрация Монтана съвместно с РИК – Монтана  създаде 

организация за посрещането на Секционните избирателни комисии от областта в деня 

на избор в сградата на Младежки дом - Монтана и на определено мястото за престой на 

транспортните средства; 

 

 



 

 

X.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ И ВЕЩИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1.Съставяне на актове за държавна собственост 

За отчетния период са съставени общо 48 бр. актове за държавна собственост, от 

които – 6 бр. в управление на областния управител на област Монтана.  

Извършени са общо 136 бр. отбелязвания по издадени АДС, във връзка 

подадени заявления на ведомства и други юридически и физически лица във връзка с 

извършени действия по управление, по повод настъпили промени в обстоятелствата, 

отразяването на извършено разпореждане, както и служебно във връзка с отписването 

на имоти и съставянето на нови АДС. 

2.Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост 

През отчетния период с Решение на Министерския съвет безвъзмездно в 

собственост на община Берковица са прехвърлени 1154,81/1415 или 0,814 идеални 

части от ПИ с идентификатор 03928.511.562, целят с площ 1515 кв. м по кадастралната 

карта на град Берковица. Държавният дял от имота е бил в управление на областня 

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 идеалните части от 

имота и построените в имота сгради на община Вършец. Въз основа на Решение № 583 

от 6 октомври 2017 г. на Министерския съвет, между областния управител на област 

Монтана и кмета на община Берковица е сключен договор за безвъзмездното 

прехвърляне правото на собственост върху имота на общината. 

По повод постъпило от министъра на земеделието храните и горите 

предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Лом на два имоти 

– държавна собственост, находящи се село Ковачица, представляващи терени и сгради 

на Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя”, с. Ковачица, 

община Лом към МЗХГ, е изразено положително становище от областния управител на 

област Монтана. Цялата преписка ведно със становището на областния управител са 

изпратени в министерство на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на 

предложение в МС за вземане на решение за прехвърляне правото на собственост върху 

имотите на община Лом. Въз основа на Решение № 515 от 08 септември 2017 година на 

Министерския съвет между областния управител на област Монтана и кмета на община 

Лом са всеки от имотите е сключен договор за безвъзмездно прехвърляне правото на 

собственост върху имотите на общината. Съобразно РМС от областния управител е 

организирано предаването на имотите от представители на МЗХГ на община Лом. 

Протоколите са фактическото предаване и приемане на имотите са подписани на 

09.11.2017 г.  

През 2017 година до областния управител от МЗХГ е отправено и предложение 

за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху ПИ с идентификатор 

14773.109.1 с площ 41309 кв. м ведно с построените в имота 26 броя сгради по 

кадастралната карта на село Георги Дамяново. Имотът се използва от Професионална 

гимназия по селско стопанство „Марко Марков”, с. Георги Дамяново, община Георги 

Дамяново към МЗХГ. Цялата преписка, ведно с положителното становище на 

областния управител на област Монтана са изпратени в МРРБ за внасяне на 

предложение в МС за вземане на решение за безвъзмездното прехвърляне в 

собственост на общината на имота. Въз основа на Решение № 528 от 15 септември 2017 



г. на МС между областния управител на област Монтана и кмета на община Георги 

Дамяново е сключен договор и имотът е прехвърлен безвъзмездно в собственост на 

общината. Съобразно РМС от областния управител е организирано предаването на 

имота от представители на МЗХГ на община Георги Дамяново. Протоколът са 

фактическото предаване и приемане на имота е подписан на 17.01.2018 г. 

В договорите за всеки от имотите, безвъзмездно прехвърлени в собственост на 

общини са вписани забраните, предвидени в чл. 54, ал. 3 от ЗДС, като в съответствие с 

въведените с ал. 6 на чл. 54 от ЗДС задължения на областния управител са изменени и 

Вътрешните правила за актуване, управление, придобиване и разпореждане с имоти и 

вещи държавна собственост в областна администрация Монтана и са предвидени 

проверки на място на тези имоти. 

През второто шестмесечие на 2017 година до областния управител е подадено 

заявление от собственика на сграда, построена върху държавна земя, находяща се в 

землището на град Чипровци. Имотът – държавна собственост е в управление на 

областния управител на област Монтана. След комплектоване на преписката с 

необходимите документи и въз основа на решение на комисията по чл. 7 от 

Вътрешните правила е проведена процедура за избор на оценител на недвижими имоти 

с необходимия сертификат за изготвяне пазарна оценка на държавния терен. Съгласно 

изготвената оценка продажната цена е в размер на 11900 лв. без ДДС. След одобряване 

на същата от комисията по чл. 7 от Вътрешните правила е издадена заповед за 

продажба на имота без търг на собственика на построената в имота законна сграда. Въз 

основа на издадена заповед за продажба на имота и изплатени суми по същата със 

собственика на сградата е сключен договор за продажба на терена. 

Въз основа на подадено заявление от собственика на законно построена сграда, 

построена върху имот – частна държавна собственост, находящ се в село Мартиново, 

община Чипровци, е проведено заседание на комисията по чл. 7 от вътрешните 

правила. На лицензиран оценител е възложено изготвянето на пазарна оценка на 

терена, и след приемането на същата е издадена заповед на областния управител, с 

която за купувач на терена е определено търговското дружество, собственик на 

построените в имота  сгради. С ЮЛ е сключен договор за продажба на имота, като 

цената за продажба на същия е 5866 лева, без ДДС. 

Във връзка с възникнала съсобственост между държавата с предоставени права 

на областния управител на област Монтана и „Петрол” АД, град Ловеч върху имоти, 

находящи се в град Лом и град Вършец са изискани становища за поделяемост на 

същите. След получаване на стоновищата от главните архитекти на двете на общини до 

съсобственика са изпратени писма относно инвестиционните намерения на 

дружеството с тези имоти. 

Организирана е тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот  с площ 

30 кв. м от имот -  частна държавна собственост в управление на областния управител 

на област Монтана, находящ се в град Монтана, бул. „Трети март“, за поставяне по реда 

на чл. 56 от Закона за устройство на територията на два броя генератори. След 

проведен предварителен контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов 

контрол е издадена заповед за откриване на тръжна процедура, като началната тръжна 

наема цена е в размер на 100 лв., без ДДС. В съответствие със ЗДС и ППЗДС е 

направено обявление в два централни ежедневника, 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 ЮЛ и заявление за участие в търга е подадено от 1 този участник. Търгът е 

спечелен при достигната на търга цена от 194,40 с ДДС. От областния управител е 

издадена заповед за определяне на наемател и с търговското дружество е сключен 

договор за наем за срок от 10 години. 

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 4 тръжни процедури за 

отдаване под наем на четири терена по пет кв. м, представляващи част от ПИ с 

идентификатор 48489.6.736 по кадастралната карта на град Монтана за поставяне на 

четири броя преместваеми съоръжения – рекламно-информационни елементи /РИЕ/ 

(билборд), находящ се в град Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 2, съгласно схема за 

поставяне на преместваеми обекти по чл. 57 от ЗУТ. Имотът е частна държавна 

собственост в управление на областния управител на област Монтана. Началните 

тръжни цени за отдаване под наем на всеки от терените са изготвени от лицензиран 

оценител, въз основа на сключени договори, като лицензираните оценители са избрани 

след проведена процедура по Вътрешните правила. Съгласно изготвените оценки всеки 

от терените от по 5 кв. м от имота, съответно позиции от 1 до 4 са с начална тръжна 

цена от 80 лв. без ДДС. След утвърждаване на протоколите 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 на всеки терен от по 5 кв. м, съответно позиции от 1 до 4 от имота  – 

частна държавна собственост, в управление на областния управител на област Монтана. 

При спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е направено обявление в два централни 

ежедневника, 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 за три от терените / позиция от 1 

до 3/ по отделно са закупени по 1 брой тръжни документи, а тръжни документи за 

позиция 4, не са закупени. Заявление за участие за всеки търг по отделно е подадено от 

участника, закупил тръжни документи за този търг. Достигната на търга месечна 

наемна цена за 5 кв. м /позиция 1/ е 97,20 лв. с ДСС, а за позиция 2 и 3 по 98,40 лв. с 

ДДС. За всяка позиция въз основа на протокола на тръжната комисия, е издадена 

заповед за определяне на наемател на частта от имота и с наемателите са сключени 

договори за срок от 10 години. 

След проведено заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила е взето 

решение, одобрено от областния управител на област Монтана, за провеждане на 

тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на самостоятелен обект в 

сграда, с предназначение: за друг вид самостоятелен обект в сграда, находящ се в град 

Монтана, пл. „Жеравица“ № 1. Проведена е процедура за избор на оценител за 

изготвяне на начална тръжна месечна наемна цена за обект. С оценителя е сключен 

договор и след изготвянето на наемната оценка, същата е разгледена от комисията по 

вътрешните правила. След положителна резолюция на протокола на комисията от 

областния управител със заповед е открита тръжна процедура за отдаване под наем на 

обекта – публична държавна собственост. Условията на търга са обявени в два 

национални ежедневника, но в определения в заповедта на областния управител срок, 

тръжни документи не са закупени и търг за отдаване под наем на обекта не е проведен.  

През отчетния период поради изтичане срока, е прекратен договор за 

безвъзмездно право на ползване, сключен между РС на КНСБ – Монтана и областния 

управител на област Монтана за самостоятелен обект – частна държавна собственост, 

находящ се в град Монтана, пл. „Жеравица“ № 5. Частта от имота, ползвана от 

синдиката е приета от представители на Областна администрация Монтана, като за 

предавателно-приемателните действия е подписан протокол. 

Поради изтичане срока на договор е прекратено наемното правоотношение 

между Политическа партия „ГЕРБ“ и областния управител на област Монтана за част 

от сграда – частна държавна собственост, находяща се в село Якимово, община 

Якимово, област Монтана.  

По повод прекратен договор за наем на самостоятелен обект – публична 

държавна собственост с предназначение за обществено хранене, находящ се в град 

Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните 

правила, е взето решение за провеждане на тръжна процедура за отдаването на обекта 



под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване. На лицензиран оценител е 

възложено изготвянето на начална тръжна месечна цена за обекта и след приемането на 

оценката от комисията е издадена заповед на областния управител за откриването на 

търг с тайно наддаване за отдаването под наем на обекта, при начална цена 570 лв., без 

ДДС. 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 690 лв с ДДС и с наемателя е 

сключен договор. 

През отчетния период до областния управител е постъпило писмо от 

изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане относно отпаднала 

необходимост за Агенцията от част от сграда в село Якимово. От областния управител 

е издадена заповед за отнемане правото на управление върху помещенията от АСП. 

Имотът е предаден от комисия на АСП на представители на областна администрация 

Монтана, за което е съставен и подписан предавателно-приемателен протокол.  

Въз основа на отправено до областния управител на област Монтана заявление 

от изпълнителния директор на Агенция по заетостта за отпаднала необходимост за 

Агенцията от два самостоятелнни обекта в сграда – частна държавна собственост в град 

Берковица, за всеки от обектите е издадена заповед от областния управител на област 

Монтана за отнемане правото на управление върху имотите. Имотите са предадени от 

комисия на Агенция по заетостта на комисия, назначена със заповед на областния 

управител, като са съставени и подписани и предавателно-приемателни протоколи. 

През отчетния период е изготвено предложение до МРРБ за внасяне на 

предложение в МС за отнемане от областния управител на област Монтана на правото 

на управление върху самостоятелен обект в сграда – публична държавна собственост в 

град Монтана, пл. „Жеравица“ № 3 и предоставяне на обекта безвъзмездно за 

управление на ТД на НАП -Велико Търново. Съгласуван е проектът на Решение на МС 

и след РМС имотът е предаден с предавателно-приемателен протокол.  

Въз основа на Решение на МС за отнемане от БНТ поради отпаднала 

необходимост на помещение в сграда – публична държавна собственост в град 

Монтана, пл. „Жеравица“ № 3 и предоставяне на същото на Омбудсмана на РБ, след 

извършване на предавателно – приемателните действия, е направено отбелязване в 

АПДС, съставен за имота. 

От областния управител на област Монтана е изразено положително становище 

по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на предложение от 

„България флуорит” ЕООД, гр. София за прекратяване по взаимно съгласие на договор 

за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми –индустриални 

минерали –флуоритова суровина-подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 2 от Закона за 

подземните богатства от находище „Лукина падина – участък „Птичи дол- Велин дол”, 

разположено в землищата на с. Железна и гр. Чипровци, община Чипровци, област 

Монтана, сключен на 16.07.2009 г. между Министерския съвет, представляван от 

министъра на икономиката и енергетиката и „Н и Н Трейдинг” ООД, гр. Карара, 

Италия, изменен с допълнително  споразумение № 1 от 15 февруари 2011 г. 

През отчетния период е съгласуван и проект на Решение на МС за обявяване на 

имот от публична за частна държавна собственост, предоставен за управление на 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Изразено е и положително 

становище по предложение на министъра на енергетиката за търсене и проучване на 

природен газ в участък „Ботево” на територията на област Монтана. 

В предвидения в Устройствения правилник на Министерскии съвет и неговата 

администрация срок, са изготвени становища по проекти на Решения за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността. 

Във връзка с План за действие с мерки за предотвратяване придобиването по 

давност на имоти - частна държавна или общинска собственост, приет с  Решение № 

1087 от 23 декември 2016 г. на Министерския съвет е проведена работна среща между 



представители на 11-те общини на територията на област Монтана, на общинските 

служби по Земеделие, на Служба по геодезия, картография и кадастър със служители от 

дирекция АКРРДС. На срещата са обсъдени предстоящи действия, които следва да 

бъдат предприети от различните структури във връзка с изпълнение на плана. 

Изготвени са писма до всички общини на територията на облст Монтана, както и до 

Областна дирекция по „Земеделие” Монтана и до Службата по геодезия, картография и 

кадастър. Предприети са действия по събиране на предоставената от различните 

ведомства информация. 

За изпълнение задълженията на областния управител по Закона за приватизация 

и следприватизационен контрол срок в началото 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. Получените удостоверения, придружени 

със скици на имотите са обобщени в списък, който е изпратен в Агенция за 

приватизация и следприватизационен контрол за включването им в 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 своевременно са 

провеждани заседания на комисията, на които са разглеждани постъпилите заявления. 

През отчетния период на собственици, или техни наследници, или упълномощени лица  

са изплатени обезщетения в размер на 774 лв. 

През 2017 г. във връзка с писмо от главния секретар на Министерски съвет  с 

оглед изпълнение на § 9 от ПЗР към ЗИД към Закона за водите със заповед на 

областния управител на област Монтана е сформирана комисия с участието на 

представители на Областна администрация Монтана, Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град Монтана и ВиК” ООД, град 

Монтана, със задача извършване оглед на място за фактическо установяване на активи 

– публична държавна собственост, описани в приложение № 5 от договора. След 

извършените огледи на място на активите по приложение № 5 в съответствие със 

заповедта на областния управител е подписан протокол. В края на 2017 година отново 

със заповед на областния управител е сформирана комисия, която да извърши проверка  

за фактическо установяване и потвърждаване възможността за приемане на 

инвестициите, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните по 

договора с АВиК и посочени от ВиК оператора. За проверката е съставен и подписан 

протокол. 

През отчетния период със заповед на областния управител са назначени 

комисии, с участието на представители от Областна дирекция „Земеделие“, Басейнова 

дирекция „Дунавски район“ – Плевен, служители на областна администрация Монтана 

и Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите за извършване 

огледи на място на имоти относно фактичиския начин на трайно ползване на същите. 

За резултатите от проверките и направените от комисиите констатации са съставени и 

съответните протоколи.  

3.Отписване на имоти - държавна собственост 

През отчетния период, по образувани преписки са издадени 31 бр. заповеди за 

отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост. 

По искане на председател на ПК НАРКООП – гр. Монтана е издадено 1 бр.  

удостоверение за 1 бр. имот, че същият е отписан от актовите книги за държавна 

собственост. За издаване на удостоверението е заплатена такса от 10 лв. съгласно 

одобрената от МС тарифа.  



 

4.Надзор, опазване и защита на държавната собственост 

4.1. Заповеди за изземване  

 През отчетния период поради неизпълнение на договор за наем е прекратено 

наемното правоотношение с наемател на имот – публична държавна собственост в 

управление на областния управител на област Монтана. Имотът се намира на  нулев 

етаж от административна сграда в град Монтана, пл. „Жеревица” № 3. След 

прекратяване на договора за наем обектът не е предаден доброволно на комисия на 

областна администрация Монтана, поради което на основание чл. 80 от Закона за 

държавната собственост е издадена заповед за изземването на обекта от търговеца, кото 

е изпълнена със съдействие на органите на полицията в съответствие с ал. 2 на чл. 80 от 

ЗДС. След изпълнение на заповедта на областния управител имотът е запечатан ведно с 

движимите вещи в него. 

 4.2 .  Надзор върху съставени актове за общинска 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 632 бр. АОС, в това число: 

 Община Бойчиновци е изпратила 7 бр. акта за общинска собственост; 

 Община Брусарци – 1 бр. АОС; 

 Община Георги Дамяново - 68 бр. АОС; 

 Община Вършец – 26 бр. АОС; 

 Община Лом – 247 бр. АОС; 

 Община Медковец – 13 бр. АОС; 

 Община Монтана – 256 бр. АОС;  

 Община Чипровци – 10 бр. АОС; 

 Община Якимово – 4 бр. АОС. 

За изпратените 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, по-рано съставени АОС и др.  

 4.3. Проверки свързани със създаване и приемане на кадастрални карти и 

кадастрални регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър 

 Във връзка с обявени проекти на КККР за землище гр. Бойчиновци, община 

Бойчиновци и за землища с. Замфирово и  с. Боровци, община Берковица, са извършени 

проверки на място в Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана. За 

някои от имотите - държавна собственост са подадени възражения.  

5. Обстоятелствени проверки 

През периода са извършени обстоятелствени проверки и са издадени 

удостоверения по обстоятелствена проверка за общо 776 бр. имоти.  

6. Проверка за реституционни претенции 

Извършени са проверки и са издадени общо 3 бр. удостоверения за 

реституционни претенции, от които – 2 бр. удостоверения на обща стойност 37,50 лв. 

и 1 бр. – по служебно искане (без такса). 

7. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти 

Във връзка с подадени 20 бр. заявления от заитересовани лица, са издирени и 

издадени заверени копия на документи от архива на държавните имоти. 

 

8. Други проверки 

През отчетния период във връзка с подадени заявления са извършени 65 бр.  

справки по регистри и книги аа имотите - държавна собственост.  

Проверки и справки по регистрите са извършвани също и по искане на вещи 

лица, на юрисконсултите във връзка с надзора на решенията на общинските съвети, 

касаещи управление и разпореждане с недвижими имоти, по искане на други колеги 



във връзка с текущи преписки и устни сигнали, както и по нареждане на областния 

управител и заместник областните управители. 

През годината бяха назначени три комисии за оглед и установяване на активи, 

представляващи ВиК системи и съоръжения, както следва: 

 Във връзка с постъпило писмо от Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Монтана  беше назначена 

междуведомствена комисия, която в периода 20.06-19.07.2017 г. извърши оглед 

на място за фактическото установяване на активи – ВиК системи и съоръжения, 

публична държавна собственост, находящи се на територията на общините  - 

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, 

Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово;   

 Във връзка с постъпило писмо от МРРБ през м.септември беше сформирата 

междуведомствена комисия, която да извърши оглед на място за фактическото 

установяване на обект „Водоснабдяване на с. Сталийска махала”, находящ се в 

землищата на селата: Сталийска махала-община Лом, Аспарухово–община 

Медковец и Василовци – община Брусарци; 

 През м.декември беше сформирана междуведомствена комисия за извършване 

на проверка на място и установяване на инвестициите в активи – публична 

държавна собственост направени от оператора- „ВиК” ООД гр. Монтана през 

2016 и 2017 г.   

По повод постъпили заявления с инвестиционни намерения за предприемане на 

разпоредителни действия по отношение имоти – държавна собственост бяха 

сформирани междуведомствени комисии както следва: 

 През м. март беше сформирана комисия с участието и на представители 

на „Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район” - 

Плевен, която извърши проверка на място за изясняване правото на 

управление върху имоти находящи се на територията на община 

Чипровци; 

 През м. август беше сформирана комисия с участието  и на представители 

на „Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район” – 

Плевен и Общинска служба земеделие – Брусарци, която която извърши 

проверка на място за фактическото изясняване начина на трайно ползване  

на четири имоти находящи се в землището на с. Станево; 

 През м. декември беше сформирана комисия с участието и на 

представители на „Басейнова дирекция за управление на водите – 

Дунавски район” – Плевен, Областна дирекция „Земеделие”  Монтана,  

Общинска служба земеделие – Монтана, община Монтана и СГКК – 

Монтана, която извърши оглед на място  и фактическо установяване на 

вида на територията и начина на трайно ползване на имот находящ се в 

землището на гр. Монтана. 

В изпълнение на указания ВАП през цялата 2017 година, своевременно в 

Окръжна прокуратура - Монтана са изпращани копия на всички актове /заповеди и 

договори/ и на документи, послужили за извършването на сделки по управление и 

разпореждане с имоти – частна държавна собственост. 

Във връзка с извършена проверка от Главния инспекторат на Министерския 

съвет относно дейността на държавна собственост през 2015 г. -2016 г., по искане на 

одиторите през месец май 2017 година бяха изготвени и попълнени 11 броя справки. 

  

 

XI. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И 

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА  

1. Дейност на Регионалния съвет за развитие на СЗР и областните съвети и 

комисии  



1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР 

През отчетния период бяха проведени четири заседанията на Регионалния съвет 

за развитие на Северозападния район, като през второто полугодие Областният 

управител на област Монтана беше председател на Съвета. 

На 10 март 2017 г. в Областна администрация Ловеч беше проведено първото 

заседание на Регионалния съвет за развитие на СЗР, в рамките на което бяха 

представени и обсъдени - Актуална информация относно възможностите за 

кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове през 2017 г.; разработка на Института за пазарна икономика  - 

„Регионални профили 2016 г.“; Информация относно изпълнението на инструмента за 

финансов инженеринг – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в 

градските зони (JESSICA) за периода от подписване на допълнително споразумение за 

реинвестиране на средствата от страна на Регионалния фонд за градско развитие АД;  

Законовите изисквания относно изготвяне на междинни оценки на документите за 

стратегическо планиране на регионалното развитие; Актуална информация относно 

степента и перспективите за развитие (наличие на заявен/провокиран инвеститорски 

интерес) на индустриалните зони в капитала на „Национална компания индустриални 

зони “ЕАД на територията на Северозападен район и Идеи и пояснения относно 

структурата и типа на информацията за областите и общините от СЗР, която да бъде 

включена в Алманах на българските региони 2017 г. 

На заседанието проведено на 29-30 юни 2017 година в гр. Луковит беше  

представен и одобрен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2016 г. 

На заседанието Представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ информира 

членовете на Съвета за напредъка в дейностите по подготовката и доизграждането на 

автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията 

на Северозападен район. Представена  беше и информация за изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

на територията на Северозападен район и насоки за 2017 - 2018 г. Представител на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството запозна участниците с 

възможностите за кандидатстване по Програмата за транснационално сътрудничество 

„Дунав“ 2014-2020 г. и ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. 

На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие 

на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-

2020 г. Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците за 

напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз на територията на Северозападен район към месец юни 2017 г. 

Под председателството на Областния управител на Област Монтана на 26-27 

октомври 2017 г. в в гр. Вършец, беше  проведено третото заседание на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район. В заседанието участваха заместник-

министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на 

министерства, кметове на общини от петте области, участници от страна на национално 

представените работодателски организации, синдикатите и академичните среди. 

В рамките на заседанието беше представен и обсъден проект на Междинна оценка на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020г.  

От страна на АПИ беше представена 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/. Д-р Султанка Петрова 

съвместно с представител на академичните среди презентираха на вниманието на 

членовете на Регионалния съвет за развитие приоритетите на социалната политика, 

провеждана на територията на района. Представени бяха значими проекти, свързани с 

подобряване на инфраструктурата и възможностите за привличане на туристи на 

територията на българския Северозапад. Ръководителите на Областните 



информационни центрове запознаха членовете с информация относно усвоените 

средства по отделните Оперативни програми на територията на 5-те области в района 

за периода 2007-2013 г., както и с актуални данни по отношение на реализирани 

проектни инциативи през периода 2014-2020 г. Представител на Централното 

Координационно Звено към Министерски съвет информира участниците в заседанието 

за възможностите за осигуряване на  финансиране по линия на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2020 г, напредъка в 

процеса на одобрение на концепциите, определени в Меморандумите за разбирателство 

между България и страните-донори, както и индикативните срокове за обявяване на 

покани и набиране на предложения. 

На 21 декември 2017 г. в гр. Монтана беше проведено последното за годината 

заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и РКК. На 

заседанието беше представен и обсъден проект на Индикативна Годишна Програма на 

Регионалния Съвет за развитие на Северозападния Район за 2018 г. Беше направено 

представяне и обсъждане на информация за заявени инвеститорски намерения на 

територията на петте области в Северозападен район от страна на БАИ. 

Във връзка с инициатива за запазване на предоставяните към настоящия момент бонус 

точки на бенефициенти за дейности по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. в рамките на Северозападен 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. 

 В заключение беше направено представяне и обсъждане на степента на 

изпълнение на съответните Оперативни програми 2014-2020 на територията на 

Северозападен район в това число и информация за Годишните индикативни програми 

и предстоящите процедури по съответните ОП за 2018 г. 

 

1.2.Областен съвет за развитие 

През 2017 г. бяха проведени - едно редовно заседание на Областния съвет за 

развитие и  една неприсъствена процедура за вземане на решение. 

На 05.05.2017 г. беше проведено заседание на Областния съвет за развитие, на 

което се одобриха разработените Последваща оценка и Окончателен доклад по 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2005-

2015 г. Освен членовете на съвета участие в заседанието взеха и представителите на 

екипа от Русенски Университет “Ангел Кънчев”, разработил Последващата оценка 

съгласно договор, сключен с Областна администрация Монтана. 

Екипът презентира пред аудиторията основните моменти в съдържанието на 

разработените документи с акцент върху изпълнението на ключовите приоритети, 

заложени в стратегията за изминалия програмен период. 

В резултат от представената информация и проведените обсъждания Областният 

съвет за развитие даде положителна оценка относно изпълнението на областните 

приоритети предвид ограничения финансов ресурс, липсата на квалифицирани кадри и 

трудната и непрестанно променяща се обстановка, пред които е била изправена област 

Монтана през годините от оценявания период. Като цяло обаче съветът счита, че за 

справяне с предизвикателствата, свързани със социалното и икономическо развитие на 

област Монтана и Северозапада са необходими повече и по - целенасочени усилия не 

само от страна на регионалните и местните власти, но и по отношение на националната 

политика, водена спрямо региона. 



Присъстващите бяха запознати  и с Годишната инвестиционна програма за 

ремонт и поддържане на пътната инфраструктура в областта от представител на 

Областно пътно управление – Монтана.  

С оглед необходимостта от излъчване на нов представител на Областния съвет 

за развитие в състава на Областния Обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията предвид промяна на статута на единия от действащите представители, 

който е избран за Народен представител в 44-то Народно събрание беше приложена 

писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от страна на съвета. 

За проведената писмена процедура е изготвен протокол с дата 23.06.2017 г., 

който е изпратен за сведение на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и на членовете на Областния съвет за развитие. 

 

1.3.Областен обществен съвет 
На 24.01.2017г.  в заседателната зала на Областна администрация Монтана се 

проведе 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  проект на 

Държавен 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. В заседанието взеха участие представители на РУО – Монтана, на 

общините в областта, директори на училища, работодателски организации  и бизнеса.  

 

1.4. Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област 

Монтана 

През 2017 г. бяха проведени шест заседания на Комисията, както следва: 

- Във връзка с стартирала повторна процедура за набиране на заявки за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схеми „Обучение и 

заетост” и проведено на 23.12.2016 г. първо заседание на Комисията по 

заетост към Областния съвет за развитие на 05.01.2017 г. беше проведено 

второ заседание. 

В съответствие с т.11 от Методиката за подбор и оценка на заявките от 

работодатели утвърдена от МТСП, Комисията по заетостта беше приела Правила за 

оценка заявките на работодателите, получили равен брой точки, в съответствие с 

приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и 

общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните 

стратегически документи и Националния план за действие по заетостта по следния 

критерий: „Осигуряване на заетост в икономически дейности с приоритетно местно 

заначение в съответствие с областната стратегия за развитие” по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.010  „Обучения и 

заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

На заседанието проведено на 05.01.2017 г. бяха оценени подадените заявки от 

работодателите. В рамките на осигурените по схемата  за област Монтана финансови 

средства в размер на 1 581 726 лева, бяха предложени за финансиране 73 бр. заявки на 

стойност 1 541 482,38  лева. 

 

- На 15.02.2017 г., след разглеждане на предложенията на директорите на 

държавните и общинските училища от областта, беше съгласуван 

Държавният план-прием по професии за учебната 2017/2018 година в 

училищата от област Монтана. За първа година беше предложено в две 

професионални гимназии в  общините Монтана и Лом да стартира дуалното 

обучение. В заседанието взеха участие и директорите на професионални 

училища в областта.   

 



- В връзка с разработването и приемането на Регионалната програма за заетост 

и обучение за област Монтана – 2017 г. бяха проведени две заседания на 

Комисията по заетостта – на 13.03.2017 г. и на 29.03.2017 г.  

На първото заседание беше одобрена Методика за оценка на проектните 

предложения и беше приет състава на Комисията, която да разработи Регионалната 

програма по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика, въз 

основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложенията на областната и 

общинските администрации. 

На второто заседание беше одобрен  проекта на Регионалната програма за 

заетост и обучение за област Монтана  за 2017 г.  В заседанието взеха участие 

представители на общините, на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. 

Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица, работодателски и синдикални 

организации от област Монтана. 

Общият  брой безработни лица, включени в програмата  бяха 73 бр. - на пълен 

работен ден, на длъжностите: „куриер”, „координатор”, “работник поддръжка на 

пътищата”, “работник кухня”, “сметосъбирач” и „общ работник”.  

 

- Във връзка с повторното стартиране на процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по схема „Обучение и заетост на младите 

хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

от Агенцията по заетостта бяха проведени две заседания на Комисията по 

заетостта. В заседанията участваха представители на общините, на Дирекция 

„Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, 

Лом и Берковица, работодателски и синдикални организации от област 

Монтана.  

По време на заседанието проведено на 11.04.2017 г. бяха приети Правилата за 

оценка заявките на работодатели, получили равен брой точки по утвърдената от МТСП 

Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Обучения и заетост на 

младите хора”  по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В утвърдената 

Методика беше предвидено първоначалното разглеждане на работодателските заявки 

да се  осъществява от Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие.  

Получените заявки на работодатели от област Монтана бяха предадени на 

Областния управител в качеството му на Председател на КЗ от Директора на „Бюро по 

труда” – Монтана и със същите бяха  запознати членовете на КЗ. 

 На следващото заседание, проведено на 19.04.2017 г., от подадените 135 заявки 

на работодатели бяха оценени 134 поради обстоятелството, че един работодател  

оттегли заявката си. 

   Поради факта, че определеният финансов ресурс за област Монтана в размер на  

2 098 331 лв. не е достатъчен за удовлетворяване на всички заявки, след извършената 

оценка, по схемата бяха предложени за финансиране 127 бр. заявки на стойност 

2 143 390,01 лева.  

 

1.5.Областен съвет за тристранно сътрудничество  

На 24 ноември 2017 г. беше проведено заседание на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество. На заседанието 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. 

 

1.6. Областен съвет по условия на труд 



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 ". В срещата участие взеха Директор на Дирекция „Инспекция 

по труда” Монтана, представители на РС на КНСБ Монтана, КТ „Подкрепа”- Монтана, 

КРИБ - Монтана, АИКБ - Монтана, БТПП - Монтана и ССИ – Монтана. 

От представените статистически данни за социално-икономическата среда е 

видно, че в областта преобладават предимно малки предприятия, а малкото на брои 

средни и големи предприятия са концентрирани в областния център. През първото 

полугодие от Дирекцията са извършени  510 проверки, от които 364 планови и 146 

извънпланови. Обхванати са около 20 000 бр. работници в проверените предприятия. За 

периода са постъпили 82 бр. сигнали (жалби), искания и др. Най-често жалбите са за 

забавени или неизплатени трудови възнаграждения. Издадени са 27 бр. разрешения за 

наемане на работа на лица ненавършили 18 години, а дадените консултации - над 900. 

 

1.7. Областна комисия по социална политика към Областния съвет за 

развитие на област Монтана 

 На 03.05.2017 г. в Областна администрация Монтана се проведе заседание на 

Областната комисия по социална политика, на което беше обсъден и одобрен 

Годишният мониторингов доклад разработен от Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ 

към Областната комисия. В заседанието взеха участие заместник кметове на общини, 

директора на РДСП – Монтана, директорите на  ДСП – Монтана, Лом,  Берковица и 

Чипровци, представители на АСП, РЗИ, РУО, ДРСЗ, както и  регионаленият 

представител на ДАЗД - ГДИП отдел „Мониторинг и контрол западен ИРМ - гр. Враца. 

На заседанието на Областната комисия по социална политика проведено 

30.10.2017 г., участваха представители на общините в област Монтана, директори на 

териториални структури, представители на Комплекс за социални услуги - Монтана, 

Агенция за хората с увреждания – Монтана, УНИЦЕФ - България, Детски център за 

застъпничество и подкрепа Зона Закрила - Монтана, БЧК - Монтана, Окръжна 

прокуратура Районна прокуратура - Монтана, Районен съд - Лом, Берковица и др. 

Участие в срещата взеха и изпълнителният директор към Института по социални 

дейности и практики и консултант по превенция на насилието над деца – представител 

на УНИЦЕФ - България. 

Един от приоритетите на партньорство между УНИЦЕФ и общините от 

областта, във връзка с подписания Областен меморандум за сътрудничество, е 

превенцията на насилието над деца и предоставянето на закрила на децата преживели 

насилие. В тази връзка на заседанието се обсъди предложения и разработен от 

УНИЦЕФ – Общински план за действие при случаи на насилие на деца. 

По отношение предложената процедура за взаимодействие при сигнал за дете, 

жертва на насилие или в риск от насилие, взаимодействието между институциите при 

работа в случаи на деца, при които е необходима кризисна интервенция с оглед 

гарантиране спазването на правата им, бяха направени предложения от 

представителите на Дирекция „Социално подпомагане” Монтана, Окръжна 

прокуратура Монтана, Районен съд Берковица, ОД на МВР Монтана, община Лом. 

С оглед проведената дискусия участниците се обединиха в становището, 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 

социални услуги регистрирани в общината или да ползва такива на областно ниво. 

 

1.8.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси  (ОССЕИВ) 

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 отчетите за изпълнениетона 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. Също така 

представи платформата за онлайн кандидатстване, както и важна информация относно 

сроковете, необходимите документи и минималните изисквания на програмите към 

кандидатите.  

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 включително, които не са 

ангажирани 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 общината.  

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. 

 

 1.9. Областна комисия по транспорт  

 Във връзка с постъпило предложение от кмета на община Якимово за промени в 

областната транспорта схема на 22.12.2017 г. беше проведено заседание на  Областната 

комисия по транспорт. Предложението беше прието, тъй като разкритата нова 

автобусна линия е от значение за населението на с. Комощица, където живеят хора 

предимно от третата възраст, които не разполагат с лични превозни средства, а често 

им се налага да пътуват до областния град за извършване на здравни и 

административни услуги. 

 На заседанието беше представена и обобщена информация за сключените 

договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от 

областната транспорта схема, и бяха изменени и допълнени на Вътрешните равила за 

работата на комисия по транспорт. 

 От анализа на информацията може да се направи извода, че за повишаване 

ефективността на превозите и стабилността на транспортните услуги в общините е 

необходимо да се обърне внимание на валидността на сключените от тях договори за 

възлагане на превозите по автобусните линии. С оглед недопускането на ситуации, в 

които сроковете на договорите за възлагане на превози по транспортните схеми са 

изтекли, в резултат на което предстои да бъде прекъснато транспортното обслужване 

на населението, следва предварително да се предвиди времето, което е необходимо за 

подготовка, и сроковете за публикуване на условията за процедурите. 

 На представителите на общините беше обърнато внимание, че съгласно чл. 16, 

ал. 6 от Наредба № 2 най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договор за 

възлагане на превоз по утвърдено разписание кметовете на общините възложители 

следва да уведомяват органа, който е утвърдил съответното разписание (за областната 

транспортна схема това е областния управител). След изтичане на срока на договора и 

след извършена от същия орган проверка се закриват разписанията, които не отговарят 

на изискваните минимални интервали между курсовете по съответното направление. 



 Това изискване за своевременно уведомяване на областния управител нито една 

община възложител не е спазила, същото нарушение е визирано и в Одитния доклад на 

Сметната палата за извършен одит „Оптимизиране на транспортната свързаност на 

областите в Северозападния регион“ за периода 2014 – 2016 г.  

 

 1.10.Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

На 11 април 2017 г. беше проведено заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата. На заседанието беше представена 

информация за състоянието на пътнотранспортната аварийност на територията на 

област Монтана от началото на 2017 г. 

Обсъдени бяха и предложения за организацията и провеждането на Областния 

кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да 

запазим децата на пътя“ и Глобалната седмица за пътна безопасност. Беше решено 

Областното ниво на викторината да се проведе на 25 април 2017 г. в сградата на 

общински Младежки дом – гр. Монтана.  

По повод отбелязването на Глобалната седмица за пътна безопасност, комисията 

взе решение тя да се проведе в периода 8 – 14 май 2017 г. чрез провеждане на различни 

мероприятия – велопоход, конкурс за детска рисунка, патрулиране на деца от Детските 

полицейски управления заедно със служители на сектор „Пътна полиция“, раздаване на 

информационни брошури и др.  

Пълната програма с предвидените мероприятия беше публикувана на Интернет 

страницата на Областната администрация Монтана. 

 

1.11. Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча 

През годината беше проведено едно заседание на Консултативния съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча  - на 31 октомври 2017 г., на което директорът на 

РДГ Берковица представи Анализ на извършените контролни дейности в горските 

територии в област Монтана. Беше проведена дискусия по въпроси свързани с 

ползването на дървесина от земеделски земи, електронните превозни билети за 

транспортиране на дървесина извън горските територии, както и по въпроси свързани с 

откриване на ловния сезон за едър дивеч.  

Представител на отдел „Рибарство и контрол“ – Западна България запозна 

присъстващите с извършената контролна дейност по рибностопанските и вътрешните 

водни обекти на територията на област Монтана. 

На заседанието присъстваха представители на общините, Държавните горски 

стопанства, Ловно-рибарските сдружения и ведомствените териториални структури в 

областта. 

 

1.12.Областна епизоотична комисия 

На 11 септември 2017 г. беше проведено извънредно заседание на Областната 

епизоотична комисия, на което беше обсъден изготвеният от Анимълс Ейнджълс 

Доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните на 

пазарите за животни в България.  

Експерти от ОД „Безопасност на храните” – Монтана  представиха доклад 

относно резултатите от извършена проверка на пазарите за животни в Република 

България от Анималс Ейнджълс през юли 2017 г. и запознаха участниците в 

заседанието с Изискванията към регламентираните пазари за животни, хуманно 

отношение към животните на пазарите, организация на проверки на всички 

нерегламентирани пазари, съвместно с представителите на общини и МВР. 

Във връзка с усложнената епизоотичната обстановка в страната и на 

Европейския континент на 31 октомври 2017 г. беше проведено второто заседание на 

Областната епизоотична комисия. На срещата представителите на ОД „Безопасност на 

храните” Монтана запознаха присъстващите с информация относно констатиран и 



обявен случай на Инфлуенца по птиците в област Добрич и област Хасково, както и с 

епизоотичната обстановка в страната и на Европейския континент по отношение на 

болестта Африканска чума по свинете. 

Във връзка с налагането на мерки за ограничаване разпространението на 

болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Монтана, членовете на 

комисията приеха предложение за издаване на заповед от областния управител на 

област Монтана, която да бъде изпратена на кметовете на общини от областта и 

органите на полицията. 

 

2.Програми и проекти реализирани от областна администрация Монтана 

2.1. Програма „Старт на кариерата”  

 За подпомагане провеждане държавната политика за осигуряване на 

възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда, 

ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни 

места по Национална програма „Старт на кариерата”. 

 Целевата група са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са 

завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро 

по труда”. Чрез дейностите по програмата се предоставят се възможности за 

привличане на младежи, като им се осигурява работа в публичната администрация при 

съответствие между заявените работни места и образователният им профил.  

 В резултат на предприетите действия от м. август 2016 г. до м. май до 2017 г., и  

от м. февруари до м. ноември 2017 г. по програма „Старт на кариерата” за период от 9 

месеца, бяха  назначени  по двама младежи, 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 – 2018”, 

Областна администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на две 

работни места, които бяха одобрени от министерството.  

 

2.2. Регионални програми за заетост и обучение на област Монтана  

Основна цел Регионалните програми за заетост и обучение в област Монтана за 

2016 г. и за 2017 г. е постигне устойчиво социално-икономическо и териториално 

развитие, преодоляване на социалните различия и подобряване качеството на живот и 

възможности за реализация на жителите в област Монтана. 

Предприети действия са насочени към възстановяване динамиката на трудовия 

пазар посредством активиране на безработни, неактивни и обезкуражени лица, с оглед 

подобряване на социалното включване и сигурност в региона. 

Реализирането на програмите в областта доведе до ограничаване увеличението 

на броя на лицата в продължителен престой, без работа и приобщаване на безработните 

лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.  

Регионалната програма за заетост и обучение за 2016 г. стартира през м. 

октомври 2016 г. с постъпването на работа на шест лица на длъжност „Общ работник” 

и две лица на длъжност „Координатор” на пълно работно време – 8 часа за срок от 5,5 

месеца. Програмата продъбжи до  м. април 2017 г.  

По Регионална програма за заетост и обучение на област Монтана за 2017 г.  в 

Областна администрация Монтана бяха назначени 5 лица за период от 6 месеца – от м. 

май до м. ноември. Трима на длъжност „координатор”,  един „общ работник – 

поддръжка” и един - на длъжност „куриер”. 



 

2.3. Проект „КРОС - Комплексно Рамково Обучение и Стаж“  

Основната цел на Проекта е насърчаване на заетостта и реинтеграцията на 

пазара на труда на безработни лица от уязвими групи, чрез мерки за активизиране, 

квалификация и повишаване на компетенциите, с оглед постигане на съответствие 

между уменията на работната сила и нуждите на работодателите на пазара на труда. 

Областна администрация Монтана е партньор по проекта, чрез осигуряване на 

заетост за период не по-малък от 3 месеца  на преминали обучение лица. През 2017 г. 

бяха наети  като специалисти за обработка на данни две лица. 

 

2.4. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания  
Целта на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на 

заетост на регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” безработни хора с трайни 

увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични 

вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на 

социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. По 

програмата през 2017 г. в Областна администрация Монтана продължи да работи едно 

лице с трайни увреждания. 

 

3.Участие в комитетите за наблюдение на оперативните програми и  

трансграничните програми за сътрудничество 

3.1. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – 

България 2014-2020 г. 

През отчетния период технически беше осигурявано участието на заместник 

областния управител в заседанията на Съвместния комитет за наблюдение на Програма 

Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. и извършвана актуализация на 

поименния състав на Комитета. 

На 23 юни 2017 г. в  град Крайова, Румъния беше проведено Осмото заседание 

на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г. Заедно с официалните 

лица от Управляващия орган на програмата (Министерство на регионалното развитие, 

публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) и 

Националният партниращ орган от българска страна (МРРБ) участие в събитието взеха 

и представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, 

областните администрации и асоциации на общините в българо-румънската погранична 

зона. От страна на ОА Монтана участие в заседанието взеха зам. областен управител и 

експерт от дирекция АКРРДС. 

Основен акцент в дневния ред на събитието беше представянето и одобряването 

на Годишния доклад за оценка на напредъка по изпълнението на програмата за 2016 г., 

съдържащ информация за извършените през годината дейности и постигнатите 

резултати, в това число брой одобрени проекти на бенефициенти от двете страни на 

границата, сключени договори и депозирани искания за възстановяване на извършени 

по проектите разходи. 

Останалите точки от дневния ред включваха одобряване на протокола от 

предишното заседание на комитета (30.03.2017 г., Кълъраш, Румъния), както и 

разясняване, посредством подготвена от представител на ЕК видео презентация, на 

ролята и функциите на Съвместните комитети за наблюдение при бъдещото 

изпълнение на програмите с трансграничен и транснационален обхват. 

От страна на ОА Монтана участие в заседанието взеха зам. областния управител 

и експерт от дирекция АКРРДС. 

На 2 август 2017 г. в Букурещ беше проведно Деветото заседание на 

Съвместния комитет за наблюдение на Програмата. Във форума взеха участие 



представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, 

областните администрации, асоциации на общините и гражданския сектор в българо-

румънската погранична зона. От страна на ОА Монтана участие в заседанието взеха 

зам. областен управител и експерт от дирекция АКРРДС. 

Основен акцент в дневния ред на заседанието беше представяне и гласуване на 

пакета от заявления за интерес, подадени в рамките на първата фаза от Третата покана 

по програмата, които съгласно извършената от Техническия секретариат в Кълъраш 

оценка, ще бъдат допуснати до втория етап от кандидатстването – подаване на пълна 

апликационна форма. От общо 228 подадени заявления за интерес в рамките на първата 

фаза от кандидатстването са одобрени 140 заявления, чиито бюджет е в размер на 270 

млн. евро. Участниците в заседанието одобриха и окончателния текст на Насоките за 

кандидатстване за втората фаза по поканата.  

Беше отчетено, че до средата на 2017 г. по Програма Интеррег VA Румъния – 

България са сключени 79 договора за финансиране с бюджет от 102 милиона евро, 

което е повече от 50 % от програмния бюджет. 

Органите за управление беше обърнато внимание върху значението на 

приемствеността във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС от 

България през 2018 г. и от Румъния през 2019 г.,  и предвид приноса на двете държави 

към Кохезионната политика се обединиха около идеята, че през следващия програмен 

период заедно ще търсят подкрепа за справяне с предизвикателствата. 

  

3.2. Програмата за трансгранично сътрудничество Програма Интеррег ИПП 

България – Сърбия 2014-2020 г.  
През отчетния период технически беше осигурявано участието на Областния 

управител в проведените заседания на Съвместния комитет за наблюдение Програма 

Интеррег ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. и беше извършвана актуализация на 

поименния състав на Комитета. 

На 23.05.2017 г. в гр. Ниш, Република Сърбия беше проведно Четвъртото 

заседание на Съвместния комитет за наблюдение  по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег ИПП България - Сърбия 2014-2020. От страна на ОА 

Монтана участие взе Областният управител  на област Монтана.  

В рамките на дневния ред беше обсъден и одобрен Годишният доклад за 2016 г. 

по напредъка на изпълнението  на Програма. Членовете на Комитета бяха информирани 

за постигнатото по Програмата, както и за актуалното състояние на процеса на 

приключване на програмен период 2007-2013 г. Участниците също така имаха 

възможността да обсъдят концепцията, ключовите елементи и времевия график на 

Втората покана за набиране на проектни предложения, за която беше планирано да 

стартира по-късно през годината. 

През месец септември 2017 г. беше проведена писмена процедура за 

неприсъствено одобряване на извършени корекции в съдържанието на 

Комуникационната стратегия на Програмата. 

 3.3.Оперативни програми “Иновации и конкурентоспособност” и 

“Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. 

През отчетния период Комитетът за наблюдение на Оперативните програми 

“Иновации и конкурентоспособност” и “Инициатива за малки и средни предприятия” 

2014-2020 г., в които Областният управител на област Монтана участва като титулярен 

член с право  на глас, проведе писмени процедури за неприсъствено вземане на 

решения както следва: 

 09.03.2017 г.  - неприсъствено вземане на решение за одобряване на  

методология и критерии за подбор на операции в рамките на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на модерна система 

за индустриална собственост чрез подкрепа на дейността на патентно ведомство 

на Република България“. 



 27.03.2017 г. – неприсъствено вземане на решение за одобряване на   

методология и критерии за подбор на операции в рамките на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на бизнес 

средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на 

съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по 

метеорология“. В допълнение за одобряване са предложени и промени в 

методологията и критериите за подбор на операции в рамките на 

процедура“Предоставяне на институционална подкрепа за Министрество на 

туризма в рамките на инициатива за подобряване на капацитета на МСП в 

областта на туризма“. 

 13.11.2017 г. - неприсъствено вземане на решение за съгласуване на Годишна 

индикативна работна програма на ОПИК за 2018 г. заедно с одобряване на 

методология и критерии за подбор на операции в рамките на процедура 

„Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за 

строителството на междусистемна газова връзка България - Сърбия“. 

 16.11.2017 г. – Неприсъствено одобряване на предложени промени в 

методологията и критериите за подбор на операции в рамките на процедура 

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни проекти за ефективно използване на 

ресурсите“. 

 

На 12 май 2017 г. в гр . Банско беше проведено Четвъртото заседание на 

Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 г. В рамките на събитието 

беше представен и обсъден напредъкът в изпълнението на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“, заедно с представяне на напредъка в изпълнението на 

финансовите инструменти по ОПИК. В допълнение бяха обсъдени и одобрени 

предложение за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“, методология и критерии за подбор на 

операции по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, 

методология и критерии за подбор на операции по процедура „Устойчиво енергийно 

развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР“, 

методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и 

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, както и 

напредъка в изпълнението на Годишния план за действие за 2017 г. на ОПИК 2014-2020 

в изпълнение на Националната комуникационна стратегия. 

 

3.4.Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

Областния управител на област Монтана участва като титулярен член с право на 

глас в Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  

През отчетния период са проведени две писмени съгласувателни процедури на 

Комитета за наблюдение на Програмата съответно през месеците април и май. Въз 

основа на проведените процедури комитетът одобри първото изменение на Програмата 

за морско дело и рибарство и Годишния доклад по напредъка на изпълнението на 

програмата за 2016 г. 

На 27.06.2017 г. в София беше проведено Третото заседание на КН, в рамките на 

което беше представен напредъкът по ПМДР и изпълнението на Годишния план за 

действие по информация и комуникация за 2016 и 2017 г., като наред с това бяха 

обсъдени и одобрени промени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. 

 

4.Осъществяване на наблюдение и  контрол върху процеса по обновяването на 

жилищните сгради на територията на област Монтана /НПЕЕМЖС/ 

На заседание на Министерския съвет от 25.01.2017 г. беше приет Проект за 

изменение и допълнение на ПМС 18/2015 г. за приемане на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /Програмата/ в изпълнение 



на Решение на Народното събрание за подкрепа на продължаване на изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване 

на финансовия ресурс на 2 млрд. лв. /обн. ДВ бр. 8/24.01.2017 г./.  

След обнародване на изменението и допълнението на ПМС 18/2015 г. ДВ беше 

възстановено подписването на договори между общините и избраните външни 

изпълнители, както и обявяването на нови обществени поръчки за избор на 

изпълнители по отделните дейности към вече сключените договори за целево 

финансиране с „Българска банка за развитие” АД, при стриктно спазване на условията 

на Програмата, изменени и допълнени в посоченото по горе ПМС. 

През 2017 г. по Програмата в Областна администрация Монтана са обработени 

общо 242 входящи и изходящи документи. 

Постъпили са двадесет и два броя заявления за интерес и финансова помощ 

/ЗИФП/: 18 бр. от община Монтана, 2 бр. от община Берковица и 2 бр. от община 

Вършец. Двадесет броя ЗИФП са одобрени и два броя на община Монтана са отказани. 

Заявленията са разгледани на 13 заседания на комисията, назначена да подпомага 

областния управител за осъществяване функциите му по Програмата. По всяко 

заявление е извършвана проверка на място на сградите за установяване верността на 

подадената информация в него. За резултатите от проверката на документите на 

сградите, предмет на постъпилите ЗИФП, са изготвени 20 бр. контролни листове по 

образец на Програмата и същите са изпратени с писма на кметовете на съответните 

общини.  

Проведени са 4 броя заседания на комисията, на които са разгледани тринадесет 

броя анекси към ДЦФ на сгради в общините Монтана и Лом. Изготвени са писма до 

ББР гр. София, с които са им изпращани подписаните от кметовете и областния 

управител анекси към договорите за целево финансиране. 

Проведени са 11 бр. 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 съответните общини. 

Проведени са 9 броя заседания на комисията, на които са разгледани тринадесет 

протокола 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. 

Общият брой на проведените заседания на комисията е 37, като за всяко 

заседание е изготвян протокол. 

Извършени са девет 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 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.  



Изготвените контролни листове за резултатите от проверките на референтните 

стойности на обществени поръчки и на договорите са изпращани с писма до 

съответните общини, МРРБ и ББР гр. София. 

Извършвани са посещения на обектите по програмата по време на 

строителството им и са изготвяни доклади до областния управител. 

Редовно са изпращани в МРРБ седмичните справки и актуализираните месечни 

регистри – регистър обществени поръчки и регистър общ напредък. 

Изпращана е информация в МРРБ за паричните потоци и бюджетната прогноза – 

през месеците февруари, юли и септември. 

До края на 2017 г. приключи строителството на още 7 сгради – 6 бр. в община 

Монтана и 1 бр. в община Лом. 

Завършените през 2017 г. 7 бр. сгради са въведени в експлоатация, като с това 

сградите реализирани по НПЕЕМЖС в област Монтана станаха общо 13 броя. 

 

5.Провеждане на работни срещи и обмяна на опит в сферата на регионално 

развитие  

5.1.Работни срещи с участието на областния управител с цел координиране 

дейността на институциите и органите на местното самоуправление в областта на 

регионалното развитие 

След проведени няколко работни срещи областните управители от петте области 

на Северозападния район – Монтана, Плевен, Враца, Ловеч и Видин подготвиха общо 

единно аргументирано предложение за инфраструктурни ремонти на второкласна и 

третокласна пътна мрежа, обща за две или повече области или от важно национално 

значение.  

Областните управители се обединиха около становището, че е необходимо да се 

провежда консолидирана регионална политика относно - транспортна инфраструктура, 

туристическа инфраструктура и туристически продукт, критична инфраструктура, 

инвестиции и заетост,  професионалното образование.  

На 14 септември 2017 г. областните управители от петте области проведоха 

работна среща с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която 

бяха обсъдени важни за развитието на Северозападна България въпроси. Областните 

управители предадоха на Министъра приоритизиран списък на нуждаещите се от 

рехабилитация пътни трасета в Северозападния район.  

По време на срещата беше коментирано и състоянието на ВиК инфраструктурата 

и нивата на цената на услугата.  

 

 На 7 ноември 2017 Областният управител на област Монтана проведе среща с 

посланика на Чешката Република в България, на която бяха представени 

възможностите за установяване на партньорски взаимоотношения и 

взаимноизгодно сътрудничество между представители на бизнес средите в 

Чешката република и фирми от областта. 

Акцентът в разговорите между двете страни беше поставен върху алтернативите 

за реализиране на съвместни бизнес инициативи в сферите на шивашката индустрия, 

обществения транспорт, леката промишленост, производството и разпространението на 

екологично чисти храни и билки. 

В резултат от проведената среща беше постигнато съгласие за продължаване и 

задълбочаване на контактите по набелязаните теми от взаимен интерес. 

 

 На 21 ноември 2017 г. Областният управител на област Монтана проведе среща 

с делегация от Българската агенция за инвестиции и представител на бизнеса от 

Италия.  

Акцентът в разговорите между двете страни беше поставен върху алтернативите 

за реализиране на съвместни бизнес инициативи в сферата на леката промишленост. 



В резултат от проведената среща беше постигнато съгласие за продължаване и 

задълбочаване на контактите по набелязаните теми от взаимен интерес. 

 

 На 06.12.2017 г. Областният управител беше домакин на информационно 

събитие, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия съвместно с „АПИС Европа“ АД, „Ди Ейч Ел Експрес 

България“ и Българска агенция за експортно застраховане.  

На събитието присъстваха представители на  над 30 фирми от област Монтана, а 

в един от модулите участваха и ученици от Финансово стопанската гимназия в 

областния град. 

Форумът премина под формата на кратък обучителен семинар  на тема „Онлайн 

търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на 

продажбите”. Участниците получиха полезна и актуална информация по  въпроси 

свързани с електронната търговия и възможностите, които тя предоставя на  малките и 

средни предприятия да реализират с успех продажби на  стоки и услуги не само на 

вътрешния, но и на международните пазари.  

Те имаха възможността да задават въпроси относно етапите, включващи 

контакта с контрагентите, експорта и реализацията на дадена стока или услуга в това 

число и нормативните изисквания по отношение на онлайн продажбите в страната и зад 

граница. 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. 

 

 На 13.09.2017 г. беше проведена работна среща с ЧЕЗ и кметовете на общини в 

област Монтана, на която се разгледа и обсъди дейността на дружествата на ЧЕЗ 

в България и възможностите за подобряване на качеството на доставките на 

електроенергия, в рамките на територията на област Монтана. 

От страна на ЧЕЗ участие взеха – регионалният мениджър на ЧЕЗ за България, 

изпълнителния директор и главният оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД и други териториални представители на дружеството.   

 

 На 19 май 2017 г. беше проведена работна среща със студенти и преподаватели 

от Катедра “Маркетинг и стратегическо планиране” на УНСС. 

В рамките на срещата се състоя дискусия по актуални теми в сферата на 

регионалното развитие, свързани с разработка и реализация на документи със 

стратегически характер, взаимодействие и работа с местните власти, изграждане и 

поддържане на инженерна и транспортна инфраструктура, състояние на “В и К” 

сектора, градоустройствени планове и решения и др.  

Под формата на мултимедийна презентация студентите и техните преподаватели 

бяха запознати с общите характеристики, основните проблеми, силните страни и 

потенциала за развитие на област Монтана. В срещата взеха участие и представители 

на общините в областта.  

 

5.2. Работни срещи за активизиране на участниците на пазара на труда на 

територията на областта 

 Министърът на труда и социалната политика представи новата Национална 

програма за обучение и заетост на безработни лица "РАБОТА" в град Монтана  

по време на работна среща проведена на 10 август 2017 г., която  с решение на 

Правителството беше включена в Националния план за действие по заетостта за 

2017 г. 

Във форума взеха участие народни представители от 12 МИР Монтана, областните 

управители на Видин, Враца и Монтана, зам. областните управители на област 

Монтана, кметът на Монтана, зам. кметът на Видин и кметовете  на 14–те общини, в 



които стартира програмата, експерти и работодатели, които ще се включат в 

програмата.  

Директорът на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в 

МТСП разясни, че предвиденият ресурс по програмата е 2 млн. лв., като финансирането 

е от бюджета наМТСП и с тези средства ще се осигури заетост на 830 лица за четирите 

месеца до края на годината.  

До края на тази година инициативата ще се реализира пилотно в следните 

общини от областта - Бойчиновци, Вълчедръм, Медковец, Чипровци и Якимово.  

По програмата ще могат да кандидатстват частни фирми, общини, общински 

фирми, неправителствени организации. Приоритетно в програмата ще бъдат включени  

продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават 

социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална 

квалификация.  

Дейностите, за които частният сектор ще може да наема безработни, не са 

ограничени. Общините ще могат да ги наемат в общополезни дейности - ремонтни 

дейности по поддръжка на сгради, комунално битово обслужване, озеленяване, 

оформяне на тревни площи, изграждане на зони за отдих, ремонт и поддръжка на 

общински пътища, почистване на речни корита, отводнителни канали и канавки, 

поддържане на екопътеки и зони за отдих, отстраняване на неправомерни сметища, 

включително услуги, свързани с грижи в дома за деца и възрастни хора. 

Програма „Работа“ стартира на 1 септември и по нея бяха разкрити 1139 работни 

места, от тях 1004 са в публичния сектор, а 135 – в частния сектор.  

 

 На 5 декември 2017 г. Министърът на труда и социалната политика проведе 

работна среща с кметове и работодатели, участващи в пилотното изпълнение на 

програма „Работа“ през 2017 г. 

В дискусията взеха участие народни представители от 12 МИР Монтана, заместник-

министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният 

директор на Агенцията по заетостта, кметове и работодатели, участващи в пилотното 

изпълнение на програма.  

През 2018 година програма „Работа“ ще е с национален обхват и ще се прилага в 

196 общини, в които безработицата е над средната за страната.  Основната цел е да 

осигури устойчива заетост на назначените безработни, като по този начин се гарантира, 

че немалкият ресурс, който държавата заделя за финансирането й ще се използва 

ефективно и ефикасно. Бюджетът  на Програмата ще е 80 млн. лв., които ще се 

осигурят по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Беше отблязано, че през 2018 г. обхватът на програма „Работа“ ще се разшири. 

Освен трайно безработни в нея ще се включат икономически неактивни и 

демотивирани хора. Те ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-

малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца. През това време ще получават 

възнаграждение равно на минималната заплата. Предвижда се на всеки 10 наети да има 

наставник, чиято заплата ще е с 50% по-висока от минималната. 

Заетостта ще се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови 

навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на 

програмата.  

По време на срещата много кметове и частни работодатели споделилиха 

удовлетворение от досегашното изпълнение на програмата.  

 

5.3. Работни срещи насочени към подобряване качеството на образованието 

и обучението на територията на областта 

 Областен Оперативен екип за разработване на Областна стратегия за подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците в област Монтана, беше 



сформиран със Заповед на Областния управител на област Монтана, който 

проведе заседание на 29.03.2017 г.  

В него бяха включени представители на Областната администрация, експерти от 

11-те общини на областта, РУО-Монтана, Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование - Монтана, РЗИ-Монтана, РДСП-Монтана и синдикални 

организации.  

Според влезлия в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищно и училищно 

образование, ангажимент на Областния управител е организиране разработването на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се 

изготвя на база на Анализ на потребностите от подкрепа във всяка една община на 

територията на област Монтана. За тази цел  всяка община разработи анализ, който 

беше представен и приет от съответния общинския съвет, по предложение на кмета на 

общината. Именно тези анализи послужиха за изготвянето на Областната стратегия.у 

но предвид очакванат апромяна в Наредбата за приобщаващото образование, 

приемането на областната стратегия беше отложено за началото на 2018 г.  

 

 На 16 юни 2017 г. заместник областният управител  участва в Национална 

конференция „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на 

децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие 

между институциите“, организирана от Министерството на образованието и 

науката. 

По време на дискусията бяха изказани множество позиции, относно 

ефективността на стратегията за привличане на деца и ученици в детските градини и 

училищата. Бяха посочени и причините /социални и икономически/ за отпадане и 

преждевременно напускане на учениците от образователната система.  

Участниците бяха запознати с подготвеният Междуинституционален механизъм, 

за обединяване усилията на държавната и общинската власт в работата по обхващане и 

задържане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование.  

 

 На 25 юли 2017 г. Областният управител беше домакин на работна среща във 

връзка с изпълнение Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет за 

създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна възраст.  

Участие взеха представители на Регионално управление на образованието – 

Монтана,  ОД на МВР, РД “Социално подпомагане“, РЗИ, ТЗ “ГРАО“ и единадесетте 

общини в областта и на областна администрация. 

Презентация за разясняване на Механизма представи началникът на 

Регионалното управление на образованието – Монтана. 

В изпълнение на решението, за всяко населено място с училище бяха създадени 

екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на деца и 

ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст - „екипи за обхват“.  

 

 На 19 юни 2017 г. беше проведено заседание на Областния координационен 

съвет за институционална подкрепа по проект „ЗАЕДНО ОТ ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА“ . 

Създаването на Съвета е част от дейностите по изпълнението на проекта 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“. На заседанието 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. Беше 

отбелязано, че дейностите по проекта в региона са изключително полезни и с 



подкрепата  на УНИЦЕФ и в партньорство с Министерство на образованието и науката, 

изпълнението на инициативата трябва да продължи и да разшири своя обхват. 

 На форума присъстваха представители на УНИЦЕФ - България, Националната 

асоциация на ресурсните учители в България, община Монтана, Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Монтана, РУО-Монтана, РДСП-

Монтана, директори на детски градини и ръководители на социални услуги.  

 

 От 10 до 11 април 2017 г. в гр. Берковица  беше проведена Регионална научно-

практическа конференция по изпълнение на Стратегията за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), 

организирана от  Регионално управление на образованието – Монтана и Oбщина 

Берковица. Участие взеха заместник областния управител и експерти от 

дирекция АКРРДС 

По време на форума бяха представени общо петнадесет доклада на тема: „Добри 

практики за образователната интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в детските градини и  училищата в област Монтана“. 

 

 Заместник областният управител участва в първата „Национална конференция за 

юношеството: Възрастта на възможностите!”, организирана от УНИЦЕФ 

България,  която беше проведена на 26 септември 2017 г. в София.  

Основната цел на форума беше да събере заедно подрастващи и млади хора, 

представители на правителството, гражданското общество, бизнеса и медиите и да 

инициира диалог за специфичните потребности на подрастващите, като представи най-

новите научни изследвания за развитието по време на юношеството – възраст на 

възможностите и е втори шанс за преодоляване влиянието на неблагоприятните 

условия през ранното детство. 

Общо 35 младежи от цялата страна, на възраст от 14 до 19 години, с различен 

произход и социален статус представиха следните теми: здраве и благосъстояние; 

знания и умения; включване и ангажираност.  

По време  форума бе представена платформа за постигане на необходимия 

баланс между закрилата на подрастващите  и тяхното овластяване, и ангажиране в 

живота на общността и обществото като цяло.  

 

5.4. Работни срещи за подпомагане провеждането на социалната политика и 

предоставянето на социални услуги на територията на областта 
 На 07 септември 2017 г.  в Областна администрация Монтана беше проведена 

кръгла маса на тема: „Социалното предприемачество – стратегическият 

инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Монтана”.  

 Организатори на събитието бяха  Областна администрация Монтана, УНИЦЕФ 

България, в партньорство с Български център за нестопанско право по Програма 

„Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора  в област 

Шумен, Сливен и Монтана“ (2016 г. – 2017 г.).  

Участие във форума взеха представители на общините в област Монтана, на 

териториални структури, директори на училища, на синдикатите и на неправителствени 

организации. 

Представители на Българския център за нестопанско право запознаха 

присъстващите с  резултатите от програмата.  Според  данни на УНИЦЕФ - България, 

всеки 5-ти  младеж в страната попада в групата на  необразовани, необучени и 

неработещи млади хора (NEETs). С реализирането на Програмата на територията на 

община Монтана, е дадена възможност за активизиране на гражданския сектор на 

местно ниво и ангажиране на всички местни ресурси в подкрепа на тези млади хора. На 

територията на община Монтана има 19 услуги, които са насочени към деца в риск и 

през предприемачеството могат да се решат тежки социални проблеми. Чрез 



изпълнение на дейностите по Програмата се засили партньорството между местна 

власт, бизнес и граждански организации, с цел постигане заедно по-устойчиви 

резултати за младите хора. 

По време на дискусията бяха изказани множество позиции, относно 

ефективността на програмата и нейното изпълнение. 

Обсъдени бяха и  предложения  за мерки в областни и общински стратегически 

документи, съдържащи приоритети и насоки за изпълнение на политики за насърчаване 

на социалното предприемачество в сферите на: интеграция на ромите, развитие на 

социалните услуги и младежта. 

                                                                                                                                                                                                                                               

 5.5.Дейности насочени за подобряване транспортно обслужване на 

населението и безопасността на движението на територията на областта 

 

 На 25 април 2017 г. в Общински младежки дом - Монтана беше проведен 

областен кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на 

движението „Да запазим децата на пътя”. Състезанието беше организирано 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 и представители 

на авто-инструкторите. 

Идеята на викторината е да се изградят умения и навици при децата за действие 

в условия на пътното движение и формиране на култура на безопасно поведение на 

пътя. 

В състезанието взеха участие ученици от Първо ОУ „Н. Вапцаров“ – Берковица, 

СУ „Васил Левски“ – Бойчиновци, СУ „Христо Ботев“ – Брусарци, Първо ОУ „Васил 

Левски“ – Вълчедръм, СУ „Иван Вазов“ – Вършец и Шесто СУ „Отец Паисий“ – 

Монтана. 

Победител в надпреварата тази година беше отборът на Шесто СУ „Отец 

Паисий“ – Монтана. Второ и трето място в класирането заеха възпитаниците на Първо 

ОУ „Васил Левски“ – Вълчедръм и Първо ОУ „Н. Вапцаров“ – Берковица. 

По регламент класиралият се на първо място отбор взе участие в Националната 

ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, 

която се проведе в периода 09-11 май 2017 г. в община Челопеч, област София. 

На всички участници бяха раздадени грамоти и награди, осигурени от Областна 

администрация – Монтана, РИО – Монтана и Български младежки червен кръст - 

Монтана. 

 

 В периода 8 – 14 май 2017 г. в област Монтана се проведоха редица 

 мероприятия по повод отбелязването на Глобалната седмица за пътна 

безопасност, която през 2017 г.  се проведе под мотото „Спаси живот! Намали 

скоростта!“. Организатори бяха Областна администрация Монтана, Регионално 

управление на образованието – Монтана, ОД на МВР – Монтана, Български 

младежки Червен кръст – Монтана, СБА – Монтана и представители на 

автомобилните инструктори в Монтана. 

Основната цел на Областна администрация беше чрез проведените мероприятия 

да се обединят усилията на институции, родители, семейства, училища и медии в 

изграждането на модел на поведение, осигуряващ по-висока безопасност на движение 

по нашите пътища и  опазиване живота и здравето на нашите деца.  

Ученици от Детските полицейски управления към Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ 

– гр. Монтана, Шесто СУ „Отец Паисий“ – гр. Монтана, IОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. 

Берковица, II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, III ОУ „Иван Вазов“ – гр. 

Берковица и ОУ „Константин Фотинов“ – гр. Лом патрулираха заедно със служители на 

Пътна полиция по централните улици на градовете и раздаваха брошури на шофьорите. 



Малките полицаи призоваваха водачите на МПС-тата да шофират отговорно и 

толерантно на пътя, да спазват скоростното ограничение, да не шофират под влиянието 

на алкохол, наркотици, преумора и при влошено здравословно състояние, да поддържат 

техническото състояние на МПС и да не се разсейват с мобилни телефони и други 

съвременни устройства за комуникация. 

 

 Като част от мероприятията по повод отбелязването на Глобалната седмица за 

пътна безопасност в област Монтана се проведе 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“. 

Експозицията беше наредена  във фоайето на Областната администрация 

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

Получените рисунки бяха оценени от комисия, в чиито състав участва експерт от 

Областната администрация. За резултатите от оценяването има съставен протокол от 

17.05.2017 г. Победителите, както и всички деца участници в конкурса получиха 

награди и грамоти.  

 

 На 12 май 2017 г. в Монтана беше даден стартът на велопоход, в който  се 

включиха над 100 души – ученици, учители и родители, граждани, служители от 

администрацията. Велопоходът беше организиран от  Областна администрация 

Монтана, Регионален инспекторат по образованието - Монтана, със 

съдействието на Областна дирекция на МВР – Монтана и БЧК – Монтана.  

Стартът беше даден пред сградата на администрацията. Колоната от 

велосипедисти премина през града по предварително изготвен маршрут. Въпреки 

лошото време велосипедистите не се отказаха и изминаха целия маршрут. Автомобили 

на Пътна полиция осигуряваха безопасното придвижване на колоната. Всички 

участниците получиха грамоти и поощрителни награди. 

 

 И през 2017 г. беше проведен областният конкурс за детска рисунка „Аз и 

детското полицейско управление”. В конкурса участваха 250 ученици от цялата 

област, членове на 11 детски полицейски академии в Лом, Монтана, Берковица и 

Вършец. За представяне в изложбата всяко полицейско управление беше 

изпратило по 5 от най-оригиналните си рисунки.   Жури в състав от 

професионални художници излъчи 3-ма победители, които участваха в 

националния конкурс, организиран от Главна дирекция „Национална полиция”. 

  Областният управител дари предметни награди на победителите, а началникът 

на отдел „Охранителна полиция” връчи грамоти и календари на останалите 

представители от 11-те Детски полицейски управления в област Монтана.  

 

 На 21 септември 2017 г. по инициатива на Европейската мрежа на службите на 

пътна полиция (TISPOL) на територията на Република България беше проведена 

операция „EDWARD“ – Европейски ден без загинали на пътя. Целта е  да се 

обърне внимание на водачите да бъдат по-внимателни и в този ден по пътищата 

на Европа да няма загинали хора. 

Сред партньорите, подкрепили инициативата, беше и Областна администрация 

Монтана, като бяха изготвени брошури с препоръки за безопасно шофиране. 

Съвместно с Областната дирекция на МВР – Монтана и Детските полицейски 

управления към Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана, Второ ОУ „Константин 

Фотинов“- Лом, Второ ОУ „Христо Смирненски“- Берковица и ученици от НУ „Иван 

Вазов“ - Вършец, в градовете Монтана, Лом, Берковица и Вършец  брошурите бяха 

раздадени на водачите на автомобили.  



 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. 

 

 На 19 ноември 2017 г. Областна администрация Монтан се влючи в 

отбелязаването на Световния 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.  

На възпоменателната служба присъстваха служители на областна 

администрация, представители на ОД на МВР - Монтана, държавни институции, които 

са членове на областната комисия по безопадност на движението, неправителствени 

организации и 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 от началото на 

2017 г. до 10.11 на територията на област Монтана са регистрирани 118 тежки пътно-

транспортни произшествия, при които са загинали 17 души, а 156 са ранените. 

 

 През м. ноември, във връзка с постъпило писмо от Фондация „Годишни 

награди за пътна безопасност“ с предложение за участие в конкурс за 

реализирани инициативи в областта на пътната безопасност през 2017 г., беше 

попълнено и изпратено Заявление за участие на Областна администрация 

Монтана в категорията „Държавна администрация“. 

 

6. Провеждане на дейности за повишаване  информираността на обществото 

относно ролята, правомощията, отговорностите на Областния управител и 

дейността на Областна администрация Монтана 

 

 Във връзка с Десетата годишнина от членството на България в ЕС и българското 

председателство на Съвета на ЕС, Областна администрация Монтана проведе 

три основни и четири допълнителни комуникационни събития (съответно по 

дейност 1 и дейност 4 от Работната програма на страната по Комуникационната 

стратегия за ЕС за 2017 г.) в населени места на територията на областта.  

Основните събития бяха реализирани както следва: 20 октомври 2017 г. – град 

Чипровци, залата на община Чипровци, 03 ноември 2017 г. – град Вършец, сграда на 

читалище „Христо Ботев”, 17 ноември 2017 г. – град Лом, камерна зала на читалище 

„Постоянство”. 

В рамките на трите осъществени комуникационни събития беше представена 

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. В допълнение бяха проведени обсъждания, включващи мнения, 

препоръки и коментари относно социалните и икономически ефекти от членството на 

страната в ЕС и приоритетите на предстоящото българско Председателство на Съвета 

на ЕС. От страна на общинските кметове беше представена информация относно 

значими проекти на територията на съответната община, реализирани с финансов 

ресурс от Европейските програми и фондове. Непосредствено преди официалното 

откриване на всяко едно от събитията пред аудиторията се представяха кратки клипове 

за Европейския съюз и начина на функциониране на неговите структури.  

Участие в събитията взеха областният и заместник областните управители на 

област Монтана,  общинските кметове и служители от общинските администрации на 

общините Чипровци, Вършец и Лом, читалищни дейци, ученици от училищата на 
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територията на трите общини, граждани и журналисти от регионални медии. В 

събитието, проведено на 03.11.2017 г. в град Вършец се включиха  евродепутатът от 

ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев, както и народните представители в 44-то Народно 

събрание Ирена Димова и Дилян Димитров. 

В рамките на инициативата бяха осъществени и 4 допълнителни комуникационни 

събития:  

- на 6 ноември 2017 г. в обновената по европейски проект сграда на Народно 

читалище „Събуждане” с . Василовци, община Брусарци. За събитието беше подредена  

и изложба на Клуба на творците  на село  Василовци. 

- на 10 ноември 2017 г. в Народно читалище „Алекси Беремлиев”- с. Якимово;  

- на 17 ноември 2017 г. в читaлищe „Нов живот” – с. Владимирово, община 

Бойчиновци. Празникът премина под наслов „Детска планета”. С пecни, танци, 

патриотични стихове и спортни атракции, талантливите момичета и момчета 

пресъздадоха пред  пyбликaта  един невероятен спектакъл; 

- на 25.11.2017 г. в Народно читалище „Пробуда “ – с. Говежда, община Георги 

Дамяново. Информационното събитие завърши в неповторимата атмосфера създадена 

от самодейците от читалище „Пробуда” и гост-изпълнителите от съседните населени 

места в община Георги Дамяново. В събитието се включи  народният представител в 44-

то Народно събрание Дилян Димитров. 

Вторият панел съдържаше съпътстващи културни мероприятия, организирани 

със съдействието на община Публичното събитие завърши с изпълнение на местни 

танцови групи и изпълнители. 

 

 О

бластна администрация Монтана, в допълнение към основните събития 

проведени в рамките на Комуникационна стратегия на Република България за 

Европейския съюз - Работна програма 2017 г., реализира два ученически 

конкурса съответно за есе (за ученици 8-12 клас) и 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. 

 В конкурса за есе бяха подадени 14 творби, а в срока обявен за провеждане на 

конкурса за рисунка бяха получени 19 рисунки, 11 отговарящи на изискванията и 8  - 

не. Наградени от областният управител бяха класиралите се на първо, второ и трето 

място в двата конкурса, а всички останали участници получиха грамоти. 

  

 За поредна година на 12 октомври 2017 г. Областна администрация Монтана се 

включи в националната инициатива „Мениджър за един ден” на фондация 

„Джуниър Ачийвмънт България”.  

Общо тринадесет ученици от Финансово-стопанската гимназия и Гимназията по 

техника и електротехника в Монтана, подали заявка и мотивационни писма чрез 

електронната платформата на „Джуниър Ачийвмънт България“, бяха наети от Областна 

администрация Монтана. 

На случаен принцип бяха разпределени ръководните длъжности - областен 

управител, заместник областни управители,  главен секретар и главен секретар на ВиК 

Асоциация.  

Преди встъпването им в длъжност, пред младите колеги беше представена  

структурата на администрацията и спецификата на работата на  служителите.  

Младежите се запознаха отблизо със приоритетните за изпълнение задачи от 

политическия кабинет на областния управител и екипа на държавната администрация. 

Взеха участие и в работата на проведеното заседание на Областна комисия военни 

паметници.  



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. Областният управител връчи сертификати за участие на 

всеки един от младите колеги и им благодари за активността и изразената гражданска 

позиция.  

 

 Област Монтана се включи в националната инициатива „Да изчистим България 

заедно!”  и през 2017 г., която премина под мотото „Ние сме един отбор! Играем 

на чисто“. 

По традиция, както всяка година, служителите на администрация, техните деца и 

приятели,  почистиха района около стената на язовир „Огоста” в Монтана.  

От област Монтана в националната еко-акция се включиха 2 965 доброволци на 

възраст от 4 до 70 години.  За няколко часа те събраха 57 тона отпадъци. В региона са 

почистени 215 места , най-много в обекти на фирми и училища. 

Съвместно - общините от област Монтана, РИОСВ - Монтана и  „Регионално 

депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД, координираха дейността си по отношение на 

осигуряването на консумативите /чували и ръкавици/ и тяхното раздаване, 

транспортирането на отпадъците в деня на почистването и отчитането на 

предоставените от ПУДОС ваучери за гориво.  

 

 През 2017 г. ръководството на Областна администрация Монтана участваше и 

подпомагаше провеждането на редица културни инициативи и традиционни фолклорни  

празници.  

 Под патронажа на областния управител на област Монтана, през м. септември, 

в местността „Петрохан” беше проведен третият Общобалкански народен събор 

„Петрохан 2017” – „Под Ком с песни, музика и танци”.  Организатори на 

събитието са Български арт и фолклорен център „Нестия”и община Берковица. 

Групи, състави и индивидуални изпълнители от различни краища на страната  

огласиха планината с уникалните български народни ритми и внесоха празнично 

настроение сред гостите.  

Общобалкански народен събор „Петрохан” – „Под Ком с песни, музика и танци” 

е 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. 

 

 През м.март 2017 г. Клуба по спортни танци „ОГОСТА ДАНС”- Монтана и 

Българската федерация по спортни танци, със съдействието на областния 

управител и кметовете на общини от областта, организираха провеждането на 

дванадесетото издание на Междунарония турнир по спортни танци „Montana 

OPEN 2017” за Купата на общините на област Монтана.  

 

 С цел осигуряване публичност и прозрачност при изпълнение функциите на 

областния управител за осъществяване на контрол по законосъобразността на 

решенията на общинските съвети в секциите „Решения на общинските съвети” и 

„Решения по съдебни дела”  на Интернет страницата на областна администрация 

Монтана се публикуваше информация: 

- за върнатите и/или оспорените решения на общинските съвети в областта; 

- проведения административния контрол за тримесечие; 

- за  решенията на съдилищата по образуваните  административни дела.  

 



 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; 

 

 Поддържаше се  в 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.  

Ежемесечно беше извършвано актуализиране на  информация в секция „Регистри”  и 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. 

 

 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. 

 


