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І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

І.1. Численост 

Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с 

Устройствения правилник на областните администрации през 2021 г. е 32 броя.  

Към 31.12.2021 г. са заети 31 щатни бройки. От тях 8 са по трудово 

правоотношение и 23 по служебно правоотношение.  

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

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

стихийни бедствия и крупни производствени аварии работят 5 служители, които 

осъществяват денонощно дежурство. 

Към 31.12.2021 г. числеността по ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на 

някои дейности в бюджетните организации е 3 броя, от тях заета е една длъжност от 

служител, който извършва дейности по хигиенизиране на сградата на областната 

администрация. Не са заети 2 длъжности – „работник поддръжка“. 

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2021 г., за срок от 6 

месеца са назначени 4 безработни – 2 лица на длъжност „координатор“ и 2 лица на 

длъжност „работник озеленяване“. 

През 2021 г. са сключени два нови рамкови договори с Агенция по заетостта 

чрез Дирекция „Бюро по труда“ Монтана по Национална програма за заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания за срок от по две години. 

По двата договора са назначени по едно лице на длъжност „хигиенист“ – едното 

за срок от 01.04.2021 г. до 01.04.2023 г., другото за срок от 01.10.2021 г. до 01.10.2023 г.    

Освен това през 2021 г. продължава действието на сключения рамков договор 

през 2019 г., по който е наето още едно лице на длъжност „Хигиенист“ за срок от 2 

години, считано от 11.09.2019 г. до 11.09.2021 г. 

Сключен е един рамков договор и по Национална програма „Помощ при 

пенсиониране“ за срок от две години и е назначено едно безработно лице на длъжност 

„работник поддръжка“ за срок от 23.04.2021 г. до 23.04.2023 г. 

Продължава действието и на договора по същата програма, сключен през 2020 

г., по който са назначени две лица на длъжности „архивар“ и „работник поддръжка“ със 

срок до 2022 г. 

През 2021 г. е сключен договор и по Програма „Старт на кариерата“ за срок от 

една година. Назначено е едно лице на длъжност „експерт“ от 17.06.2021 г. до 

17.06.2022 г., но трудовият договор е прекратен предсрочно на 17.09.2021 г. 

 

І.2. Назначаване на служители 

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по утвърдената численост на 

персонала са назначени шест служители: 

 четирима служители по трудово правоотношение – един областен управител, 

двама заместник областни управители и един служител на длъжност „старши 

специалист“ в дирекция АПОФУС. 

 двама служители по служебно правоотношение в дирекция АКРРДС – един 

служител на длъжност „старши експерт“ след проведена конкурсна процедура и 



един служител на длъжност „главен експерт“ на непълно работно време, който 

след провеждане на конкурс е класиран на първо място и е преназначен на 

пълно работно време. 

През 2021 г. са проведени две конкурсни процедури, приключили с назначаване 

на държавни служители на длъжност „главен експерт“ и „старши експерт“ в дирекция 

АКРРДС. 

   

 

І.3. Прекратяване на правоотношения 

През 2021 г. са прекратени правоотношенията с осем служители от утвърдената 

численост на персонала, както следва: 

По служебно правоотношение – през 2021 г. е прекратено служебното 

правоотношение с трима държавни служители – с един служител на длъжност „главен 

експерт“ и двама служители на длъжност „старши експерт“ на основание чл. 103, ал. 1, 

т. 1 от ЗДСл и подадено писмено заявление от страна на служителя.  

 По трудово правоотношение: 

- с един областен управител – на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона за 

администрацията; 

- с двама заместник областни управители – на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона 

за администрацията; 

- с двама служители от извънщатната численост на персонала – на основание чл. 

328, ал. 1, т. 10 от КТ и отправено писмено предизвестие до служителя. Единият 

е на длъжност „хигиенист“ по ПМС № 66/1996 г., а другият на длъжност 

„оперативен дежурен“ по ПМС 212/1993 г. 

 

 Поради изтичане срока, през 2021 г. са прекратени договорите на наетите по  

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

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – едно 

лице; 

Регионална програма за заетост 2021 – четири лица; 

Предсрочно, в рамките на изпитателния срок, е прекратен един трудов договор с 

наето лице по Национална програма „Старт на кариерата“ на основание чл. 71, ал. 1 от 

КТ, като с лицето е сключен трудов договор на длъжност „старши специалист“ в 

дирекция АПОФУС. 

 

І.4. Отпуски на служителите 

             През 2021 г. служителите по щатната численост към 31.12.2021 г. на Областна 

администрация Монтана са използвали 660 дни полагащ им се платен годишен отпуск и 

43 дни неплатен отпуск. 

Общият брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2021 г. е 324 

дни, в т.ч. 268 дни за 2021 г., 28 дни за 2020 г. и 28 дни – неизползван отпуск от преди 

01.01.2010 г. 

 

І.5. Обучения на служителите 

 През 2021 г. преминалите обучение служители са 9 на брой. Те са участвали в 10 

проведени обучения и семинари. 

 Трима служители са участвали в повече от едно обучение. 

 Проведени са 8 обучения от Годишния план за обучение на администрацията, в 

резултат на което са обучени 7 служители. 

 Преминалите обучения са по следните теми: 

 Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания. Общинска и 

държавна собственост. Принудителни административни мерки. Съдебна 

практика; 

 Събиране на исторически данни за щети и загуби и разработване на концепция 

за събирането им в бъдеще от Споразумение за предоставяне на консултантски 



услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия между МВР и 

Международната банка за възстановяване и развитие; 

 Интервюто като метод за оценяване при подбор на служители;  

 Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти;  

 Въведение в държавната администрация;  

 Административно обслужване;  

 Аналитични умения и критическо мислене; 

 Добри практики и решения в УЧР; 

 Електронен подпис и електронно подписани документи; 

 Електронен документ и електронен подпис – базов е модул. 

 

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 при необходимост.  

 През периода са сключени общо 71 граждански договори, от които 28 договора 

са сключени с лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки за продажба и 

отдаване под наем на имоти държавна собственост в управление на областния 

управител на област Монтана и 43 договора са с експерти, технически сътрудници и 

специалисти, подпомагащи дейността на РИК Монтана в изборите за народни 

представители и за президент и вицепрезидент на Република България през 2021 г. 

 

І.7. Стажове на ученици и студенти 

През 2021 г. е проведена една учебна практика на студент по специалност 

„Право“ и две производствени практики на ученици от специалност „Икономика и 

мениджмънт“ на ФСГ „Васил Левски“ гр. Монтана. През периода не са провеждани 

студентски стажове от Централизираната кампания за студентски стажове в 

държавната администрация. 

 

ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

И през 2021 г. цел на Областна администрация Монтана е качествено и 

прозрачно предоставяне на административните услуги. Тя е във връзка със 

стратегическата цел за открито и отговорно управление и в изпълнение на изискванията 

на Наредбата за административното обслужване и Стратегия за развитие на 

електронното управление в Република България 2019-2023 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 в Центъра за административно 

обслужване, на интернет  страницата на ОА Монтана и в Административния 

регистър на Интегрираната информационна система на държавната 

администрация – в ОА Монтана през 2021 г. е предоставена пълна информация 

за административните услуги, извършвани от администрацията, която е 

достъпна за потребителите. Поддържан е актуален списък на предоставяните 

услуги, който е обявен в Центъра за административно обслужване, на интернет 

страницата на администрацията и в Административния регистър.  

 Обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) 

– чрез изпълнението на целта е съкратено времето за изпращане на изготвените 

от ОА Монтана документи. През годината електронно чрез СЕОС са изпратени 

2411 документа и са получени 1322 документа. 

 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от 

качеството на административното обслужване – с цел повишаване 

ангажираността на служителите, обслужващи потребителите на 

административни услуги, през 2021 г. на гишето за административно 

обслужване са попълнени 22 анкетни карти, като всички анкетирани са дали 

отговор, че обслужването е на много високо ниво. На интернет страницата 36 



потребители са попълнили анкетата. По отношение разбираемостта на 

информацията на информационните табла по-голямата част от анкетираните 

граждани са дали отговор, че е донякъде разбираема, за четири потребители 

информацията е разбираема и за четири – неразбираема. 

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 и устни 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. 

Гражданите могат да заявяват административни услуги и по електронен път на 

електронната поща на администрацията, чрез Системата за сигурно електронно 

връчване, Единен портал за достъп до електронни административни услуги или чрез 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни 

услуги.  

За реда и организацията на административното обслужване в администрацията 

действат вътрешни правила.  

 През 2021 г. са обработени общо 8564 преписки. 

Обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) 

през периода е осъществяван с всички участници, които са регистрирани в електронния 

обмен, като са заведени 1322 входящи документа и са изпратени 2411 изходящи такива. 

   Предоставените административни услуги, след подадени заявления, от 

потребителите през 2021 г. са 1542 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. Времето за чакане на граждани пред гишето не надвишава 10 минути. 

 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 

 Утвърденият бюджет на Областна администрация Монтана в началото на 2021 г. 

е със 102000 лв. приходи и 926400 лв. разходи за дейност „Областна администрация” и 

дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности”.  

През годината той е коригиран във връзка с изпълнението на чл. 106 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., както и с разходите по програми 

за заетост, разходите за избори за народни представители и за президент и 

вицепрезидент на Република България през 2021 г. и др. 

 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 2021 г. приходите на Областна администрация Монтана са 177748 лв., които 

по параграфи са както следва: 

 

 

§ Наименование на приходния параграф  
Приходи 

2020 г. 

24-05 Наем имущество 15324,00 

24-06 Наем земя 7531,00 

25-01 Такси от административни и други услуги и дейности 15986,00 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 200,00 

36-00 Други неданъчни приходи 7721,00 

37-01 ДДС -40803,00 

37-02 ЗКПО -2356,00 

40-00 Продажба на нефинансови активи 174145,00 

 Общо 177748,00 

 

 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, от прекратена съсобственост и от продажба на 

сграда – трафопост. 

 Събраните държавни такси са за предоставени административни услуги по 

Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и Закона за 

ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на 

чуждестранни публични актове. 

 

ІІІ.2. Разходи 

През 2021 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в 

размер на 1290967 лв. 

За дейността на областната администрация разходите са 823747 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 72230 лв. – за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.  

През годината са изразходвани и 63230 лв. за възнаграждения и осигуровки на 

наети по програми за временна заетост. 

Разходите през 2021 г. за логистично осигуряване на изборния процес от 

областната администрация за изборите за народни представители и президент и 

вицепрезидент на Републиката са на обща стойност 331760 лв. 

 

§ Наименование на разходния параграф  
Разходи 

2021 г. 

В т.ч. 

разходи за 

избори 2021 

г. 

01-00 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови и служебни правоотношения 
463033,00 15037,00 

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала  346400,00 185227,00 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
205328,00 53894,00 

10-00 Издръжка 213090,00 74958,00 

19-00 
Платени данъци, такси и административни 

санкции 
39653,00 0,00 

52-00 Придобиване на ДМА 23463,00 2644,00 

  1290967,00 331760,00 



 

По § 01-00 463033,00 лв. са за възнаграждения на служителите от 

администрацията по трудови и служебни правоотношения. 

По § 02-00 са изразходвани 346400,00 лв., от които 9968 лв. за възнаграждения 

на наети по извънщатна численост, 1310 лв. плащания по договори с физически лица, 

27145 лв. за обезщетения поради придобиване право на пенсия и неизползван платен 

отпуск при прекратяване на правоотношенията, 17326 лв. за СБКО и други плащания, 

52983 лв. за възнаграждения на оперативните дежурни, 52441 лв. за възнаграждения на 

наети по програми за заетост и 185227 лв. за възнаграждения на членовете на РИК 

Монтана и за възнаграждения на експерти, технически сътрудници и специалисти, 

подпомагащи дейността на комисията в изборите, проведени през 2021 г.   

По § 05-00 са отчетени 205328 лв. за задължителни осигурителни вноски за 

сметка на работодателя на всички наети по щатна и извънщатна численост, по договори 

за работа по извънтрудови правоотношения, наети по програми за заетост, членове на 

РИК Монтана и сътрудниците им. 

По § 10-00 213090 лв. са за издръжка, от които 1474 лв. за издръжка на 

дейностите по ОМП и 136658 лв. за издръжка на областната администрация и 

представляват основно разходи за материали, горива, ел. енергия, вода, пощенски 

услуги, телефонни разговори, командировки и др. Разходите за издръжка във връзка с 

логистичното осигуряване на изборния процес от областната администрация са 74958 

лв. 

Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 39653 лв. и представляват 

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

управление на областния управител на област Монтана за 2021 г. и данък за превозните 

средства използвани от администрацията. 

Придобитите дълготрайни материални активи са на стойност 23463 лв. и 

представляват разходи за придобиване на компютърна техника, техника за копиране и 

сканиране и стопански инвентар. 

  

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

По отношение на отбранително мобилизационната подготовка и защитата при 

бедствия са извършени следните дейности: 

През 2021 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранително-

мобилизационната подготовка /ОМП/ в област Монтана е актуализиран състава на 

Областната комисия „Военни паметници”, Областен съвет по сигурност, Областен щаб 

за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с 

националния и с общинските щабове на територията на област Монтана и Областен 

кризисен щаб Монтана.   

През годината е проведено едно заседание на Областната комисия „Военни 

паметници“. На него са разгледани предложенията на общините за ремонт и 

възстановяване на военни паметници в тежко състояние. Постъпили са общо пет 

предложения от общините Вълчедръм, Вършец и Георги Дамяново, които след 

обсъждане са приети от комисията и е взето решение да се изпратят в Министерство на 

отбраната с мнение за финансиране. Разгледано и прието е предложението на община 

Георги Дамяново за включване в Областния регистър и картотеката на военните 

паметници два новоизградени такива в с. Копиловци и с. Дива Слатина. На заседанието 

са разгледали и предложенията на община Г. Дамяново за изграждане на нов военен 

паметник в с. Каменна Рикса и на община Монтана за преместване на паметна плоча в 

с. Вирове. Решено е след окомплектоване на предложенията с всички необходими 

документи да бъдат изпратени в Министерството на отбраната. 

През м. август 2021 г. е проведено извънредно заседание на областния щаб за 

изпълнение на Областния план за защита при бедствия с участие на представители на 

ръководни длъжности от всички ведомствени териториални структури на областно 

ниво, имащи отношение към превантивните действия, насочени срещу възникването на 

пожари. 



 Основен акцент на заседанието е координирането, в съответствие с постъпили 

от страна на Министъра на вътрешните работи указания, на съвместните действия 

между изпълняващите контролни функции институции с цел  да се сведат до минимум 

рисковете от възникване на пожари, както и да бъде подсигурен необходимия 

материален и човешки ресурс в ситуации от кризисен характер, които изискват 

адекватни и навременни действия за предпазване на населението. 

 

Във връзка със Заповед № Р-168/15.10.2021 г. на Министър-председателя, 

относно подготовката на страната за зимен сезон 2021-2022 г., от общините на 

територията на област Монтана и териториалните структури на изпълнителната власт е 

изискана информация за готовността им за действие при усложнена зимна обстановка, 

на база на която е изготвен доклад до Министъра на вътрешните работи. 

 

Областният кризисен щаб на област Монтана, който има функции при 

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

временна закрила, Областният съвет за намаляване риска от бедствия и Областния 

съвет за сигурност през периода не са провеждали заседания.  

 

Във връзка с усложнена метеорологична обстановка и валежите от дъжд и сняг 

на територията на страната в началото на годината и въведен в действие Националния 

план за защита при бедствия, част втора „Защита при наводнения“ и част „Мерки за 

намаляване на последствията при обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване“ 

ежедневно е събирана и докладвана актуална информация за обстановката в област 

Монтана. 

 

Във връзка с нарушената проводимост и наличие на отпадъци в речните легла от 

общините в областта е събрана информация за планираните, организираните и 

осъществени от тях дейности по почистване и осигуряване на проводимост, която е 

предоставена на МОСВ. 

 

Във връзка с предстояща актуализация на аварийните планове за борба с 

нефтените разливи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е поискана 

информация от общините за силите и средствата с които разполагат. Установено е, че 

не разполагат с такива и информацията е подадена на агенцията. 

 

Предоставена е на ГД ПБЗН информация за етапа на разработване на областните 

и общинските планове за защита при бедствия и програми за намаляване риска от 

бедствия в област Монтана. 

 

През периода са провеждани занятия с оперативните дежурни по ОСС – 

Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по 

оповестяване.  

 

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

система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт 

и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. В тази връзка е 

предупредено населението с цел недопускане на стресови ситуации. За резултатите от 

тестовете са изготвяни доклади до министъра на вътрешните работи. През годината е 

събрана и актуална информация от общините за броя и състоянието на устройствата за 

оповестяване във всички населени места. Информацията е предоставена и на сектор 

КИС Монтана към отдел „Териториални КИС – Север“ в дирекция „КИС“ – МВР. 

В изпълнение на Указанията за дейността по отбранително-мобилизационна 

подготовка през 2021 г., приети от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия 

и сигурност на доставките към Министерския съвет и заповед на министъра на отбраната 

е проведена тренировка по усвояване и реализиране на част от разработения „План за 

използване Интегрираната комуникационно-информационна система”. В тренировката 



участие е взето от областния и общинските съвети по сигурност на общините, 

разположени на територията на област Монтана. 

 

Периодично, по график е провеждан тест на система за ранно предупреждение и 

оповестяване чрез оповестяване на членовете на 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. 

 

През периода 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 2021 г. 

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

средства за ОМП през 2020 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2022 г.   

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

мобилизационно назначение.  

Извършено е и годишното планиране в Областна администрация Монтана и 

общините в съответствие с дадените методически указания от „Междуведомствения 

съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките” към Министерския съвет 

за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2021 г. 

 

На основание чл. 7, чл. 14 и чл. 17 от Наредба за планиране на граждански 

ресурси за отбраната и изпълнение на ПМС № 286/18.10.2011 г. за възлагане на 

военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите за 

местно самоуправление и местна администрация и на юридическите лица – бюджетни 

организации, и ПМС № 89/02.05.2012 г. за приемане на държавен военновременен план 

и писмо на Областния управител на област Монтана до кметовете на общини през 

годината продължи планирането на гражданските ресурси за отбраната и изготвянето 

на нови военновременни планове, там, където по обективни причини това не беше 

извършено през 2020 г. 

 

И през 2021 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. Първата комисия през периода 14-25.06.2021 г. извърши обследване на 

техническото състояние на 35 водни обекти (язовири, защитни диги, изравнители) на 

територията на областта, а втората комисия през периода 18-22.10.2021 г. извърши 

обследване на техническото състояние на 17 водни обекти.  

С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване 

възможността за създаване на критични ситуации от комисията са дадени предписания 

за изпълнение.   

 Неколкократно през 2021 г. са изпращани писма до МЗХГ и „Държавна 

консолидационна компания“ ЕАД за предприетите действия за ремонт на язовир 

Огоста. 

 

И през 2021 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 проследяване на напредъка по изпълнението на Рамката за 

намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030 г. на ООН е събрана информация 

от общините за възникнали бедствия през 2020 г. 

 

Събрана е информация от всички общини за необходимостта от ремонт на 

военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови такива, като 



дадените предложения са разгледани на заседание на комисия „Военни паметници“ и са 

изпратени в Министерство на отбраната. 

  

И през 2021 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, по подадени  искания за финансиране на 

обекти общинска собственост с нанесени щети в резултат на бедствия, 

междуведомствена комисия е направила оглед на 23 обекта. Становища през 2021г. са 

дадени общо за 24 обекта, като едно от тях е за подновено искане от община Берковица 

от предходна година, за което не е имало финансиране. 

 На основание чл. 137 от Закона за горите със Заповед на Областния управител 

на област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2021 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 

И през 2021 г. 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 2021 г. се поддържа актуална информация в публикуваните на интернет 

страницата на администрацията регистри. 

За повишаване прозрачността в работата на администрацията на интернет 

страницата се публикува информация за върнатите и оспорени решения на общинските 

съвети в област Монтана. 

Има публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от 

служителите на Областна администрация Монтана. 

През годината няма постъпили сигнали за корупционни действия до Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Монтана. 

   

 VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

През 2021 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 12 съдебни дела, от 

които към настоящия момент 2 са приключили и 10 са висящи, както следва: 

- Граждански дела – 5 броя, от тях – 4 висящи; 



 Гр. 54/2018 на ОС – Монтана – ОББ АД София и ТПК Септември срещу Боян 

Апостолов (Държавата е трета страна помагач); 

 В.ч.гр. 260/2019 на ОС – Монтана – Юлиана Цикалова срещу Областен 

управител Монтана; 

 В.гр. 2788/2016 на САС – (братя Лукови); 

 В.гр. 20211600500273/2021 г. на ОС – Монтана – Борислав Йорданов Върбанов 

срещу община Якимово и Държавата, представлявана от МФ; 

 Гр. 3023/2020 на РС – Монтана – Габриел Стефанов Попов срещу Държавата. 

 

- Административни дела – 5 броя, от тях 4 висящи;  

 Адм. 314/2020 на АСМ – заинтересовани лица срещу заповед на кмета на 

община Монтана по одобрен проект за изменение на ПУП (Държавата е 

заинтересовано лице); 

 Адм. 48/2021 на АСМ – Петър Петров срещу решение на Областен управител по 

ЗДОИ; 

 Адм. 416/2021 на АСМ – Боян Апостолов срещу решение №494/19.01.1999 г. на 

Областния управител по ЗОСОИ; 

 Адм.кас. 6273/2021 на 5-чл. състав на ВАС – „Велкови 2016“ ЕООД срещу 

Областен управител и Искане за отмяна на влязло в сила Решение №3192 от 

10.03.2021 г. на ВАС; 

 Адм.кас. 9796/2021 на ВАС – „Велкови 2016“ ЕООД срещу заповед на 

Областния управител за отказ за продажба на имот. 

 

- Изпълнителни дела – 2 броя, от тях – 2 висящи. 

 Изп.д. 2414/2018 на ЧСИ – Мая Иванова – Областен управител за неизплатени 

суми по договор за наем и гр. дело „МИТИ СТИЛ 97“ ЕООД; 

 Изп.д. 2104/2018 на ЧСИ – Мая Иванова – Областен управител за разноски по 

гр. дело срещу Иван Тодоров Апостолов. 

По описаните дела са изготвяни искови молби,  писма, отговор на искови молби 

и указания на съда, становища, въззивни и касационни жалби и е осъществявано 

присъствено процесуално представителство. 

През отчетния период процесуално представителство пред органите на 

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

предходните календарни години. Всички дела, които са все още висящи (или някои от 

тях), са образувани в различни години и с различен номер за всяка отделна съдебна 

инстанция.  

 

VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

През 2021 г. в Областна администрация Монтана няма проведени обществени 

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.  

 През 2021 г. в ОА Монтана са постъпили седем заявления за достъп до 

обществена информация. 

 Едно заявление е за предоставяне на информация за актуален списък за 2021 г. 

на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет и е предоставен 

достъп до същата на заявителя. 

 Едно заявление е за предоставяне на информация за количеството и стойността 

на движимите вещи в управление на областния управител на област Монтана 



(автомобили, телефони, компютри, принтери и др.) и размер на различни видове 

разходи през периода 2017-2021 г. Информацията е предоставена. 

 Едно заявление е за предоставяне на информация за организационно-

техническата подготовка на изборите – осигурени противоепидемични средства, 

помещения на РИК, организация по приемане на изборните материали, охрана на 

помещенията и др. Информацията, с която разполага Областна администрация Монтана 

е предоставена. 

 Едно заявление за предоставяне на информация за план-сметката на област 

Монтана за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Информацията е 

предоставена. 

 Едно заявление за предоставяне на информация за сключени договори за 

медийно отразяване и реклама с определени агенции. На заявителя е предоставена 

информация, че администрацията няма такива сключени договори. 

 Едно заявление за предоставяне на информация във връзка с обезщетение по 

ЗОСОИ. На наследниците на лицето е предоставена наличната в архива на 

администрацията информация по реда на АПК, тъй като се касае за административна 

услуга. 

 Едно заявление е за предоставяне на писмо на областния управител на област 

Монтана, касаещо ремонта на язовир Огоста. Същото е предоставено на заявителя. 

 При предоставянето на достъпа до обществена информация е спазван 

законоустановения срок. 

 

IX. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ  

През 2021 г. продължава въвеждането на данни за изграждане на федериран 

портал на Областна администрация Монтана. Същият е въведен първо в тестов режим, 

след което и в експлоатация. 

Във връзка с изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският 

съвет, с което се задължават административните органи в срок да приведат системите и 

процесите на резервиране на критичните им данни и регистри, посредством мрежова 

свързаност през ЕЕСМ до скорост 1GB между информационните ресурси на 

администрацията и ЦД на Държавната агенция „Електронно управление“, Областна 

администрация Монтана е заявила включване към информационната среда за достъп до 

националното хранилище на данни и предоставяне на облачна услугата „Хранилище за 

данни като услуга” (Cloud Backup (Repository as a Service)) с капацитет до 1ТВ. По този 

начин се предоставя възможност администрацията да се възползва от надеждно 

съхранение на критични бази данни на защитено място извън сградата. Включването 

чрез мрежата на ЕЕСМДАНС осигурява надежден канал за комуникация, сигурност на 

предаване на данни в защитена среда. В тази връзка са подготвени сървърни платформи 

с подходящи параметри.   

Извършена е проверка на информацията в ИИСДА по отношение таксите и 

сроковете за предоставяните услуги, начините на заплащане и начините на получаване 

за всяка услуга, при която е установено, че същата е актуална. 

 

X.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 1.Осъществяване 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 154 бр. протоколи и проверени общо 1669 бр. решения. От тях върнати за 

ново обсъждане са 16 бр. решения, които са преразгледани от общинските съвети. Едно 

от решенията е оспорено пред Административен съд – Монтана без да е върнато за 



ново разглеждане и е налице висящо производство пред АС-Монтана по адм. дело № 

561/2021 г. 
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БЕРКОВИЦА 18 417 6 6 1 1 -  - 1 1  

БОЙЧИНОВЦИ 18 101 2 2  - - -  -  -  - 

БРУСАРЦИ 15 67 - - -  - -  -  - -  

ВЪЛЧЕДРЪМ 12 100 1 1  - - -  -  - -  

ВЪРШЕЦ 13 132 1 1  - - - -   - -  

ГЕОРГИ  

ДАМЯНОВО 
8 106 1 

1 
- - - -  -  - 

ЛОМ 19 150 2 2  - - - -   - -  

МЕДКОВЕЦ 11 137 - - - - - -   -  - 

МОНТАНА 11 244 - - - - - - -  - 

ЧИПРОВЦИ 15 164 1 1 - - - - -  - 

ЯКИМОВО 14 51 2 2 - - - -  -  - 

общо 154 1669 16 16 1 1 - - 1 1 

 

 

Осъщественият административен контрол по общински съвети е както следва: 

 

Общински съвет Берковица 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 417 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 6 бр. /1 бр. през 2022 г./ 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр. /1 бр. прекратено 

производство и 1 бр.висящо производство/ 

 

1. Със Заповед № АК-04-3/16.03.2021 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 545 от Протокол № 28/26.02.2021 г. на Общински съвет 

Берковица. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за разпореждане с 

имот частна общинска собственост. Приложеният АОС за имота е изпратен в Областна 

администрация за извършване на проверка за наличие на АДС. С две писма на 

Областен управител Монтана кмета на община Берковица е уведомен, че следва да се 

приложат копие на скица и удостоверение за идентичност на актувания имот по всички 

предходни планове, предхождащи действащия (включително междинни, влезли в сила 

в резултат на изменение в ПУП), като се посочат и данни за собственици, записани в 

разписните листове към съответния план. След няколко писма с напомняне за 

предоставяне на информация за горецитирания имот, от общинска администрация 

Берковица на електронната поща на Областна администрация Монтана, са изпратени 

Удостоверение за идентичност и разписен лист с данни за собственици на описания 

имот. След направена справка в актовите книги за държавна собственост за имота има 

съставен Акт за държавна собственост и няма Заповед на Областния управител за 

отписването му. Съгласно чл. 108 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост (ППЗДС), „имотите, които са престанали да бъдат държавна собственост, 



неправилно са били актувани като такива, както и тези, основанието за актуването на 

които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на областния управител 

по местонахождение на имота.“ Отписването на имотите се извършва въз основа на 

писмено искане на собственика, подадено до областния управител. Към искането си 

собственикът прилага писмени доказателства, удостоверяващи, че имотът е негова 

собственост. Съгласно чл. 112 от ППЗДС ако въз основа на представените 

доказателства компетентният орган установи, че имотът не е държавна собственост, 

той нарежда със заповед имотът да бъде отписан от актовите книги на имотите - 

държавна собственост. Според разпоредбите на чл. 114 от ППДЗС обстоятелствата, 

констатирани в акта за държавна собственост, съставен по надлежния ред, имат 

доказателствена сила до доказване на противното. Общините или другите лица, които 

претендират за права върху имот, за който има съставен акт за държавна собственост, 

могат да се снабдят с документ за собственост, ако такъв не е издаван, след като бъде 

издадена заповед за отписване. Общините не могат да установяват правото си на 

собственост с образци на актове за държавна собственост за имоти, които не са 

отписани като държавни по съответния ред. В случая с Решение № 545 от Протокол 

№ 28/26.02.2021 г. Общински съвет Берковица се разпорежда с имот, за който има акт 

за държавна собственост и който не е отписан със Заповед на Областния управител от 

актовите книги за държавна собственост по реда, предвиден в Закона за държавната 

собственост и правилника за прилагането му.  

Решението не е отменено в срок от общинския съвет и е изготвена Заповед № 

АК-04-4/07.04.2021 г. за оспорването му пред Административен съд Монтана. 

Образуваното адм. дело № 172/2021 г. е прекратено с Определение № 189/23.04.2021 г. 

на Административен съд Монтана, поради отмяна на оспореното решение от Общински 

съвет Берковица с Решение № 607 от Протокол № 31/23.04.2021 г. 

2. Със Заповед № АК-04-6/15.06.2021 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 654 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет 

Берковица. С посоченото решение, на основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, общинският 

съвет дава предварително съгласие да се промени предназначението на земеделски 

земи – пасища и мери, за неземеделски нужди – кариера за добив на нерудни полезни 

изкопаеми. Според посоченото в решението правно основание общинският съвет 

приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на 

предназначението по ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ (в която са предвидени в пет точки 

случаите, при които се допуска по изключение промяна на предназначението) и за 

учредяване на правата по ал. 4, с мнозинство две трети от общия брой на общинските 

съветници, при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на 

резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг на 

земи за нуждите на животновъдството. При гласуване на решението е следвало да бъде 

спазено изискването за квалифицирано мнозинство. в случая общият брой на 

съветниците в Общински съвет Берковица е 17, при което валидно решение би било 

взето, ако “за” гласуват най-малко 11 общински съветници, а в случая гласовете “за” са 

10, „против“ – 2, „въздържали се“ няма и от залата отсъстват 2-ма общински съветници. 

Това води като последица незаконосъобразност във формата на унищожаемост на 

издадения административен акт. 

Решението е прегласувано отново от общинския съвет с необходимото 

квалифицирано мнозинство с Решение № 700 от Протокол № 33/25.06.2021 г.  

3. Със Заповед № АК-04-6-(1)/15.06.2021 г. на Областния управител са върнати 

за ново обсъждане Решения с №№ 681 и 682 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на 

Общински съвет Берковица. Посочените решения общинският съвет приема без 

необходимия кворум. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА заседанията на общинския 

съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. 

Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на 

присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от 

общия брой на съветниците, т.е. 9+1. На заседанието в началото са присъствали 14 

общински съветници от общо 17. При вземането на посочените две решения в залата са 



присъствали 9 общински съветници, а за да имат законен кворум за вземане на 

решение, е необходимо да са присъствали най-малко 10 общински съветници. 

Решенията са прегласувани отново от Общински съвет Берковица с Решения с 

№№ 686 и 687 от Протокол № 33/25.06.2021 г. 

4. Със Заповед № АК-04-8/08.10.2021 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 810 от Протокол № 37/24.09.2021 г., прието на заседание 

на Общински съвет – Берковица, проведено 24.09.2021 г. С посоченото решение се 

приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Берковица. При осъществяване на контрола за 

законосъобразност на върнатото решение, е констатирано, че същото е 

незаконосъобразно поради допуснати нарушения на материалния закон в чл. 23, ал. 4 и 

чл. 93, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Берковица. Приетите разпоредби противоречат на чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 36, ал. 1, т. 1 и 

чл. 48, ал. 1, изр. 1 и 2 от ЗМСМА и не са съобразени с чл. 77, ал. 2 и чл. 79, ал. 4 от 

Правилника. 

 Решението е отменено в срок от общинския съвет с Решение № 842 от 

Протокол № 39/29.10.2021 г. 

5. Със Заповед № АК-04-14/14.12.2021 г. на областния управител е оспорено 

пред Административен съд – Монтана Решение № 843 от Протокол № 39, прието на 

заседание на Общински съвет – Берковица, проведено 29.10.2021 г. С оспореното 

решение се създава нова ал. 4 към чл. 23 от Правилника и нова глава Дванадесета, част 

от която е и новосъздадената разпоредба на чл. 93, ал. 2, т. 1 от Правилника. При 

осъществяване на контрола за законосъобразност на решението, е констатирано, че 

същото е незаконосъобразно в частта му, с която се приемат разпоредбите на чл. 23, ал. 

4 и чл. 93, ал. 2, т. 1, поради противоречие със ЗМСМА и приемането на решението в 

нарушение на процесуалните правила. Към административната преписка по 

приемането на решението не са приложени доказателства за провеждането на 

обществени консултации по смисъла на чл. 26, ал. 2 и не са налични документите по чл. 

28 от Закона за нормативните актове. Промените не са публикувани на сайта на 

общинския съвет, нито са публикувани мотивите, довели до приемането им, което е 

съществено нарушение на процедурата по приемането на подзаконовия нормативен 

акт.  

Решението е оспорено пред Административен съд – Монтана без да е върнато за 

ново разглеждане и е налице висящо производство пред АС-Монтана по адм. дело № 

561/2021 г., доколкото въпреки отмяната на Решение № 810 от Протокол № 

37/24.09.2021 г. с Решение № 842 от Протокол № 39/29.10.2021 г. на Общински съвет – 

Берковица, отменените разпоредби са приети отново с Решение № 843 от Протокол № 

39/29.10.2021 г. с несъществени изменения. 

 

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

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо - 101 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

1. Със Заповед № АК-04-5/11.05.2021 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 173 от Протокол № 30/28.04.2021 г. на Общински съвет 

Бойчиновци. С посоченото решение Общински съвет Бойчиновци не дава съгласие за 

отдаване под наем на Сергей Борисов Тодоров на недвижим имот – апартамент № 4, вх. 

А, ет. 2 – частна общинска собственост в жилищен блок. В случая става въпрос за 

произнасяне по настаняване в жилище под наем по реда на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОС, но 

законът е предоставил в правомощието на Общинския съвет само да определи реда и 

условията за установяването на жилищните нужди и за настаняването под наем в 

общински жилища, което той е направил с приетата от него Наредба за реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. В наредбата са определени 



критериите и документите, които трябва да са налице и да се приложат за 

кандидатстване за настаняване в общинско жилище под наем, както и компетентния 

орган, който се произнася по тях. Съгласно Наредбата за реда за управление и 

разпореждане с общински жилища, това не е Общински съвет Бойчиновци, а 

Комисията по чл. 8 от наредбата, която дава мотивирано становище, и въз основа на 

него кмета на общината със заповед, съдържаща необходимите реквизити, настанява 

или отказва настаняването. Следователно, Общинският съвет не разполага с 

необходимите правомощия да постановява актове от посочения вид и поради това 

следва да бъде прието, че върнатият за ново обсъждане административен акт е издаден 

при липса на материална компетентност за това, в нарушение на изискването на чл. 

146, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Решението е преразгледано и отменено в срок от общинския съвет с Решение № 

183 от Протокол № 31/27.05.2021 г. 

2. Със Заповед № АК-04-10/10.11.2021 г. на заместник областния управител 

/съгласно Заповед № ЧР-04-30/09.11.2021 г./ е върнато за ново обсъждане Решение № 

213 от Протокол № 38, прието на заседание на Общински съвет – Бойчиновци, 

проведено на 27.10.2021 г. С посоченото решение Общински съвет – Бойчиновци на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА „Общински съвет – Бойчиновци 

упълномощава кмета на Община Бойчиновци да проведе процедура по ЗОП за избор на 

изпълнител, с когото да сключи договор с гарантиран резултат /ЕСКО договор/…“. При 

осъществяване на контрола за законосъобразност на решението, е констатирано, че 

същото е незаконосъобразно до степен на нищожност, поради противоречие с 

материалния закон. С приемане на решението в частта му, с която общинският съвет 

„упълномощава кмета да проведе процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

за избор на изпълнител“, колективният орган е излязъл извън рамките на дадената му 

от закона компетентност. В тази си част решението е нищожно, като издадено от 

некомпетентен орган, доколкото възложител по ЗОП на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 т. 1 

от ЗОП във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за администрацията е кметът на 

общината като орган на местната изпълнителна власт. Общински съвет – Бойчиновци 

не е имал материалната компетентност да вземе решение за упълномощаване на кмета 

на общината за провеждане на процедура по ЗОП. 

Решението е отменено от Общински съвет – Бойчиновци в срока по чл. 45, ал. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 220 от 

Протокол № 39/24.11.2021 г. 

 

Общински съвет Брусарци: 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 67 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 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 12 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 100 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

 1. Със Заповед № АК-04-13/13.12.2021 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 214 от Протокол № 29, прието от Общински съвет – 

Вълчедръм на 29.11.2021 г. 

С посоченото решение на основание чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС) Общински съвет – Вълчедръм: 

„1. Променя вида собственост на поземлен имот с идентификатор 

61707.891.842 по плана за земеразделяне на Разград, актуван с акт за публична 



общинска собственост № 1361/10.08.2021 год. от публична в частна общинска 

собственост. 

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия по изготвяне на нов 

акт за частна общинска собственост за горепосочения имот.“. 

При осъществяване на контрола за законосъобразност на върнатото решение, 

областният управител констатира, че същото е незаконосъобразно до степен на 

нищожност, поради приемането му в противоречие с материалния закон, като 

аргументите за това са следните: 

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗОС, имотите и вещите - публична 

общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се 

обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. В случая, въпросът е 

налице ли е хипотезата на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, от една страна и от друга - дали 

имотът все още има трайно предназначение за задоволяване на обществени 

потребности от местно значение или тези потребности са отпаднали. 

Към Докладна записка на кмета са приложени Заявление от юридическо лице, 

Скица на имота и Акт за публична общинска собственост. 

Видно от представените по административната преписка документи, послужили 

за вземане на Решение № 214 на Общински съвет - Вълчедръм е, че горепосоченият 

имот безспорно е с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, като липсват каквито и 

да било доказателства имотът да е загубил предназначението си, което да е и основание 

за промяна на характера на собствеността му от публична в частна.  

Законодателят свързва възможността за промяна на характера на общинската 

собственост от публична в частна единствено с промяна на нейното предназначение, 

очертано в чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Предвид изложеното, върнатото решение е прието при 

пълно отсъствие на материалните предпоставки за това и в противоречие с 

императивите на чл. 6, ал. във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС. То е несъвместимо и с 

изискванията на чл. 11 от ЗОС за използване и управление на общинска собственост в 

интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и 

предназначението ѝ, и за нуждите, за които е предоставена, с грижата на добър 

стопанин. Така констатираното нарушение засяга валидността на върнатия 

административен акт до степен на нищожност, предвид факта, че липсва законова 

норма, която да дава възможност за приемането на решение за промяна на характера на 

общинска собственост от публична в частна на имот, който е с непроменено 

предназначение. 

Решението е отменено от Общински съвет – Вълчедръм в срока по чл. 45, ал. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 218 от 

Протокол № 30/29.12.2021 г. 

 

Общински съвет Вършец 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 13 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 132 бр. 

             Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. /през 2022 г./  

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

 

Общински съвет Георги Дамяново  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 8 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 106 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

1. Със Заповед № АК-04-2/26.02.2021 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 161 от Протокол № 20/17.12.2021 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, 



т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС) дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 г. на обекти – 

частна и публична общинска собственост, като във всеки имот застроената площ ще е 

до 300 кв.м. (покривна конструкция на сграда и/или прилежащ терен). Не е ясно 

имотите частна и публична общинска собственост, които ще се отдават под наем с 

търг/конкурс ли ще е или без такъв, ако има търг, какъв ще е вида му – с явно или 

тайно наддаване. С оглед факта, че 4 от 6 от имотите са публична общинска 

собственост, съгласно чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от ЗОС, следва отдаването под наем 

да се извърши от кмета на общината след провеждането на публично оповестен търг 

или публично оповестен конкурс, което уточнение липсва в решението на общинския 

съвет. На следващо място, съгласно Докладна записка на кмета на община Георги 

Дамяново, предложението за отдаване под наем е въз основа на постъпили 

инвестиционни предложения от фирми за изграждане на малки фотоволтаични 

централи с мощност до 30 киловата за производство на електрическа енергия от 

възобновяеми източници. Във връзка с това, приложение следва да намери Закона за 

енергетиката (ЗЕ), както и Закона за устройство на територията (ЗУТ), които се явяват 

специални спрямо ЗОС. В Глава пета Вещни права от ЗЕ се съдържа Раздел I Право на 

строеж и право на собственост. Отчуждаване.  

Съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗЕ, когато изграждането или разширението на 

площадкови енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически 

съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на 

свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени 

отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни 

органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния 

обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната 

собственост без търг или конкурс. Аналогична е уредбата и за имотите общинска 

собственост, съдържаща се в ал. 2 на чл. 62 от ЗЕ - когато изграждането или 

разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, 

компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и 

експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на 

Закона за общинската собственост без търг или конкурс. Съгласно 62, ал. 7 от същия 

закон, при учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти - публична 

собственост, за национални обекти и обекти с национално значение се прилага 

съответно редът за частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго 

не е предвидено в закон. Видно от приложените актове за общинска собственост, 

имотите, които ще се използват за изграждане на фотоволтаични централи са частна 

общинска собственост, предназначени за футболно игрище, съблекалня, за обществено 

застрояване и имоти – публична общинска собственост, предназначени за читалище, 

сграда за култура и изкуство, сграда за обществено застрояване, култова, религиозна 

сграда, административна делова сграда, читалище, сграда за образование. За 

посочените имоти публична общинска собственост има специална нормативна уредба, 

която урежда реда и начина за управлението и разпореждането им – Закон за народните 

читалища, Закон за физическото възпитание и спорта, Закон за предучилищното и 

училищното образование, Закон за културното наследство, които също се явяват 

специална спрямо ЗОС. 

Съгласно чл. 8 от ЗУТ конкретното предназначение на поземления имот, върху 

който ще се изгражда енергийният обект, в това число и с цел изграждане на 

техническа инфраструктура, се определя с подробния устройствен план за съответната 

територия. Към елементите на техническата инфраструктура спадат преносните 

проводи/мрежи и съоръженията към тях, разпределителните проводи и 

разпределителните устройства и съоръженията към тях, в т. ч. трансформаторни 

постове, електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и др.   

Стопанските субекти, получаващи възмездното право на строеж без търг или 

конкурс, са енергийни предприятия. "Енергийно предприятие" по смисъла на § 1, т. 24 

от ДР на ЗЕ, е юридическо лице, което осъществява една или повече от дейностите по 

производството, преобразуването, преноса, съхранението, разпределението и 



снабдяването с електрическа, топлинна енергия или природен газ въз основа на 

издадена лицензия по този закон, или лице, което осъществява дейност по 

производство на електрическа и/или топлинна енергия, без да е задължено да получи 

лицензия за осъществяваната от него дейност по този закон. В конкретната хипотеза в 

Решение № 161/17.02.2021 г. фирмите, проявили интерес да изградят фотоволтаични 

системи, не е ясно притежават ли характеристиките на енергийно предприятие по 

смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗЕ. За да бъде приложима разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от 

ЗЕ във вр. с чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, предвиждаща възможност да се учреди 

ограничено вещно право (право на строеж) без търг или конкурс, то на първо място 

следва имотите, върху които ще се учредява правото на строеж, да са частна общинска 

собственост. 

Решението е преразгледано и отменено в срок от общинския съвет с Решение № 

173 от Протокол № 21/11.03.2021 г. 

 

Общински съвет Лом 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 19 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 150 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

1. Със Заповед № АК-04-12/17.11.2021 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 295 от Протокол № 35, прието на заседание на 

Общински съвет – Лом, проведено на 29.10.2021 г. С т. I и т. т. I.1 на посоченото 

решение Общински съвет – Лом „приема пазарната оценка на I. Застроен парцел IX, 

в кв. 73, с. Сталийска махала, с площ 1650.00 кв. м. в размер на 15 180,00 лв.“и „I.1 

Упълномощава кмета на общината на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 26 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общински имоти, да издаде заповед и сключи договор 

за покупко-продажба с Борислав Кирилов, собственик на жилищна сграда, с 

отстъпено право на строеж в имота“. При осъществяване на контрола за 

законосъобразност на оспореното решение, областният управител констатира, че 

същото е незаконосъобразно поради допуснати нарушения на материалния закон. С 

разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС е уредена възможността да се извърши 

продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно 

построена в нея сграда от кмета на общината без търг/конкурс. Касае се за облекчен 

режим за продажба на общински имот, т.е. изключение от общото правило по чл. 35, 

ал. 1 от ЗОС за извършване на разпоредителни сделки чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс. Визираното изключение е предвидено с оглед 

особения статут на собственика на законно построена върху общинската земя сграда 

и не може да се тълкува и прилага разширително в други хипотези. Редът по чл. 35, 

ал. 3 от ЗОС е 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 да се приложи този облекчен ред за продажба, на 

първо място са необходими доказателства за собствеността върху сградата, 

построена върху общинска собственост, които са приложени към административната 

преписка и доказват, че собственик на сградата е лицето Борислав Кирилов, който е 

и заявител за покупка на терена по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.  

Решението е преразгледано и отменено в срок от общинския съвет с Решение 

№ 317 от Протокол № 38/30.11.2021 г. 

2. Със Заповед № АК-04-15/16.12.2021 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 312 от Протокол № 38, прието на заседание на 

Общински съвет – Лом, проведено на 30.11.2021 г. С цитираното решение Общински 

съвет – Лом „на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

допълва чл. 5 от Наредба 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазване 

на общественото имущество на територията на Община Лом. При осъществяване на 



контрола за законосъобразност на върнатото решение, се установи, че същото е 

незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила. В случая, липсват доказателства, приложени към представения Протокол № 

38/30.11.2021 г. на Общински съвет – Лом, да са изготвяни мотиви в изпълнение на 

изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Липсват данни проектът на допълнение в 

Наредба 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазване на общественото 

имущество на територията на Община Лом (Наредбата) да е публикуван на интернет 

страницата на Общински съвет – Лом за провеждане на обществени консултации. 

Изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е императивно и има за цел  гарантиране 

принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, а 

неизпълнението му води до процесуално нарушение, опорочаващо акта до степен, 

налагаща отмяната му. 

Върнатото решение е отменено с Решение № 332 от Протокол № 39, прието на 

заседание на Общински съвет – Лом, проведено на 22.12.2021 г. 

 

Общински съвет Медковец: 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 137 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

Общински съвет Монтана  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 244 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

В същия период: по Заповед № АК-04-11/03.12.2020 г. на Областния управител 

за връщане за ново обсъждане на Решение № 317 от Протокол № 14/26.11.2020 г. на 

Общински съвет Монтана, същото не е отменено към отчетния период, но е 

постъпило писмо вх. № АК-08-11-(1)/15.12.2020 г. от председателя на Общински съвет 

Монтана с текст на промените в наредбата, които ще бъдат разгледани и гласувани 

на сесията през януари 2021 г. С Протокол № 16/28.01.2021 г. е взето Решение № 360, 

с което се изменя Решение № 317 от Протокол № 14/26.11.2020 г. на Общински съвет 

Монтана. 

 

Общински съвет Чипровци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 164 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

1. Със Заповед № АК-04-9/29.10.2021 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 373 от Протокол № 33, прието на заседание на Общински 

съвет – Чипровци, проведено на 20.10.2021 г. С посоченото решение Общински съвет – 

Чипровци се възлага актуализирането на годишния план за ползване на дървесина от 

Общинските горски територии, утвърждаване на цени за  продажба на стояща 

дървесина на корен от горските и извън горските територии-собственост на община 

Чипровци и провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен на местни търговци. При осъществяване на контрола за законосъобразност на 

върнатото решение, е констатирано, че същото е незаконосъобразно, поради неизяснена 

фактическа обстановка и противоречие с разпоредбите на Закона за горите, Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 



държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, Наредба № 13 за управление на горските територии – общинска собственост 

в община Чипровци и ЗМСМА.В конкретния случай, видно от мотивите за издаване на 

цитираното решение е, че същото не се отнася до определяне на размер на местни 

такси, а до ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община 

Чипровци и утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина на корен. В този 

смисъл, може да се приеме, че решението не е прието на валидно правно основание. 

Никъде в решението, нито в докладната записка не става ясно в какъв аспект следва да 

се актуализира годишния план за ползване на дървесина от общинските горски 

територии. Не се сочи решение на общинския съвет, с което е одобрен годишният план, 

нито се представя същият, за да може общинският съвет да добие представа каква е 

настоящата фактическа обстановка и да се информира какво следва да се актуализира, 

кои обстоятелства го налагат, в какво се изразяват евентуалните промени. Не става ясно 

по какъв начин и въз основа на какъв анализ са формирани, предложените от кмета на 

общината, цени за продажба на стояща дървесина на корен. От мотивите към 

докладната записка, не става ясно дали е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от 

Наредбата, съответно на чл. 24, ал. 5 от местната Наредба № 13 и дали количествата, 

предвидени за продажба в двата търга, са съгласно действащия годишен план или са 

част от предложената актуализация. Поради липсата на достатъчно доказателства и при 

неясни и непълни мотиви, послужили за приемане на решението, може да се приеме, че 

Общински съвет – Чипровци е действал при неизяснена фактическа обстановка, което 

от своя страна да обоснове възможността именно общинският съвет да приеме 

законосъобразно решение за ползване на дървесина от териториите – собственост на 

Община Чипровци. 

Решението е отменено от Общински съвет – Чипровци в срока по чл. 45, ал. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 376 от 

Протокол № 34/04.11.2021 г. 
 

В същия период: Със Заповед № АК-04-1/18.01.2021 г. на Областния управител 

е оспорено пред Административен съд Монтата Решение № 216 от Протокол № 

22/16.12.2021 г. на Общински съвет Чипровци. Решението е върнато за ново 

обсъждане със Заповед на Областен управител № АК-04-13/23.12.2020 г. в 7-дневния 

срок по чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА и не е преразгледано от общинския съвет. С 

посоченото решение общинският съвет, одобрява численост на общинска 

администрация Чипровци в размер на 46 бр., считано от 01.01.2021 г. Разгледано по 

същество решението е незаконосъобразно, поради противоречието му с 

императивните норми на чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за 

администрацията (ЗА), чл. 12 от Наредбата за прилагане на класификатора на 

длъжностите в администрацията. Образуваното адм. дело № 44/2021 г. е прекратено 

с Определение № 30/25.01.2021 г. на Административен съд Монтана, поради отмяна 

на оспореното решение от Общински съвет Чипровци с Решение № 228 от Протокол 

№ 23/20.01.2021 г. 

 

Общински съвет Якимово 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. – 14 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 51бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.  

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

1.Със Заповед № АК-04-7/03.09.2021 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 137 от Протокол № 26, прието на заседание на Общински 

съвет Якимово, проведено на 30.08.2021 г. С посоченото решение общинският съвет 

дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за „обект ЧОС в имот кад. 

№1013, 1014, 1015, кв. 85 на ул. „Георги Димитров“ №94 по релационния план на с. 



Якимово: Апартамент в жилищен блок на ул. „Г. Димитров“ №94, ет 1, ап. 1“ – частна 

общинска собственост, актуван с АОС № 25/19.03.1999 г.  

При осъществяване на контрола за законосъобразност на горното решение, 

областният управител констатира, че същото е незаконосъобразно, поради допуснато 

нарушение на процесуалния ред, изразяващо се в следното:  

Съгласно чл. 45а от Закона за общинската собственост (ЗОС) условията и редът 

за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинските 

жилища се определят с наредба на общинския съвет. Община Якимово има такава 

наредба – Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди за 

настаняване под наем в общински жилища, приета с Решение №218 от Протокол 

№25/27.07.2005 г. от Общински съвет Якимово.  

Имотът, предмет на Решение № 137 от Протокол № 26/ 30.08.2021 г. на 

общинския съвет, е апартамент в жилищен блок, общинска собственост, и като обект с 

жилищно предназначение, представлява част от общинския жилищен фонд. Отдаването 

под наем на общинско жилище би трябвало да се извърши по реда на наредбата на 

община Якимово по чл. 45а от ЗОС, а не по общия ред на чл. 14 от ЗОС, който е за 

свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, респективно и не по реда 

на наредбата на общината по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

Освен горното несъответствие, като правно основание за приемане на 

решението е посочен чл. 39, ал. 1, 2 от ЗОС, който касае съвсем друга хипотеза – 

вещното право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост. 

             Решението е преразгледано и отменено в срок от общинския съвет с Решение № 

№ 140 от Протокол № 27/23.09.2021 г. 

 

2. Със Заповед № АК-04-11/11.11.2021 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 144 от Протокол № 29, прието на заседание на Общински 

съвет – Якимово, проведено на 28.10.2021 г. С посоченото решение на основание чл. 

39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Общински съвет – Якимово 

дава „съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

3 /три/ години и определя стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната 

тръжна цена, определена по Тарифа, приета с Решение № 296 от Протокол № 

36/14.12.2009 г. на ОбС-Якимово на „Павилион“ в с. Якимово, ул. „Георги Димитров“ 

№ 94 за „Търговия с хранителни стоки“. 

При осъществяване на контрола за законосъобразност на върнатото решение, 

областният управител констатира, че същото е незаконосъобразно поради приемането 

му в противоречие с материалния закон и при неспазване на законоустановената форма, 

като аргументите за това са следните: 

Като правно основание за вземане на процесното решение, Общински съвет – 

Якимово е посочил разпоредбите на чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗОС, които не касаят отдаването 

под наем на имоти – общинска собственост, а вещното право на ползване върху имоти 

и вещи – частна общинска собственост. 

Отдаването под наем на цитирания в решението на общинския съвет „павилион“ 

би следвало да се извърши по реда на чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, който е предвиден за 

свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, респективно по реда на 

наредбата на общината по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

Налице е и съществено нарушение на изискването за форма по смисъла на чл. 

59, ал. 2 от АПК., изразяващо се в липсата на мотиви. Обстоятелството, че решението 

се взема от колективен орган, не освобождава същия от задължението да мотивира 

взетите решения. В случая, процесното решение не съдържа мотиви, обосноваващи 

необходимостта от отдаването под наем на общинския имот. Липсват фактически 

основания за приемане на решението. Такива не се съдържат и отделно в 

административната преписка /Докладна записка с изх. № 2758/26.10.2021 г./. 

Предложеният проект за решение от кмета на общината не е придружен с мотиви за 

приемането му. 

Освен изложеното по-горе, в решението на общинския съвет липсва размер на 

първоначалната тръжна цена. Посочено е, че същата е определена в Тарифа, приета с 



Решение № 296 от Протокол № 36/14.12.2009 г. на ОбС-Якимово. След извършена 

справка се установи, че на официалната интернет страница на общината е публикувана 

Тарифа за цена на 1 кв.м. площ на терени и обекти частна общинска собственост, в 

която са посочени различни цени за кв.м. за различните зони, в които попадат сградите 

и помещенията, обект на отдаване под наем. В докладната записка и в решението, 

прието въз основа на докладната, не се сочи в коя зона попада предлаганият за отдаване 

под наем имот, нито площта му, съответно не може да се направи извод за размера на 

първоначалната тръжна цена. 

В допълнение, е необходимо да се отбележи, че с цел точно индивидуализиране 

на обекта, който предстои да бъде отдаван под наем, в решението следва да се посочат 

и данни за идентифициране на имота съгласно документа за собственост и актуалната 

скица. 

Решението е отменено от Общински съвет – Якимово в срока по чл. 45, ал. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация с Решение № 145 от 

Протокол № 30/30.11.2021 г. 

 

2.Осъществяване на проверка по Методиката за извършване на контрол за 

законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление и 

местната администрация в областта на административното обслужване 

 

 1.Съгласно правомощията на областния управител за осъществяване на контрол 

за законосъобразност на актове на органите на местно самоуправление и местна 

администрация в областта на административното обслужване, през отчетния период 

общинските съвети на територията на област Монтана са приели или актуализирали 39 

бр. нормативни актове, свързани с административното обслужване, както следва: 

- наредби, с които се определят и администрират местни такси и цени на услуги, 

актуализирани за отчетния период и извършен контрол за законосъобразност – 16 бр. 

- наредби за определяне размера на местните данъци на територията на 

общините в област Монтана, актуализирани за отчетния период и извършен контрол за 

законосъобразност – 1 бр. 

- наредби за поддържането на обществения и сигурност на територията на 

общините в област Монтана, актуализирани за отчетния период и извършен контрол за 

законосъобразност – 1 бр.  

- наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, през отчетния период, актуализирани за отчетния период и извършен 

контрол за законосъобразност – 1 бр. 

- наредби за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване 

под наем в жилища - частна общинска собственост, актуализирани за отчетния период 

и извършен контрол за законосъобразност – 2 бр. 

- Наредби за реда и условията за извършване на търговска дейност, приети и 

актуализирани през отчетния период – 5 бр. 

- Наредби за поддържането на обществения ред, чистотата и опазването на 

общественото имущество, включващи и изисквания при ползването на пътни превозни 

средства, за отчетния период са приети или актуализирани – 10 бр.  

- Наредби за условията и реда за записване, преместване и отписване на деца в 

детските градини и училищата, през отчетния период са актуализирани и проверени за 

законосъобразност – 1 бр. 

- Наредби за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на 

общината и за реда и за условията за финансиране и подпомагане на физическото 

възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, за отчетния брой са приети и 

проверени – 1 бр. 

- Наредби за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване 

на първо жилище на млади семейства, през отчетния период са приети и проверени за 

законосъобразност – 1 бр.  



2. През 2021 г. върнати за ново обсъждане са 4 бр. актове на общинските съвети, 

свързани с административното обслужване и установено несъответствие с 

нормативната уредба, както следва: 

2.1. С Решение № 197 от Протокол № 27/10.09.2021 г. на Общински съвет – 

Вълчедръм е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна 

общинска собственост.  

2.2.С Решение № 909 от Протокол № 43/17.12.2021 г. на Общински съвет – Берковица е 

приета Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Берковица. 

2.1. С Решение № 197 от Протокол № 27/10.09.2021 г. на Общински съвет – 

Вълчедръм е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища – частна 

общинска собственост.  

2.2. С Решение № 909 от Протокол № 43/17.12.2021 г. на Общински съвет – 

Берковица е приета Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към 

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

територията на община Берковица.  

 3.През 2021 г. няма оспорени пред административен съд Монтана актове на 

общинските съвети, свързани с административното обслужване и установено 

несъответствие с нормативната уредба.  

4. През отчетния период нама отменени незаконосъобразни актове на кметове на 

общини, които са свързани с административното обслужване и установено 

несъответствие с нормативната уредба. 

5. Обобщение на основните проблеми 

Основен проблем е повишаване размера на местните такси, които не са 

определени в съответствие с правилата на приложимото законодателство, както и 

въввеждането изискване за липса на задължения към общините при кандидатстването 

за предоставяне на административни услуги.  

6. Предложения за решаване на повтарящи се констатации от компетентността 

на различни централни органи на изпълнителната власт.  

Въпреки, че Методиката е изпратена от областния управител на вниманието на 

всички общини и общински съвети на територията на област Монтана за сведение и 

изпълнение, се наблюдава несъобразяване с разписаните текстове 

 

3.Дейност на Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на 

областните администрации 

 

За отчетния период Комисията е разгледала 91 бр. сигнали и предложения. 

Проведени са 13 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. . От общия брой разгледани преписки – 2 бр. са постъпили от 

администрацията на Министерски съвет, 1 бр. от Главен секретар на Министерство на 

здравеопазването, 1 бр. от Администрация на президента, 1 бр. РУО- Монтана, 

останалите са от граждани. 



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. 

- По 78 броя предложения и сигнали проверките са приключили. 

По три от постъпилите и разгледани сигнали са сформирани комисии, които на 

място са се запознали с изложените факти и обстоятелства. 

В по-голямата 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 

лошото състояние на пътната инфраструктура по места 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 12 сигнала 

препратени по компетеност, в това число са както следва: по 3 сигнала не са постъпили 

отговор от община Монтана, за 1 от община Брусарци, за 2 от община Лом, за 1 от 

община Берковица, за 2 от община Вършец, за 1 от ОДМВР – Монтана, за 1 от ОПУ – 

Монтана, за 1 от  мобилен оператор. 

 

4.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 административни актове, 

бяха извършени следните дейности: 

 

4.1. Комисия за проверка изпълнението на разпоредбата на чл. 37м от 

ЗСПЗЗ по сключените договори за наем/аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ 

и ДПФ. 

Със заповед № 06-40/09.06.2021 г.  на Областния управител, на основание чл. 37м 

и чл. 42 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), беше 

определена комисия за проверка изпълнението на разпоредбата на чл. 37м от ЗСПЗЗ. С 

писмо изх. № РД-35-20/04.03.2021 г. беше изискана информация от всички кметове на 

общини и от директора на Областна дирекция Земеделие Монтана да представят 

информация от извършената на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ проверка за спазване на 

условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери 

и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както и за предприетите от тях 

действия по прекратяване или изменяне на договор, който не отговаря на законовите 

изисквания. Информацията следваше да съдържа:  

1. Официални справки от Интегрираната информационна система на БАБХ за 

всички регистрирани към 01 февруари на текущата година животновъдни обекти, 

собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, пасищни 

селскостопански животни в животновъдните обекти;  

2. Заповед за назначаване на комисия, която да извърши проверка на 

договорите и протокол за нейната работата;  

3. Наемателите, които са сключили договори (№/дата) за наем на земеделска 

земя с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади; размера на отдадените с всеки 

договор площи и категорията на земята, броят на животните и животинските единици 

за всеки наемател;  

4. Договори, споразумения или други документи, доказващи прекратяване или 

изменение на договорите за наем/аренда, които не отговарят на условията на чл. 37и, 

ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ; 

5. Друга информация, имаща отношение за проверката. 



На заседание, проведено на 11.06.2021 г., комисията извърши проверка на 

предоставените документи от кметовете на общините в област Монтана и от директора 

на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана за изпълнение разпоредбата на чл. 37м, 

ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади 

от държавния и общинския поземлен фонд. Беше решено на община Берковица да се 

изпрати писмо за допълнителна информация какви действия са предприети спрямо 

договорите, за които са констатирали, че не съответстват на чл. 37и, ал. 4, 7 и 9 от 

ЗСПЗЗ, по отношение на представените документи от остоналите общини и ОДЗ не 

бяха констатирани проблеми. 

След проверката на предоставената информация от община Берковишца, на 

заседание проведено на 07.07.2021 г. комисията констатира, че сключените договори за 

наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския  поземлен фонд, отговарят на 

условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпоредбата на чл. 37м от закона е спазена.  

 

4.2. Комисия по чл. 99б от ЗГР за проверки за спазване изискванията за 

извършване на адресни регистрации или промяна на адрес.  

Във връзка с изискванията на чл. 99б от ЗГР за определяне на представител от 

Областна администрация Монтана, който да участва комисиите, за извършване на 

проверки на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес, кметовете на 

общини в област Монтана са информирани за определеното длъжностно лице от 

Областна администрация Монтана, което да бъда включено в заповедта на кмета.  

През 2021 г. във връзка с подадени сигнали до кметовете на общини Монтана - 5 бр. и 

Лом – 1 бр. представител на областна администрация е участвал в сформираните 

комисии за проверка изискванията на чл. 92 и чл.99 а от ЗГР. Резултатите от всяка 

извършена проверка са описани в протокол. 

 

4.3. Комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция 

„Земеделие” 

 През 2021 г. по инициатива на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ 

Монтана са свикани 4 заседания на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 

площадки и трасета на обекти и смяна предназначението на земеделски земи за 

неземеделски нужди. Исканията за промяна предназначението са предимно за жилищно 

строителство  и за изграждане на обекти за селскостопански дейности. 

 

 5. Изпълнение на ангажиментите на областна администрация Монтана във 

връзка с организационно–техническата подготовка за произвеждане на изборите 

за народни представители на 04 април 2021 г., 11 юли 2021 г. и 14 ноември 2021 г., 

и на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 и 21 ноември 

2021 г. 

 

  Областните управители и техните администрации, както и кметовете на общини 

в областта, следваше да изпълняват ангажиментите си по организационно-техническата 

подготовка на изборите в съответствие с: 

 Изборния кодекс, 

 Решенията на Централна избирателна комисия; 

 Писмата и указанията от администрацията на Министерски съвет. 

 

 5.1. С Указ № 9/14.01.2021 г. на Президента на Република България бяха 

насрочени избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. 

 В тази връзка за изпълнение възложените ангажименти в Областна 

администрация Монтана бяха извършени слените дейности:  

 С писмо на областния управител, в изпълнение на Решение № 1966-

НС/28.01.2021 г. на ЦИК, представителите на парламентарно представените партии и 

коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с 

техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, 

но не са парламентарно представени, бяха поканени на организираните на 04.02.2021 г. 
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консултации за определяне състава на РИК – Монтана. На консултациите не бе 

постигнато съгласие за ръководните длъжности - председател и заместник 

председатели на РИК Монтана. В изпълнение чл. 60, ал. 6 и ал. 9 от Изборния кодекс, 

резултатите от проведените консултации, бяха обобщени в Протокол от 04.02.2021 г., 

който ведно с приложените от политическите сили документи бяха изпратени на ЦИК 

по компетентност.  

Централната избирателна комисия с Решение № 2022-НС от 12 февруари 2021 

г., назначи Районната избирателна комисия /РИК/ в Дванадесети изборен район – 

Монтана. Съставът на РИК – Монтана включваше 15 членове. За председател на 

комисията беше назначена Пламка Григорова, заместник-председатели - Камелия 

Александрова и Борис Иванов, а секретар - Румен Гоцов.  

Членове на комисията бяха: Валери Димитров, Петя Кирилова, Веселина 

Василева, Антоанета Благоева, Надя Ангелова, Светлин Лазаров, Георги Александров, 

Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, Силва Диковска и Александър Александров.  

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана встъпи 

в правомощията си на 13 февруари 2021 г.  

 За започване дейността на комисията бяха предприети действия за осигуряване 

на условия за работа. Със Заповед  на областния управител за нуждите на РИК - 

Монтана бяха определени помещения, находящи се на адрес: гр. Монтана, пл. 

„Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 (А, Б и В) и зала № 1 (сградата на Областна 

администрация Монтана). Изготвени бяха два броя печати на РИК Монтана, в 

изпълнение Решение № 1981-НС/03.02.2021 г. на ЦИК. 

За обезпечаване нормалното протичане на изборния процес, на РИК - Монтана 

бяха предоставени телефони, техника - компютри и копирни машини, консумативи и 

други и бяха определени служебни автомобили, които при необходимост да се ползват 

от комисията. Осигуряваше се взаимодействието на РИК с общинските администрации 

от област Монтана. За членовете на РИК Монтана бяха осигурени безопасни и 

здравословни условия за работа предвид противоепидемичната обстановка. Осигурено 

беше видео излъчване на заседанията на РИК Монтана.  

Подадена беше своевременно информация на ЦИК за адреса на РИК Монтана, 

както и телефоните за контакт - на РИК Монтана, и на мобилните телефони за връзка с 

председателя и секретаря на комисията.   

 Във връзка с постъпило писмо от Администрацията на Министерски 

съвет за създаване на екипи в областните и общинските администрации в срок до 24 

януари 2021 г., със заповед на Областния управител беше определен техническият екип 

в Областна администрация Монтана, който ще отговаря за организационно-

техническата подготовка /ОТП/.  

  Със заповеди на кметовете на общини от областта бяха определените и лица, 

които ще отговарят за ОТП във всяка община. Обобщената информация за област 

Монтана - с телефони и адрес за връзка на техническите екипи в област Монтана, беше 

изпратена в Администрацията на МС  в указания срок.  

 Със заповеди на кметовете на 11-те общини, в срокът определен от ЦИК 

– 12.02.2021 г., бяха образувани избирателните секции на територията на област 

Монтана, бяха утвърдени техните номера, обхват и адрес. Заповедите  бяха изпратени 

на РИК Монтана и в ОД на МВР Монтана. Въз основа на така предоставените заповеди 

беше изготвена обобщена Информация относно - броя на образуваните на територията 

на областта секции по общини, както и за броя на секциите, в които ще се гласува с 

машини и тези с хартиени бюлетини. Бяха извършени съвместни проверки от 

представители на ОДМВР – Монтана и РДПБЗН на така определените места за 

гласуване с оглед осигуряване законосъобразното протичане на изборния процес. 

 Във връзка с писмо на заместник министър-председателя по 

икономическата  и демографската политика беше предоставяна ежемесечно 

информация за хода на изпълнението на ангажиментите на областна и общинските 

администрации на територията на област Монтана за изборите за народни 

представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. – изготвени пет броя доклади. 



  Определени бяха и местата за обявяване на избирателните списъци по 

секции, със заповеди на кметовете на общини в съответствие с чл.43 ал . 3 от ИК -  не 

по-късно от 45 дни преди изборния ден / 17.02.2021 г./ . 

 В изпълнение разпоредбите на чл. 91 от ИК, в срок 27.02.2021 г., 

съгласно Хронограмата за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. 

приета с Решение на ЦИК № 1949 – НС/21.01.2021 г., в общините  бяха проведени 

консултациите за състава на СИК. Във всички общини се постигна съгласие за  състава 

на СИК в съответната община. Документите относно проведените консултации бяха 

предоставени на РИК Монтана.  

 упълномощен представител от Областна администрация Монтана и член 

на техническия екип получи от ГД „ГРАО“ при МРРБ предварителните избирателни 

списъци за обявяване. Същите бяха предоставени с приемателно-предавателни 

протоколи на упълномощените представители на общинските администрации, 

съобразно сроковете по чл. 41 и 42 от Изборния кодекс. Предварителните избирателни 

бяха обявени и публикувани на интернет страницата на съответната община.  

 Съгласно предоставен график от Администрацията на МС, на 26.02.2021 

г. бяха получени удостоверенията за гласуване на друго място и публичните регистри 

към тях от упълномощен представител на Областна администрация Монтана. Същите с 

приемо–предавателни протоколи, в присъствието на представител на РИК Монтана,  

бяха предоставени на представители на общините на територията на областта. 

 На 04.03.2021 г.  до кметовете на общини и РИК Монтана, бяха изпратени 

Указания на Министерство на здравеопазвенето за провеждане на изборите за народни 

представители на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка във връзка с COVID-19, с които се даваха предписания за провеждане на 

задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, за запознаването на членовете на 

СИК, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на 

средствата за масова информация и друг персонал, въвлечен в изборите, извън 

посочените лица и др. със същите. В общините беше извършен оглед на помещенията, 

в които ще работят секционните избирателни комисии и бяха набелязани мерки за 

привеждането им в съответствие с указанията на Министерство на здравеопазването за 

произвеждане на избори в условията на извънредна епидемична обстановка. В тази 

връзка в община Медковец, едно от изборните помещения се установи, че не отговаря 

на указанията на МЗ и съответно адреса на секцията беше сменен, за което беше 

уведомена РИК Монтана и ЦИК. В община Вършец бяха поръчани 36 бр. защитни 

прегради от плексиглас за секционните избирателни комисии на територията на 

общината. В община Бойчиновци бяха поръчани 10 бр. модулни мултифункционални 

изборни кабинки.  

 Чрез кметовете на общини на РЗИ – Монтана бяха предоставени списъци 

с лица, ангажирани с изборите и членове на СИК и ПСИК, които желаят да се 

ваксинират. За броя на ваксинираните лица следваше да се предоставя информация на 

ОА Монтана и РИК Монтана.  

 На областно ниво, на основание писмо на ЦИК, относно предоставяне на 

информация в табличен вид за броя на секциите, броя на избирателите и предложение 

за тиража на бюлетините за област Монтана, с РИК Монтана беше съгласувана 

наличната информация и  изготвено предложение до ЦИК в срок - 123 000 бр. 

 В изпълнение Решение № 2134-НС/25.02.2021 г. на ЦИК от общините на 

територията на област Монтана бяха изискани заповедите за определените помещения, 

в които ще се съхраняват хартиените бюлетини до предаването им на секционните 

избирателни комисии. Получената информация беше обощена и със заповед на 

Областния управител бяха определени помещенията в областна и общинските 

администрации, където ще се съхраняват бюлетините до предаването им на 

общинските администрации и съответно на секционните избирателни комисии. 

Заповедта с определените помещения е изпратена на ЦИК и АМС. Заповедта беше 

изпратена и на ОД на МВР – Монтана с оглед осъществяване на охранително 

обследване от служители на ОДМВР – Монтана и РДПБЗН на определените 



помещения за съхранение на изборните книжа и бюлетини. Помещението в Областна 

администрация, определено за съхранение на изборни книжа и бюлетини беше 

подсигурено със СОТ и с физическо присъствеие от служители на ОДМВР – Монтана. 

 Съгласно указанията в Решение № 2016-НС/11.02.2021 г. на ЦИК и в 

изпълнение писмо на Главния секретар на Министерския съвет, Областна 

администрация Монтана осигури чувалите (торбите) за съхранение на изборните книжа 

и материали, след изборите и кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините. 

 В изпълнение указанията на ЦИК, относно съдействие за 

разпространение на видеоклиповете на ЦИК с разясняване правата и задълженията на 

гражданите, същите бяха публикувани на интернет страницата на Областна 

администрация Монтана. Общините на територията на област Монтана също 

публикуваха на интернет страниците си разработените от ЦИК материали, както и 

информация за избирателите свързана с възможността им да ползват новите 

електронни услуги, разработени във връзка с изборите, чрез Единния модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.  

 Със заповеди на кметовете на общини бяха определени местата за 

обявяване на агитационни материали (афиши, плакати, обръщения и др.) от кандидати, 

партии, коалиции и инициативни комитети. 

 Чрез Министерството на здравеопазването, при произвеждането на изборите 

за народни представители на 04 април 2021 г. за нуждите на общинските 

администрации, секционните избирателни комисии и гласоподавателите, на кметовете 

на общини в област Монтана  на 19.03.2021 г. бяха предоставени лични предпазни 

средства (ЛПС) и дезинфектатни, разпределени въз основа на предварителната 

информация за участниците в изборния процес, подадена от РИК Монтана.  

 По инициатива на РИК Монтана представители на общинските 

администрации, ОД на МВР Монтана, РД ПБЗН, директора на РЗИ Монтана и други 

институции и участници в изборния процес, са поканени на работна среща, проведена 

на 12.03.2021 г. в сградата на Областна администрация Монтана. 

 На 15.03.2021 г. съгласно полученият график от Министерски съвет, 

Областна администрация Монтана  получи печатите за СИК и ПСИК.  

 Служители на РЗИ Монтана, участваха в две работни срещи, на 12.03. 2021 

г. и на 15.03.2021 г. с представители на РИК Монтана, секретарите/ръководителите на 

техническите екипи в общинските администрации, ОД на МВР Монтана и на РДПБЗН-

Монтана, на които бяха обсъждени въпросите, относно изпълнението на Указанията на 

Министерството на здравеопазването и по-конкретно противоепидемичните мерки и 

действия по отношение на сградата, в която се намират избирателните секции; мерки и 

действия по отношения членовете на районната и секционните избирателни комисии; 

по отношение на избирателите в избирателната секция и мерките в нощта на изборния 

ден при предаването на изборните книжа и материали от секционните комисии на РИК 

Монтана. 

 Съгласно писмо от Администрацията на Министерски съвет, областна 

администрация Монтана, съгласувано с РИК, осигури отпечатването на следните 

изборни материали: 

 - Методически указания на ЦИК за работата на секционните избирателни 

комисии; 

 - Списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и 

коалиции /за поставяне пред изборната секция и в изборната кабина/; 

- Бланка – чернова за отчитане на преференции в съответствие с Решение № 

2210-НС/12.03.2021 г. на ЦИК. 

Предварително от ръководителите на техническите екипи в общинските 

администрации беше изискали информация за броя на секциите, в които ще има по две 

кабини за гласуване, както и информация за образувани вече подвижни избирателни 

секции с оглед отпечатването на необходимите изборни материали.  

 В Областна администрация Монтана постъпи писмо от ЦИК, към което 

беше приложен график за предаване на отпечатаните бюлетини за изборите за народни 

представители, съгласно който упълномощените представители на Областна 



администрация Монтана и РИК Монтана, следваше да получат бюлетините за област 

Монтана на 29.03.2021 г. от „Печатница на БНБ“ АД.   

Предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на 

хартиените бюлетини се осъществи съгласно Решение № 2134-НС/25.02.2021 г. на 

ЦИК. 

От Администрацията на Министерски съвет беше изпратен и график за 

доставката на изборните книжа (протоколи на РИК и СИК, пликове, чернови и други). 

Същите бяха  доставени на 30.03.2021 г.   

 На 02.04.2021 г., по предварително изготвен  график, съгласуван с ОД на МВР 

Монтана и общините,  представители на РИК Монтана и на Областна администрация 

Монтана предадоха на упълномощени представители на общините бюлетините, 

изборните книжа и материалите необходими за дейността на СИК. 

 С Решение № 2358-НС/31.03.2021 г. Централната избирателна комисия 

прие Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за 

народни представители на 04.04.2021 г. и приемането от РИК на изборните книжа и 

материали, относно резултатите от изборите. В тази връзка на 03.04.2021 г., до 13.00 ч. 

беше обобщена и изпратена едновременно на РИК, ЦИК и администрацията на МС 

информацията от общините за броя на избирателите по секции.  

 На 04.04.2021 г. в областна администрация Монтана се обобщаваше 

информацията от общинските администрации за: 

- в началото на изборния ден - открити ли са всички избирателни секции, работят ли 

нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не 

са се явили всички членове; 

- избирателната активност към 10.00 ч., 12.00 ч. и 17,00 ч.; 

- в края на изборния ден  до 20.30 ч. - дали гласуването е приключило или има секции 

на територията на областта, в които то продължава. 

 Обобщените данни се изпращаха на ЦИК, РИК Монтана и Администрацията на 

Министерски съвет.  

 След приключване на изборния ден, в нощта на 04-05 април 2021 г.,  

пристигащите членове на СИК от областта до окончателното предаване на книжата и 

материалите на РИК – Монтана изчакваха във фоайето и салона на Драматичен театър 

«Драгомир Асенов»-Монтана и на буферен паркинг на парк «Огоста», за което 

предварително беше поискано съгласие от кмета на община Монтана. След като се 

установи, че процесът на обработка на протоколите на СИК от РИК Монтана се забавя 

беше осигурена вода и подкрепителна храна за членовете на СИК. Също така беше 

осигурено медицинско обслужване за членовете на СИК от 22:00 ч. до 06:00 ч.  на  04-

05 април 2021 г.  

 От Областна администрация Монтана бяха осигурени дезинфектанти за ръце, 

под и повърхности, маски, ръкавици, сапун, кърпи за еднократна употреба и други 

хигиенни и санитарни материали, с които да се осигурят здравословни и безопасни 

условия на работа при предаването на материалите и книжата от СИК на РИК в 

сградата на Областна администрация Монтана и Общински драматичен театър. 

 Беше осигурен превоз на членовете на РИК Монтана до ЦИК за предаване 

Протокола на РИК Монтана с резултатите от гласуването за област Монтана изготвен 

след окончателната обработка на протоколите на СИК от областта, която приключи в 

ранните часове  на 06.04.2021 г.  

 Във връзка с Решение № 2220-НС/15.03.2021 г. на ЦИК, със заповед на 

областния управител бяха определени длъжностни лица, които на 19.04.2021 г. да 

приемат от членове на РИК Монтана, представители на различини политически партии, 

по архивен опис създадената документация от произведените избори за народни 

представители, в това число; решения, протоколи от заседания и други протоколи, 

втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, 

кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др, с 

което дейността на РИК Монтана по произведените на 04.04.2021 г. избори приключи. 

 



 5.2. С Указ № 130/10.06.2021 г. на Президента на Република България бяха 

насрочени избори за Народна събрание на 11 юли 2021 г. 

 В тази връзка за изпълнение възложените ангажименти в Областна 

администрация Монтана бяха извършени слените дейности:  

 Областният управител участва на 01.06.2021 г. в работната среща с 

Министър-председателя и с министрите от служебния кабинет, както и с всички 

областни управители, във връзка с основна задача на правителството - организирането 

на честни и прозрачни избори за народни представители на 11.07.2021 г.  

 На 10.06.2021 г. в Областна администрация Монтана беше организирана 

работна среща на Областния управител на област Монтана с ръководители на 

ведомствени териториални структури в областта. 

 На срещата беше обсъждена предстоящата съвместна работа между Областна 

администрация Монтана, ОД на МВР и всички ведомствени структури на областно 

ниво във връзка с организирането и провеждането на изборите за народни 

представители на 11.07.2021 г. 

 Областният управител информира участващите в работната среща, че в 

съответствие с указанията получени на 01.06.2021 г. в рамките на срещата с Министър-

председателя, основна задача на ведомствата ще бъде логистичното обезпечаване и 

организирането на честни и прозрачни избори на 11.07.2021 г. Областният управител 

обърна внимание на всички, че разчита на ведомствата и особено на тези, които са 

пряко ангажирани с подготовката на изборния процес, да изпълнят своите задължения 

професионално, коректно и при стриктно спазване на разпоредбите на Изборния 

кодекс. Той заяви, че очаква всички областни структури да продължат да вършат 

качествено своята работа съобразно действащото в Република България 

законодателство.  

 В изпълнение на Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК и задълженията 

произтичащи от чл. 60 на Изборния кодекс, с писмо Областният управител покани 

представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно 

събрание на 15.05.2021 г. за провеждане на консултации за определяне състава на РИК 

– Монтана. 

 На консултациите не бе постигнато съгласие за ръководните длъжности 

председател и заместник председатели на РИК Монтана. В изпълнение чл. 60, ал. 6 и 

ал. 9 от Изборния кодекс, резултатите от проведените консултации, бяха обобщени в 

Протокол, който ведно с приложените от политическите сили документи бяха 

изпратени на ЦИК с писмо изх. № ОИ-10-36-28/15.05.2021 г. на Областен управител на 

област Монтана. 

Централната избирателна комисия с Решение № 62-НС от 20 май 2021 г., 

назначи Районната избирателна комисия /РИК/ в Дванадесети изборен район – 

Монтана. Съставът на РИК – Монтана включваше 13 членове. За председател на 

комисията беше назначен Валери Димитров, заместник-председатели бяха Камелия 

Илиева и Румен Гоцов, а секретар – Гита Георгиева.  

Членове на комисията бяха: Пламка Григорова, Петя Кирилова, Диана 

Иванчева, Мартин Конов, Зоя Иванова, Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, 

Александър Александров, Цена Димитрова. 

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана 

встъпи в правомощията си на 22 май 2021 г. В тази връзка бяха предприети действия за 

осигуряване на условия за работа на РИК Монтана. Със заповед  за нуждите на РИК - 

Монтана бяха определени помещения, находящи се на адрес: гр. Монтана, пл. 

„Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 (А, Б и В) и зала № 1 (сградата на Областна 

администрация Монтана). Изготвени бяха два броя печати на РИК Монтана, в 

изпълнение Решение № 37-НС/19.05.2021 г. на ЦИК. 

За обезпечаване нормалното протичане на изборния процес, на РИК - Монтана 

са предоставени телефони, техника - компютри и копирни машини, консумативи и 

други и са определени служебни автомобили, които при необходимост ще се ползват от 

комисията. Осигуряваше се взаимодействието на РИК с общинските администрации от 

област Монтана. За членовете на РИК Монтана бяха осигурени безопасни и 



здравословни условия за работа предвид противоепидемичната обстановка. Осигурено 

беше видео излъчване на заседанията на РИК Монтана.  

Подадена беше своевременно информация на ЦИК за адреса на РИК Монтана, 

както и телефоните за контакт - на РИК Монтана, и на мобилните телефони за връзка с 

председателя и секретаря на комисията.    

 Във връзка с постъпило писмо от Администрацията на Министерски 

съвет за създаване на екипи в областните и общинските администрации в срок до 17 

май 2021 г., със заповед на Областния управител беше определен техническият екип в 

Областна администрация Монтана, който ще отговаря за организационно-техническата 

подготовка /ОТП/.  

  Със заповеди на кметовете на общини от областта бяха определените и лица, 

които ще отговарят за ОТП във всяка община. Обобщената информация за област 

Монтана - с телефони и адрес за връзка на техническите екипи в област Монтана, беше 

изпратена в Администрацията на МС  в указания срок.  

 Със заповеди на кметовете на 11-те общини, в срокът определен от ЦИК 

– 25.05.2021 г., бяха образувани избирателните секции на територията на област 

Монтана, бяха утвърдени техните номера, обхват и адрес. Заповедите  бяха изпратени 

на РИК Монтана и в ОД на МВР Монтана. Въз основа на така предоставените заповеди 

беше изготвена обобщена Информация относно - броя на образуваните на територията 

на областта секции по общини, както и за броя на секциите, в които ще се гласува с 

машини и тези с хартиени бюлетини.  

 Определени бяха и местата за обявяване на избирателните списъци по 

секции, със заповеди на кметовете на общини в съответствие с чл.43 ал . 3 от ИК -  не 

по-късно от 45 дни преди изборния ден / 26.05.2021 г./ . 

            С писмо на директора на ОД на МВР Монтана беше предоставена 

информацията: за образуваните секции в общините на територията на област Монтана; 

заповедта за осигуреното помещение в Областна администрация за съхранение на 

хартиените бюлетини за гласуване и техническите екипи за област Монтана. 

 В изпълнение разпоредбите на чл. 91 от ИК, в срок 05.06.2021 г., 

съгласно Хронограмата за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. приета 

с Решение на ЦИК № 8 – НС/13.05.2021 г., в общините  до 05.06.2021 г. бяха проведени 

консултациите за състава на СИК.  

 В седем общини беше постигнато съгласие за състава на СИК в съответната 

община, а в четири – не беше постигнато съгласие. Документите относно проведените 

консултации бяха предоставени на РИК Монтана.  

 упълномощен представител от Областна администрация Монтана и член 

на техническия екип, получи от ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството предварителните избирателни списъци за обявяване. Същите бяха 

предоставени с приемателно-предавателни протоколи на упълномощените 

представители на общинските администрации, съобразно сроковете по чл. 41 и 42 от 

Изборния кодекс. Предварителните избирателни бяха обявени и са публикувани на 

интернет страницата на съответната община. 

 Съгласно предоставен график от Администрацията на МС, на 07.06.2021 

г. бяха получени удостоверенията за гласуване на друго място и публичните регистри 

към тях от упълномощен представител на Областна администрация Монтана. Същите с 

приемо –предавателни протоколи, в присъствието на представител на РИК Монтана,  

бяха предоставени на представители на общините на територията на областта. 

 Във връзка с подготовката на процедурата по отпечатването на 

бюлетините за гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. и на 

основание писмо изх. № НС-05-91/21.05.2021 г. на ЦИК, беше обобщена информация 

за броя на секциите и броя на избирателите по предварителните списъци за гласуване 

по общини. С писмо ОИ-01-36-56/26.05.2021 г. до ЦИК, съгласувано с РИК Монтана, 

беше направено предложение за тиража на бюлетините за област Монтана – 123 000 бр. 

 Съгласно указанията в Решение № 27-НС/18.05.2021 г. на ЦИК и в 

изпълнение писмо изх. № 03.11-14/02.06.2021 г. на Главния секретар на Министерския 

съвет, Областна администрация Монтана предприе действия за осигуряването на 



чувалите (торбите) за съхранение на изборните книжа и материали, след изборите и 

кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините. 

 Във връзка с постъпило писмо от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството относно постъпили въпроси на граждани, за възможността да 

гласуват на 11 юли 2021 г., когато са на почивка в населено място в страната, различно 

от постоянния им адрес, беше обобщена и изпратена информация за местата и адресите 

на избирателните секции в област Монтана. 

 Във връзка с Указанията дадени от Администрацията на МС - т. 2 от 

писмо изх. № 03.11-14/02.06.2021 г. на Главния секретар на Министерския съвет, 

кметовете на  общините и РИК Монтана, са уведомени вида изборни книжа и 

материали, осигуряването на които са ангажимент на Областна администрация 

Монтана. 

 Беше осъществен контрол по отношение издадените заповеди на 

кметовете на общини, с които са определени местата за обявяване на агитационни 

материали (афиши, плакати, обръщения и др.) от кандидати, партии, коалиции и 

инициативни комитети.  

 съгласно указанията в Решение № 38-НС/19.05.2021 г. на ЦИК бяха 

изискани - заповед или пълномощно на кмета на съответната община, за определеното 

лице от техническия екип, което да получи от Областна администрация Монтана печата 

на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, след което беше заявено изработването печатите 

за областта. 

 В изпълнение Решение № 50-НС/20.05.2021 г. на ЦИК от общините на 

територията на област Монтана са изискани заповедите за определените помещения, в 

които ще се съхраняват хартиените бюлетини до предаването им на секционните 

избирателни комисии. Въз основа на получената информация, със заповед на областния 

управител баха определени помещенията в областна и общинските администрации, 

където ще се съхраняват бюлетините до предаването им на общинските администрации 

и съответно на секционните избирателни комисии.  Заповедта с определените 

помещения, беше изпратена на ЦИК и АМС, и на ОД на МВР Монтана, РИК Монтана. 

 На 25.06.2021 г. Областният управител на област Монтана проведе 

работна среща с ръководителите на структурите на МВР и прокуратурата в област 

Монтана, като основен акцент в дневния ред беше логистичното обезпечаване, 

организирането и провеждането на честни и прозрачни избори на 11.07.2021 г. Той  

заяви, че очаква всички областни структури на МВР и прокуратура да продължат да 

изпълняват коректно и безпристрастно своите задължения  съобразно действащото в 

Република България законодателство.  

Директорът на ОД на МВР – Монтана уведоми присъстващите, че е изготвен 

списък с телефонни номера, на които може да се подават сигнали за купуване на 

гласове. Също така за обезпечаване на изборите освен служители на отдел    

”Охранителна полиция” при  ОД на МВР – Монтана и РДПБЗН – Монтана, ще се 

включат и служители на ЗЖУ – Монтана и ГПУ-Чипровци.  

Директорът на териториална дирекция  „Национална сигурност“ – Монтана каза, 

че с цел недопускане и опорочаване на изборите е проведена среща с представител на 

Окръжна прокуратура –Монтана и в деня на изборите ще има дежурни служители 

които ще са разположение до приключване на изборния ден. 

Окръжният прокурор  съобщи на присъстващите, че в  деня на изборите ще има 

дежурни екипи и при необходимост ще оказват съдействие на служителите на ОД на 

МВР, изготвен е и списък на дежурните прокурори от Районна прокуратура Монтана за 

10 и 11 юли.  

В тази връзка Областна администрация Монтана изпрати на общините от 

областта графика и телефоните на дежурните прокурори, за да бъде снабдена всяка 

СИК с тях.  

На работната среща Председателят на РИК-Монтана запозна присъстващите с 

подготовката за произвеждането на извънредните избори за народни представители на 

11.07.2021 г. в област Монтана. Уведоми, че имената и телефоните на назначените за 

членове на СИК в областта периодично се изпращат на ОД на МВР-Монтана с цел 



съвместно с общините да се извършва обследване на секционните помещения и се 

изпълняват предписанията дадени от охранителните органи.  

На срещата беше поставен проблема възникнал при произвеждане на изборите 

на 04.04.2021 г. относно  липсата на  синхронизиране между времето на съпровождане 

на автомобилите превозващи машините за гласуване,  и времето на   транспортиране на 

бюлетините и изборните книжа от общините към изборните секции. Споделено беше, 

че при изборите произведени на 04.04.2021 г. е имало затруднения при получаването на 

машините от членовете на СИК поради това, че графика на фирмата изпълнител не е 

бил съобразен с времето, в което  представители на СИК са в изборната секция. 

Допълнително затруднение се оказа невъзможността на фирмата изпълнител на 

логистиката, при доставката на машините да осигури 6 броя товарни автомобила, които 

да покрият 6 лъча /както е било в транспортната схема/. Вместо това беше направен 

опит транспорта да се осъществи с около 30 лични автомобила на техници, което прави 

невъзможно осигуряването на адекватна охрана от МВР. Допълнителна трудност е и 

разписването на маршрути, които обхващат секции в различни общини намиращи се на 

голямо разстояние една от друга. 

 С цел предотвратяване на проблема свързан с предаването и приемането 

на машините за гласуване в предизборния ден и в деня на изборите от представители на 

СИК и представител на „Сиела Норма“ АД  беше изготвено писмо до ЦИК. В писмото 

изразихме желание представителя на „Сиела Норма“ АД за област Монтана 

предварително да се свърже с РИК Монтана и Областна администрация за определяне 

График, съобразен с разположението на изборните секции в съответствие с 

териториалното деление, по който да бъдат доставени специализираните устройства за 

машинно гласуване за област Монтана в предизборния ден, както и предаването от 

членовете на СИК на същите в нощта на изборите след обявяване резултатите от 

гласуването в секцията.  

За съжаление при произвеждането на предсрочните избори на 11 юли 2021 г. в 

област Монтана отново доставката на машините за гласуване не беше координирано с 

общинските администрации и РИК – Монтана. За цялата област предаването на 

машините на членовете на СИК започна с 3-4 часа закъснение и приключи около 01.30 

ч. на 11 юли, което доведе до излишно напрежение между членовете на СИК и 

служителите на общинските администрации.  

 С цел своевременното организиране на необходимите охранителни 

дейности от Областна дирекция на МВР – Монтана в срок до 02.07.2021 г. бяха 

изискани от общините схемите за транспортиране на: 

- 10 юли 2021 г. – книжата и материалите от общинската администрация до 

секцията (изборното помещение);  

- 11 юли 2021 г. – транспортирането на поне трима от членовете на СИК и на 

книжата и материалите от изборите до РИК – Монтана и общинската администрация.  

С транспортната схема се определя реда за получаване на бюлетините и 

изборните книжа и материали от членовете на СИК от общината /длъжностно лице от 

общинската администрация, определено със заповед на кмета и определен с решение 

член на РИК/ и транспортирането им до изборното помещение в деня преди изборите и 

в изборния ден – транспортирането им до гр. Монтана за предаване протоколите от 

СИК на РИК за отчитане на изборните резултати. 

Транспортните схеми за област Монтана бяха изпратени до директора на 

Областна дирекция на МВР – Монтана. Също така  след обобщаване на информация 

беше изготвен график, за транспортиране в предизборния ден  членовете на РИК 

Монтана до общините в областта.  

 Във връзка с постъпило писмо от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството относно предстоящото гласуване на българските граждани, което се 

извършва по настоящ адрес и чл. 2 от Закона за електронното управление беше събрана 

и обобщена информация за настоящите адреси, на които са регистрирани повече от 40 

(четиридесет) български граждани. Информацията беше предоставена в срок до  

22.06.2021 г. и включваше данни за общината, населеното място, адреса и броя 

български граждани, регистрирани на съответния адрес.  



 Областният управител на област Монтана даде съгласието си в Община 

Вълчедръм да бъдат закупени 10 бр. копирни устройства, необходими за техническо 

осигуряване на работата на Секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г.  

 Във връзка с постъпило писмо от Администрацията на Министерски 

съвет до кметовете на общини бяха изпратени утвърдените от Министъра на 

здравеопазването  Указания за провеждане на изборите за народни представители в 

страната на 11 юли 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка 

във връзка с COVID-19.  

 Във връзка с писмо на ЦИК относно публикуваните на интернет-

страница и информационни материали  за  разясняване на правата и задълженията на 

гражданите при гласуването в рамките на изборите за народни представители на 

11.07.2021 г., включително и по отношение на начина за гласуване с машинно 

устройство същите бяха публикувани и на интернет страницата на Областна 

администрация Монтана. 

 Беше събрана и обобщена информация за общините, в които със заповед 

на кмета са образувани подвижни избирателни секции, утвърдени са номерата и 

обхвата им – общо 16 бр.  Обобщена беше и информацията за образуваните на 

територията на областта  секции в лечебни заведения - 3 бр. и в домове за стари хора – 

4 бр. 

 Съгласно Договор с предмет: "Дейности по техническо осигуряване на 

машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно 

гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи модифициране на софтуера“ сключен 

между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, на РИК Монтана бяха предоставени 3 бр. машини за 

демонстрационни пробни гласувания.  

Във връзка с писмо от ЦИК съвместно с РИК Монтана беше изготвен график, по 

който на територията на област Монтана бяха организирани демонстрационни пробни 

гласувания в местата, в които ще има гласуване с машини. В сградата на областна 

администрация Монтана и на площада, пред входа, беше инсталирано 1 бр. 

специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия. 

Служители на администрацията подпомагаха желаещите граждани да гласуват пробно.   

 Съгласно Указания относно организационно – техническите дейности по 

осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г.  на Главния секретар на Министерски съвет - т. 2 дадени с писмо № 

03.11-14/02.06.2021 г., в ангажимент на Областния управител съгласувано с РИК беше 

осигуряването на - Методически указания на ЦИК за работата на секционните 

избирателни комисии / при гласуване с машини и при гласуване с хартиени бюлетини/,  

Списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и 

коалиции за МИР 12 /за поставяне пред изборната секция и в изборната кабина/ и 

Бланка-чернова за отчитане на преференции в съответствие с решението на ЦИК. С 

Решения № 96-НС/30.06.2021 г. и Решение № 11–НС/01.07.2021 г.  РИК Монтана указа 

тиража и за формата, в който да бъдат отпечатани посочените изборни материали.  

Във връзка с Решение № 341 – НС/28.06.2021 г. на ЦИК за приемане на 

Методическите указания за СИК при гласуване с специализирани устройства за 

машинно гласуване,  Областна администрация Монтана допълнително осигури за 

дейността на СИК - Пликове /формат А5, самозалепващи се по дългата страна/, в които 

да бъдат поставени  - Разписката от тестването на машината, петте карти и ПИН – 

кодът; Прозрачен плик /самозалепващ се/, в който да се поставят двете флаш памети от 

машината; Прозрачен плик /самозалепващ се/, в който да се поставят петте Смарт карти 

от машината; Прозрачен плик /формат А4/, в който да се поставят 3бр. от отпечатания 

Финален протокол с всички данни от гласуването.  

 На 23.06.2021 г., съгласно получения на официалната електронна поща 

график от Министерски съвет, Областна администрация Монтана получи печатите за 

СИК и ПСИК за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

 В Областна администрация Монтана постъпи писмо от ЦИК, към което 

беше приложен график за предаване на отпечатаните бюлетини за изборите за народни 



представители на 11 юли 2021 г. Съгласно същият, упълномощените представители на 

Областна администрация Монтана и РИК Монтана, получиха бюлетините на 06.07.2021 

г. от „Печатница на БНБ“ АД.   

Предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на 

хартиените бюлетини се осъществи съгласно Решение № 50-НС/20.05.2021 г. на ЦИК. 

От Администрацията на Министерски съвет беше изпратен и график за 

доставката на изборните книжа (протоколи на РИК и СИК, пликове, чернови и други). 

Същите бяха  доставени на 01.07.2021 г.   

 На 09.07.2021 г., по предварително изготвен  график, съгласуван с ОД на МВР 

Монтана и общините,  представители на РИК Монтана и на Областна администрация 

Монтана предадоха на упълномощени представители на общините бюлетините, 

изборните книжа и материалите необходими за дейността на СИК. 

 С Решение № 405-НС/06.07.2021 г., Централната избирателна комисия 

прие Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за 

народни представители на 11.07.2021 г.  и приемането от РИК на изборните книжа и 

материали, относно резултатите от изборите, както и на данните от гласуването  в 

секциите извън страната и в тази връзка на 10.07.2021 г., до 13.00 ч. беше обобщена  

информацията  предоставена от общините за броя на избирателите по секции.  

 На 11.07.2021 г. в областна администрация Монтана се обобщаваше 

информацията от общинските администрации за: 

- в началото на изборния ден - открити ли са всички избирателни секции, работят ли 

нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не 

са се явили всички членове; 

- избирателната активност към 11,00 ч. и 16,00 ч.; 

- в края на изборния ден - дали гласуването е приключило или има секции на 

територията на областта, в които то продължава. 

 Обобщените данни се изпращаха на ЦИК, РИК Монтана и Администрацията на 

Министерски съвет.  

 За изпълнение на утвърдените от Министъра на здравеопазването  

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 

2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с 

COVID-19 от Областна администрация Монтана бяха осигурени дезинфектанти за 

ръце, под и повърхности, маски, ръкавици, сапун, кърпи за еднократна употреба и 

други хигиенни и санитарни материали, с които да се осигурят здравословни и 

безопасни условия на работа при предаването на материалите и книжата от СИК на 

РИК в сградата на Областна администрация Монтана и Общински драматичен театър. 

 Във връзка с Решение № 99-НС/01.07.2021 г. на РИК Монтана, с което са 

определени задълженията на Областна администрация Монтана, след съгласуване с 

кмета на община Монтана, се изготви и сключи договор за наем на голямата зала и 

фоайетата на Общински драматичен театър Монтана за нуждите на Районна 

избирателна комисия Монтана за пристигащите членове на секционните избирателни 

комисии от областта на 11 и 12  юли 2021 г. 

 Осигурена е вода и подкрепителна храна за членовете на СИК, които изчакват 

в нощта на 11 и 12 юли 2021 г. за обработка и предаване на протоколите и книжата на 

РИК, също така е осигурено медицинско обслужване от 22:00 ч. до 06:00 ч.  

 След приключване на изборния ден, в нощта на 11-12 юли 2021 г.,  

пристигащите членове на СИК от областта до окончателното предаване на книжата и 

материалите на РИК – Монтана изчакваха във фоайето и салона на Драматичен театър 

«Драгомир Асенов», град Монтана и на буферин паркинг пна парк «Огоста», за което 

предварително беше поискано съгласие от кмета на община Монтана. 

 Беше осигурен превоз на членовете на РИК Монтана до ЦИК за 

предаване Протокола на РИК Монтана с резултатите от гласуването за област Монтана 

изготвен след окончателната обработка на протоколите на СИК от областта.  

 Във връзка с Решение № 339-НС/27.06.2021 г. на ЦИК със заповед на 

областния управител бяха определени длъжностни лица, които на 25.07.2021 г. да 

приемат от членове на РИК Монтана, представители на различини политически партии, 



по архивен опис създадената документация от произведените избори за народни 

представители, в това число; решения, протоколи от заседания и други протоколи, 

втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, 

кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и др, с 

което дейността на РИК Монтана по произведените на 11.07.2021 г. избори приключи. 

5.3. Народното събрание насрочи изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката  с Решение от 02.09.2021 г. на 14 ноември 2021 г.  

С Указ № 245/14.09.2021 г. на Президента на Република България бяха насрочени 

и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.  
 В тази връзка за изпълнение възложените ангажименти в Областна 

администрация Монтана бяха извършени следните дейности:  

 В изпълнение на Решение № 539-ПВР/НС/16.09.2021 г. на ЦИК и 

задълженията произтичащи от чл. 60 на Изборния кодекс, с писма Областният 

управител покани представителите на парламентарно представените партии и коалиции 

в 46-то Народно събрание на 19.09.2021 г. за провеждане на консултации за определяне 

състава на РИК – Монтана.  

 На консултациите не бе постигнато съгласие за ръководните длъжности в РИК 

Монтана. В изпълнение чл. 60, ал. 6 и ал. 9 от Изборния кодекс, резултатите от 

проведените консултации, бяха обобщени в Протокол, който ведно с приложените от 

политическите сили документи бяха изпратени на ЦИК.  

Централната избирателна комисия с Решение № 604-ПВР/НС от 24.09.2021 г., 

назначи Районната избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 Ноември 2021 г. 

  Съставът на РИК – Монтана включваше 13 членове. За председател на 

комисията беше назначен Валери Димитров, заместник-председатели бяха Гита 

Георгиева и Галина Евгениева, а секретар – Камелия Илиева.  

Членове на комисията бяха: Мартин Конов, Христина Стоянова, Пламка 

Григорова, Диана Иванчева, Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, Александър 

Александров, Миглена Георгиева и Цена Димитрова. 

Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана 

встъпви в правомощията си на 25 септември 2021 г. В тази връзка бяха предприети 

действия за осигуряване на условия за работа на РИК Монтана. Със заповед на 

областнияуправител за нуждите на РИК - Монтана бяха определени помещения, 

находящи се на адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 (А, Б и В) и 

зала № 1 (сградата на Областна администрация Монтана). Изготвени бяха три броя 

печати на РИК Монтана, в изпълнение Решение № 567-ПВР/НС/21.09.2021 г. на ЦИК. 

За обезпечаване нормалното протичане на изборния процес, на РИК - Монтана 

се предоставиха телефони, техника - компютри и копирни машини, консумативи и 

други и бяха определени служебни автомобили, които при необходимост да се ползват 

от комисията. За членовете на РИК Монтана бяха осигурени безопасни и здравословни 

условия за работа предвид противоепидемичната обстановка. Осигурено беше видео 

излъчване на заседанията на РИК Монтана.  

Подадена беше своевременно информация на ЦИК за адреса на РИК Монтана, 

както и телефоните за контакт - на РИК Монтана, и на мобилните телефони за връзка с 

председателя и секретаря на комисията.    

 Във връзка с постъпило писмо от Администрацията на Министерски 

съвет за създаване на екипи в областните и общинските администрации в срок до 

24.09.2021 г., със заповед на Областния управител беше определен техническият екип в 

Областна администрация Монтана, който ще отговаря за организационно-техническата 

подготовка /ОТП/. 

 Със заповеди на кметовете на общини от областта бяха определените и лица, 

които ще отговарят за ОТП във всяка община. Обобщената информация за област 

Монтана - с телефони и адрес за връзка на техническите екипи в област Монтана, беше 

изпратена в Администрацията на МС  в указания срок.  



 Със заповеди на кметовете на 11-те общини, в срокът определен от ЦИК 

– 24.09.2021 г., бяха образувани избирателните секции на територията на област 

Монтана, бяха утвърдени техните номера, обхват и адрес. Заповедите  бяха изпратени 

на РИК Монтана и ОД на МВР Монтана. Въз основа на така предоставените заповеди 

беше изготвена обобщена Информация относно - броя на образуваните на територията 

на областта секции по общини, както и за броя на секциите, в които ще се гласува с 

машини и тези с хартиени бюлетини.  

 Беше изготвена информация относно издадените заповеди на кметовете 

на общини в съответствие с чл.43 ал . 3 от ИК  за определяне местата за обявяване на 

избирателните списъци -  не по-късно от 45 дни преди изборния ден /29.09.2021 г./.            

 В изпълнение разпоредбите на чл. 91 от ИК, съгласно Хронограмата за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК, 

в периода от 06 до 08.10.2021 г. при кметовете на общините бяха проведени 

консултациите за състава на СИК. Във всички общини беше постигнато съгласие за 

съставити на СИК. Документите относно проведените консултации бяха предоставени 

на РИК Монтана. 

  Беше осъществен контрол по отношение издадените заповеди на 

кметовете на общини, с които са определени местата за обявяване на агитационни 

материали (афиши, плакати, обръщения и др.) от кандидати, партии, коалиции и 

инициативни комитети. На ръководителите на териториални структури с писмо беше 

напомнено, че съгласно чл. 182 от Изборния кодекс и Решение № 645-

ПВР/НС/29.10.2021 г. на ЦИК е забранено провеждането на предизборна агитация в 

държавни учреждения, институции, държавни предприятия и в търговски дружества с 

повече от 50 на сто държавно участие в капитала. 

 упълномощен представител от Областна администрация Монтана и член 

на техническия екип, получи от ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството предварителните избирателни списъци за обявяване и списъците 

за гласуване. Същите своевременно бяха предоставяни с приемателно-предавателни 

протоколи на упълномощените представители на общинските администрации, 

съобразно сроковете по чл. 41 и 42 от Изборния кодекс - 04.10.2021 г. Предварителните 

избирателни бяха обявени и са публикувани на интернет страницата на съответната 

община. 

 Съгласно предоставен график от Администрацията на МС, на 12.10.2021 

г. бяха получени удостоверенията за гласуване на друго място и публичните регистри 

към тях от упълномощен представител на Областна администрация Монтана. Същите с 

приемо–предавателни протоколи, в присъствието на представител на РИК Монтана,  

бяха предоставени на представители на общините на територията на областта. 

 Във връзка с подготовката на процедурата по отпечатването на 

бюлетините за гласуване в изборите на 14.11.2021 г., съгласувано с РИК Монтана,  

беше направено предложение до ЦИК тиражът на бюлетините за гласуване в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за гласуване за народни представители 

да е по 123 000 бр. за всеки вид избор. 

 Във връзка с писмо от кмета на община Вълчедръм, областният 

управител даде съгласието си за закупуването на 3 бр. копирни устройства, необходими 

за техническо осигуряване на работата на Секционните избирателни комисии (СИК) за 

предстоящите избори за Президент и вицепрезидент на Републиката и за Народни 

представители на 14 Ноември 2021 г. 

 В съответствие с Указанията дадени от Администрацията на 

Министерски съвет във връзка с организационните и техническите дейности по 

осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., в 

областна администрация Монтана бяха извършени още следните дейности: 

-в съответствие с изисквания, определени в Решение № 547-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на 

ЦИК, бяха осигурени чувалите (торбите) за съхранение на изборните книжа и 

материали, след изборите; 



- бяха поръчани и осигурени кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините, за двата 

вида избори, в съответствие с изисквания, определени в Решение № 567-ПВР/НС от 

21.09.2021 г. на ЦИК;  

-в съответствие с изискванията, определени в решение № 568-ПВР/НС от 21.09.2021 на 

ЦИК  бяха осигурени печати с уникален знак за запечатване на помещенията, в които 

ще се съхраняват изборните книжа и материали след изборите, съгласно чл. 287, ал. 8 

от ИК, вкл. и протоколи за предаване и приемане и маркиране на печата. От общините 

бяха изискани - заповед или пълномощно на кмета на съответната община, за 

определеното лице от техническия екип, което да получи от Областна администрация 

Монтана печата за общината.  

 От общините на територията на област Монтана беше изискано със 

заповеди да определят помещения, в които ще се съхраняват хартиените бюлетини до 

предаването им на секционните избирателни комисии. Въз основа на получената 

информация, със заповед на областния управител бяха определени помещенията в 

областна и общинските администрации, където ще се съхраняват бюлетините до 

предаването им на общинските администрации и съответно на секционните 

избирателни комисии.  Заповедта с определените помещения, беше изпратена на ЦИК и 

АМС, и на ОД на МВР Монтана, РИК Монтана. 

 Във връзка с постъпило писмо от Администрацията на Министерски 

съвет до кметовете на общини бяха изпратени утвърдените от Министъра на 

здравеопазването  Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители в страната на 14 ноември 2021 г., в 

условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.  

 

 С цел своевременното организиране на необходимите охранителни 

дейности от Областна дирекция на МВР – Монтана при произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, в срок до 

15.10.2021 г. бяха изискани от общините схемите за транспортиране на: 

- 13 и 20.11. 2021 г.  – книжата и материалите от общинската администрация до 

секцията (изборното помещение);  

- 14 и 21.11.2021 г. – транспортирането на поне трима от членовете на СИК и на 

книжата и материалите от изборите до РИК – Монтана и общинската администрация.  

Обобщената на областно ниво информация беше съгласувана с  РИК Монтана и 

Областна дирекция на МВР – Монтана, и изпратена на  Сиела Норма АД във връзка с 

необходимостта от предварително съгласуване на транспортните им планове за 

осигуряване на машините за гласуване.  

Също така  след обобщаване на информацията беше изготвен график, за 

транспортиране в предизборния ден  членовете на РИК Монтана до общините в 

областта.  

При произвеждането на изборите на 14.11.2021 г. на територията на област 

Монтана специализираните устройства за машинно гласуване бяха доставени от 

фирмата изпълнител навреме и приети от членовене на СИК в предизборния ден. Също 

така безпроблемно се извърши и  предаването на машините за гласуване е от членовете 

на СИК в нощта на изборите след обявяване резултатите от гласуването в секцията.  

 Във връзка с писмо на ЦИК, до кметовете на общини бяха изпратени 

информационни материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, и 

за начина на гласуване с машина на предстоящите избори за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Същите бяха 

публикувани и на интернет страницата на Областна администрация Монтана. 

 Беше събрана и обобщена информация за общините, в които със заповед 

на кмета са образувани подвижни избирателни секции, утвърдени са номерата и 

обхвата им – общо 15 бр. и Ковид ПСИК – 5 бр. Обобщена беше и информацията за 

образуваните на територията на областта  секции в лечебни заведения - 3 бр. и Ковид 

СИК – 3 бр. Образуваните секции в домове за стари хора  бяха 4 бр. 

Обощената информация беше своевременно предоставяна на ОД на МВР – 

Монтана. 



 От „Сиела Норма“ АД на РИК Монтана бяха предоставени 19 бр. машини 

за демонстрационни пробни гласувания. Съвместно с РИК Монтана беше изготвен 

график, по който във всяка община на територията на област Монтана бяха 

организирани демонстрационни пробни гласувания. В сградата на областна 

администрация Монтана и на площада, пред входа, беше инсталирано 1 бр. 

специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия. 

Служители на администрацията подпомагаха желаещите граждани да гласуват пробно.   

 Съгласно Указания относно организационно – техническите дейности по 

осигуряването на изборни книжа и материали за изборите на 14.11.2021 г.  на Главния 

секретар на Министерски съвет, областна администрация Монтаана, съгласувано с РИК 

относно тиража и формата, осигури отпечатването на - Методически указания на ЦИК 

за работата на секционните избирателни комисии / при гласуване с машини и при 

гласуване с хартиени бюлетини/,  Списък с имената и номерата на кандидатите по 

кандидатски листи на партии и коалиции за МИР 12 /за поставяне пред изборната 

секция и в изборната кабина/ и Бланка-чернова за отчитане на преференции в 

съответствие с решението на ЦИК.  

 Във връзка с Решение № 825-ПВР/НС /29.10.2021 г. на ЦИК за приемане 

на Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните 

избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване, Областна администрация Монтана 

допълнително осигури за дейността на СИК - Пликове /формат А5, самозалепващи се 

по дългата страна/, в които да бъдат поставени  - Разписката от тестването на 

машината, петте карти и ПИН – кодът; Прозрачен плик /самозалепващ се/, в който да се 

поставят двете флаш памети от машината; Прозрачен плик /самозалепващ се/, в който 

да се поставят петте Смарт карти от машината; Прозрачен плик /формат А4/, в който да 

се поставят 3бр. от отпечатания Финален протокол с всички данни от гласуването.  

 Във връзка с решение № 882-ПВР/НС /09.10.2021 г. на ЦИК за изменение 

на МУ за СИК при гласуването със специализирани устройства за машинно гласуване  

беше организирано допълнително оппечатването и предоставянето чрез общините на 

СИК  приложения 9-ПВР и 13-НС. 

  приемане на Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс 

за секционните 

 На 25.10.2021 г., съгласно получения на официалната електронна поща 

график от Министерски съвет, Областна администрация Монтана получи печатите за 

СИК и ПСИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката  и за народни 

представители. 

 На 11 и 12.11.2021 г., по предварително изготвен  график, съгласуван с 

ОД на МВР Монтана и общините,  представители на РИК Монтана и на Областна 

администрация Монтана предадоха на упълномощени представители на общините 

бюлетините, изборните книжа и материалите необходими за дейността на СИК. 

 С Решение № 910-ПВР/НС/11.11.2021 г., Централната избирателна 

комисия беше приет Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката  и за народни представители на 

14.11.2021 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали, относно 

резултатите от изборите.  

В тази връзка на 13 ноември 2021 г. беше обобщена информацията за броя на 

избирателите по секции във всяка община и предоставенана ЦИК и АМС. 

В изборния ден - 14 ноември 2021 г.,  в областна администрация Монтана са 

събираше и обобщаваше  информация предоставена от определено със заповед на 

кмета на съответната община длъжностно лице относно:  

- до 7:20 ч.  – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, 

имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които                                         

не са се явили всички членове, като се посочва общия брой на членовете на СИК и 

броят на неявилите се членове. 



    - до 11:15 ч. и до 16:15 ч. – информация за броя на гласувалите избиратели за 

общината към 11,00 ч. и 16,00 ч. във всеки отделен вид избор. 

    - до 20,15 ч. – информация за броя на гласувалите избиратели за общината към 

20,00 ч. и информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в 

които гласуването продължава след 20,00 ч. 

 Обобщените данни се изпращаха на ЦИК, РИК Монтана и Администрацията на 

Министерски съвет.  

 След приключване на изборния ден, в нощта на 14-15 ноември 2021 г.,  

пристигащите членове на СИК от областта до окончателното предаване на книжата и 

материалите на РИК – Монтана изчакваха във фоайето и салона на Драматичен театър 

«Драгомир Асенов», град Монтана, на буферен паркинг на парк «Огоста» и Спортна 

зала «Младост» - Монтана, за което предварително беше поискано съгласие от кмета на 

община Монтана. Осигурена беше вода и подкрепителна храна за членовете на СИК и 

медицинско обслужване от 22:00 ч. до 06:00 ч.  

За изпълнение на утвърдените от Министъра на здравеопазването  Указания за 

провеждане на изборите в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във 

връзка с COVID-19 от Областна администрация Монтана бяха осигурени 

дезинфектанти за ръце, под и повърхности, маски, ръкавици, и други хигиенни и 

санитарни материали, с които да се осигурят здравословни и безопасни условия на 

работа при предаването на материалите и книжата от СИК на РИК в сградата на 

Областна администрация Монтана и Общински драматичен театър. 

 На 15 ноември 2021 г. беше осигурен превоз на членовете на РИК 

Монтана до ЦИК за предаване Протоколите на РИК Монтана с резултатите от 

гласуването за президент и вицепрезидент на републиката  и за народни представители 

в област Монтана изготвени след окончателната обработка на протоколите на СИК от 

областта.  

 В седмицата  от 15 до 19 ноември беше съдадена организация за произвеждане 

на 21.11.2021 г. втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката. 

Изборните книжа и материали бяха получени в областна администрация Монтана на 

19.11.2021 г. се създаде организация за тяхното разпределяне и предоставянето им на 

на упълномощени представители на общините по предварително установен график. 

 Във връзка с организационно-техническата подготовка при 

произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

21 ноември 2021 г. и с цел осигуряване необходимата координация на областно и 

общинско ниво, на  Областния управител беше предоставяна следната информация: 

на 20 ноември 2021 г.  

- до 10,00 ч. кметовете на общини следваше да изпратят информация за броя на 

избирателите по секции в общината. Обобщената информацията беше предоставенана 

ЦИК, РИК и АМС. 

на 21 ноември 2021 г.  

В изборния ден, общинските администрации следваше да събират информация 

от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. 

Информацията се предоставяше от определено със заповед на кмета лице.  

- до 7:20 ч.  – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, 

имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които                                         

не са се явили всички членове, като се посочва общия брой на членовете на СИК и 

броят на неявилите се членове. 

    - до 11:00 ч. и до 16:00 ч. – информация за броя на гласувалите избиратели за 

общината  

    - до 20,15 ч. – информация за броя на гласувалите избиратели за общината към 

20,00 ч. и информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в 

които гласуването продължава след 20,00 ч. 

 Обобщените данни се изпращаха на ЦИК, РИК Монтана и Администрацията на 

Министерски съвет.  

 След приключване на изборния ден, в нощта на 21-22 ноември 2021 г.,  

пристигащите членове на СИК от областта до окончателното предаване на книжата и 



материалите на РИК – Монтана изчакваха във фоайето и салона на Драматичен театър 

«Драгомир Асенов», град Монтана и на буферен паркинг на парк «Огоста», за което 

предварително беше поискано съгласие от кмета на община Монтана.  

Осигурена беше вода и подкрепителна храна за членовете на СИК и медицинско 

обслужване от 22:00 ч. до 06:00 ч.  

За изпълнение на утвърдените от Министъра на здравеопазването  Указания за 

провеждане на изборите в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във 

връзка с COVID-19 от Областна администрация Монтана бяха осигурени 

дезинфектанти за ръце, под и повърхности, маски, ръкавици, и други хигиенни и 

санитарни материали, с които да се осигурят здравословни и безопасни условия на 

работа при предаването на материалите и книжата от СИК на РИК в сградата на 

Областна администрация Монтана и Общински драматичен театър. 

 Беше осигурен превоз на членовете на РИК Монтана до ЦИК  на 22 

ноември 2021 г. за предаване Протокола на РИК Монтана с резултатите от гласуването 

за президент и вицепрезидент на републиката в област Монтана изготвен след 

окончателната обработка на протоколите на СИК от областта.  

 Във връзка с Решение № 539-ПВР/НС/16.09.2021 г. на ЦИК със заповед 

на областния управител бяха определени длъжностни лица, които на 05.12.2021 г. да 

приемат от членове на РИК Монтана, представители на различини политически партии, 

по архивен опис, създадената документация от произведените избори за президент и 

вицепрезидент на републиката на 14 и 21 ноември 2021 г., и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г., в това число: решения, протоколи от заседания и други 

протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи 

регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печати на РИК и 

др. с което дейността на РИК Монтана приключи. 

 

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 Северозападен район 

 Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на 

коронавируса Регионалният съвет за развитие на  Северозападен район не е провеждал 

редовни присъствени заседания през 2021 г. 

През месец април 2021 г. от областната администрация, общините и 

ведомствените териториални структури в областта беше събрана и обобщена 

информация за целите на Годишния доклад по наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2020 г. Информацията, която 

беше подадена към секретариата на РСР на СЗР включваше разработени от общините 

Годишни доклади по наблюдение на Общинските планове за развитие през 2020 г. в 

комплект с изготвена справка за проектите на общините, съфинансирани със средства, 

различни от Оперативните програми и информация по предварително формулирани 

индикатори за оценка на напредъка, която беше събрана от общините, областната 

администрация, Областно пътно управление и Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“. 

 Разработеният впоследствие Годишен доклад за изпълнението на РПР през 2020 

г. беше одобрен в периода 22-29.06.2021 г. посредством писмена процедура, проведена 

сред членовете на Регионалния съвет.  

През месец октомври 2021 г. беше проведена писмена процедура сред членовете 

на РСР, в рамките на която беше одобрен неприсъствено Докладът от извършена 

Последваща оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Северозападен район за период 2014-2020 г. 

 

1.2. Областен медицински съвет 



Във връзка с усложнената епидемиоологична обстановка и предприетите мерки 

на национално ниво за ограничаване на Коронавирус инфекцията на територията на 

Република България със заповед на Областния управител през 2020 г., в съответствие с 

получени от Националния оперативен щаб писмени указания, беше сформиран 

Областен медицински съвет на област Монтана. 

 През 2021 г. са проведени следните заседания: 

 29.01.2021 г.  
 Основен акцент в дневния ред беше обсъждане на алтернативите за 

реорганизация на лечебната мрежа в областта с цел обособяване, в съответствие с 

постъпили от Министъра на здравеопазването указания, на лечебни заведения за 

лечение единствено на лица с коронавирусна инфекция. Заседанието се проведе онлайн 

под ръководството на Областния управител на област Монтана и с участието на 

имащите отношение към противоепидемичните мерки ведомствени териториални 

структури, представители на лечебните заведения за активна болнична помощ, 

лекарски съсловни организации и общините в областта. От страна на Регионалната 

здравна инспекция в Монтана бяха представени актуални данни за заболеваемостта от 

COVID – 19 в областта към дата 29.01.2021 г.   

 12.03.2021 г. 
На проведеното онлайн заседание основен акцент в дневния ред беше 

представянето на актуалната за момента епидемична обстановка в страната и областта, 

а също и обсъждане на предложения за въвеждане на нови противоепидемични мерки. 

 В рамките на заседанието бяха одобрени предложения за въвеждане на 

допълнителни мерки както следва: 

1. Локален подход за извеждане на учениците в електронна среда за всяка 

община и училище, в зависимост от нивото на заболеваемост.  

2. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за 

болнична помощ в област Монтана, с изключение на свижданията на 

пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи 

при осъществяване на контролната им дейност.  

3. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции 

за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от 

резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за 

контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.  

4. Въвежда се задължително носене на защитни маски на открити пространства 

при струпване на повече хора – на пазари, тържища, централни улици, 

площади и др. 

5. Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни структури 

(общини, ОД на МВР – Монтана, ОДБХ – Монтана, РЗИ – Монтана, 

Дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана, РУО – Монтана и др.) в 

контролираните от тях  обекти и дейности и създаване на организация за 

изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им. 

 02.06.2021 г. 

Медицинският съвет проведе присъствено заседание във връзка с епидемичната 

обстановка и изпълнението на Националния ваксинационен план на територията на 

област Монтана. Със Заповед директора на РЗИ-Монтана броя на леглата, 

предназначени за лечение на COVID инфекция в областта към датата на заседанието 

беше намален на 145, а заболеваемостта сред населението в количествено изражение бе 

86,6 на 100 хиляди души в област Монтана. 

 Броят на ваксинираните лица е 16392, като ваксинираните с първа доза 9235, а 

лицата над 60г. възраст са 5387. Лицата получили втора доза от съответната ваксина и  

завършили ваксинационния процес са 7068.  

 Съгласно представените от РЗИ – Монтана данни са планирани дейности, 

свързани с разпространение на информационни брошури, както и провеждане на 

информационни срещи с общинските кметове и здравните медиатори, особено що се 

касае до ваксинацията на по-специфичните и уязвими групи от населението. 

 22.06.2021 г.  



 Областният медицински съвет проведе процедура за неприсъствено вземане на 

решение във връзка с постъпило, чрез д-р Елена Борисова – директор на РЗИ – 

Монтана, писмо от доц. д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор с изх. 

№ 16-00-4/16.06.2021 г. относно Насоки за работа на детските градини/ясли през летния 

сезон в условията на COVID-19. В рамките на проведената процедура съветът  взе 

решение  до началото на новата учебна 2021-2022 г. година, да бъде допуснато 

смесването на деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, както и в 

случай на неотложност да бъдат смесени деца от различни групи на две детски 

градини/ясли (напр. при извършване на ремонтни дейности) при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки. 

 28.07. 2021 г. 
Медицинският съвет на област Монтана проведе редовно заседание с участието 

на Директора на Регионалната здравна инспекция, Директора на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев“ АД – Монтана, Председателя на Районната колегия на Българския лекарски 

съюз, представители на ОД на МВР и Зонално жандармерийско управление – Монтана, 

общински кметове и експерти от общинските администрации. 

 Основен акцент в дневния ред на заседанието беше запознаване с приетия с 

Решение на Министерския съвет № 518/15.07.2021 г. Национален оперативен план за 

справяне с пандемията от COVID – 19 и създаване на организация за изпълнение на 

разписаните в плана мерки съобразно потребностите и спецификите на региона. 

 Д-р Елена Борисова запозна членовете на съвета с основните раздели и 

подраздели в структурата на Националния оперативен план, като обърна внимание 

върху това, че се очаква разпространение на „Делта“  варианта на заболяването, като в 

периода до края на месец август този вариант ще стане доминиращ в страната. С най-

висок риск от заболяване с лицата, които не са боледували, както и неваксинираните. 

Счита се, че хората с направени две дози от съответната ваксина притежават добра 

защита, докато при населението с поставена само една доза рискът от възникване на 

заболяване е по-висок. 

 28.09. 2021 г. 

Директорът на РЗИ-Монтана представи пред членовете на съвета актуални 

данни за заболеваемостта от COVID  – 19 в областта, които към датата на провеждане 

на заседанието бяха следните -  общо диагностицираните лица в област Монтана - 7 

634, излекуваните лица са 6 526, починалите лица са 528, а лицата поставени под 

домашна карантина – 859. Заболеваемостта в областкта към 27 септември 2021 г. беше 

432.2 на 100 000 население при обща заболеваемост за страната 303.1. 

В областта ваксинираните лица със завършен ваксинационен курс бяха 15007 бр. 

и по брой поставени ваксини област Монтана беше на последно място от цялата страна. 

Директорът на РЗИ-Монтана се обърна към присъстващите представите на 

общините, че могат да изготвят списъци на лицата, желаещи да бъдат имунизирани, 

както и да информират възрастните и трудноподвижните хора, че при желание от тяхна 

страна да се ваксинират ще бъдат посетени на място от мобилен екип на РЗИ – 

Монтана. Д-р Борисова отново призова за съвместна институционална и екипна работа, 

с цел увеличаване броя на лицата ваксинирани срещу коронавирусна инфекция на 

територията на област Монтана. 

Беше представена и информация за извършените проверки за спазване на 

въведените противоепидемичните мерки: от РЗИ - 126  бр. на територията на област 

Монтана, а от страна на общините – 2 бр.  

Доктор Борисова припомни на присъстващите представите на общините, че има 

писмо от министъра на здравеопазването, с което са уведомени всички кметове на 

общини, че при неспазване на противоепидемичните мерки, обектите нарушители се 

предават на прокуратурата.  

Също така тя информира, че „Общинския пазар” ЕООД гр. Монтана предстои да 

бъде даден на прокуратурата, поради системното неспазване на въведените 

противоепидемични мерки от търговци и посетители.  

В тази връзка, Директорът на Регионалната здравна инспекция, направи 

предложение, със заповед и в срок до 31.10.2021 г., да се затвори общинския „пазар за 



коли”, намиращ се пред парк „Огоста” в гр. Монтана, поради неспазването на 

противоепидемични мерки, определени в раздел I, т. 18 от Заповед № РД-01-

748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването.  

Аргументите за налагане на тази мярка бяха свързани с извършени няколко 

проверки на въпросния обект, съвместно с органите на ОД на МВР – Монтана и РЗИ – 

Монтана, при които са констатирани нарушения относно липса на създадена 

организация за еднопосочно движение в обекта, липса на осигурена дистанция от най-

малко 1,5 м. между посетителите на пазара, липса на защитни маски на продавачите и 

посетителите и др. Проведен е разговор с управителя на общинския пазар, с указания и 

препоръки да се отстранят констатираните пропуски и нарушения, но към момента не 

бяха предприети никакви действия от негова страна за спазване на 

противоепидемичните мерки. 

Предложението на д-р Борисова беше прието от съвета, след което беше 

издадена заповед, за налагане на мярката. 

 

Други дейности 

 На 27.05.2021 г. Областният управител на област Монтана проведе 

работна среща във връзка с актуалната епидемична обстановка и мерките срещу 

разпространението на коронавирусната инфекция на територията на областта. На 

срещата освен членовете на Областния медецински съвет бяха поканени да вземат 

участие  здравните медиатори в общините и представителите на медиите.  

Основен акцент беше обсъждането на възможностите за провеждане на активна 

кампания сред населението в областта, в това число и информационна, по отношение 

на ваксинацията като част от превантивните мерки, насочени към ограничаване на 

разпространението на заболяването COVID – 19. 

Беше изтъкната необходимостта от предприемане на активни съвместни 

действия от страна на ведомствените териториални структури на изпълнителната власт, 

органите на местното самоуправление, общопрактикуващите лекари и здравните 

медиатори по отношение на ваксинационната кампания, включително и чрез 

изграждане на мобилни пунктове за ваксинация, изготвяне и разпространение на 

информационни брошури, както и провеждане на информационни срещи по места, 

особено що се касае до ваксинацията на по-специфичните и уязвими групи от 

населението. 

 От страна на Регионалната здравна инспекция в Монтана бяха представени 

актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 към момента. 

 През месец август 2021 г. във връзка с писмени указания, постъпили от 

Министъра на здравеопазването, до кметовете на общини, РЗИ и ОД на МВР са 

изпратени писма по повод на необходимостта от упражняване на контрол за спазването 

на въведените на национално ниво временни противоепидемични мерки. 

 Всички заповеди на Директора на РЗИ – Монтана, относими към 

разпространението на коронавирусната инфекция в областта през 2021 г. са изпращани 

на вниманието на общинските кметове и всички териториални структури, имащи 

отношение към упражняването на контрол за спазване на мерките. Същите са 

публикуване и на интернет-страницата на Областна администрация Монтана. 

 

1.3. Областна епизоотична комисия 

През отчетния период са проведени заседания на Областната епизоотична 

комисия както следва: 

 15. 02.2021 г.  

 Заседеанието беше проведено онлайн и в него се включиха представители на 

ведомствени териториални структури и общини. 

 В хода на заседанието директорът на ОДБХ-Монтана запозна присъстващите с 

актуалната епизоотична обстановка в страната и чужбина, свързана с 

разпространението на заболяванията Високопатогенна инфлуенца при птиците и 

Африканска чума по свинете. 



 По темата, свързана с Инфлуенцата директорът поясни, че към момента случаи в 

област Монтана не са установени нито при диви, нито при домашни птици, а като цяло 

за страната са констатирани общо 3 първични огнища при домашни птици, като и трите 

са на територията на град Славяново, област Плевен. 

 Беше представена информация, че съгласно официалните данни, публикувани в 

информационната система ADNS случаите на Африканска чума в България през 

последната седмица са изцяло при диви свине и са общо 18 на брой, като 9 от тях са 

установени на територията на област Монтана. 

 По отношение на превантивните действия за недопускане на Високопатогенна 

инфлуенца на територията на областта на участниците в заседанието беше представена 

полезна информация, свързана с мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, 

включително и личните стопанства на гражданите. Беше обърнато специално внимание 

върху начините за навременно сигнализиране за завишена смъртност при птици, като 

личните стопани следва да сигнализират чрез кметовете на населени места, а ловно-

рибарските сдружения – посредством позвъняване на открита в Централно управление 

на БАБХ телефонна линия или чрез подаване на сигнал в съответната ОДБХ. 

 Органите на МВР следваше да осъществяват непрекъснат контрол върху 

транспортирането на птици или продукти от птиче месо, а кметовете - да информират 

личните стопани, както и да контролират недопускането на свободно придвижване на 

птици извън дворовете в съответните населени места. Кланниците могат да извършват 

клане единствено на птици, освидетелствани чрез здравно-медицинско свидетелство, 

като наред с това се извършва и последваща дезинфекция на помещенията.  

Директорът на ОДБХ изрично подчерта значението на контрола, който следва да 

се извършва върху пазарите за търговия с птици, като посочи, че в област Монтана 

„одобрени“  пазари няма и че при осъществяване на проверки редовно се констатират 

нарушения и се съставят актове за неспазване на изискванията. 

 В отделна точка от дневния ред от Областната дирекция по безопасност на 

храните запознаха членовете на Епизоотичната комисия със съдържанието на влязлата 

в сила от 09.02.2021 г. Наредба №3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на 

странични животински продукти извън обектите, регистрирани в ОДБХ. На база 

изготвена от РИОСВ – Монтана таблична справка беше представена информация за 

броя одобрени терени за загробване в областта, от която стана ясно, че общият брой на 

терените, получили положителни становища към месец февруари 2021 г., е 81. 

 От страна на Регионалната дирекция по горите в Берковица бяха представени 

данни за броя на отстреляните диви свине през сезона за активен групов лов в 

областите Видин, Враца и Монтана, като съгласно подготвената информация през 

периода от месец октомври 2020 г. до месец януари 2021 г. в трите области са 

отстреляни общо 1500 животни. 

 27 април 2021 г. 

В връзка с постъпили от Централно управление на БАБХ указания Областната 

епизоотична комисия проведе второто си за годината онлайн заседание.  

 Основен акцент в дневня ред беше обсъждане на превантивните действия 

спрямо Африканската чума по свинете, както и мерки за недопускане на заболяването 

Високопатогенна инфлуенца при птиците на територията на област Монтана. 

 Във връзка с темата, касаеща разпространението на АЧС от Областната 

дирекция по безопасност на храните в Монтана запознаха присъстващите с актуалната 

епизоотична обстановка в страната и областта. Изнесените данни констатираха, че 

Африканската чума към настоящия момент се разпространява изцяло при дивите свине, 

като съгласно информационната система ADNS за периода 09-16.04.2021 г., в страната 

бяха констатирани две вторични огнища, последните случаи именно в област Монтана 

и по-конкретно на територията на ДГС Чипровци, където бяха намерени 8 трупа на 

диви прасета.  

 В контекста на превантивните действия бяха представени в резюме основните 

аспекти на влезлия в сила на 17 март 2021 г. План за действие на България по 

отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди, както и на утвърдения 

с Решение на Министерския съвет № 313 от 9 април на настоящата година План за 



контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по 

свинете в Република България за периода 2021-2023 г. 

 Експерт от ОДБХ информира участниците в заседанието, че една от основните 

причини за иницииране на заседания на епизоотичните комисии е ниският брой 

регистрирани лични стопанства на национално ниво, който е 6 859. Процентът на 

регистрираните стопанства в област Монтана е относително висок в съпоставка със 

ситуацията в страната, като броят регистрирани обекти за лични нужди е 700.  

  От ОДБХ припомниха на членовете на комисията необходимите превантивни 

мерки за недопускане на заболяването Инфлуенца по птиците на територията на област 

Монтана, включващи изграждане на цялостна ограда около обектите за отглеждане на 

домашни птици, недопускане на външни лица, дезинфекция на влизащите през входа 

моторни превозни средства, дезинфекция на обслужващия птиците персонал, както и 

задължително съхраняване на фуражите и суровините за изхранване в закрити 

помещения.  

 Представителите на общините бяха информирани за необходимостта кметовете 

да организират в спешен порядък заседания на Общинските епизоотични комисии по 

темите, касаещи превантивните мерки срещу заболяванията Африканска чума по 

свинете и Високопатогенна инфлуенца по птиците, като протоколите от проведените в 

11-те общини в областта заседания следва да бъдат предоставени на Областния 

управител в срок до 14 май 2021 г. включително.  

 На общинските администрации също така беше припомнено, че, в 6-месечен 

срок от приемане на Националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България, е необходимо 

кметовете да предприемат действия по актуализиране на действащите в общините 

програми по отношение на безстопанствените кучета и привеждането им в 

съответствие с Националната програма и Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на 

програмата. Актуализираните програми и планове в общините следва задължително да 

бъдат разгледани и одобрени на редовна сесия на Общинските съвети. 

Всички протоколи от проведените в 11-те общини заседания на Общинските 

епизоотични комисии в комплект с протокола от проведеното на 27.04.2021 г. 

заседание на Областната епизоотична комисия по темата, свързана с превенцията на 

заболяванията АЧС и Високопатогенна инфлуенца при птиците, са изпратени в 

Областната дирекция по безопасност на храните посредством писмо, изх.№ ОКД-63-5-

14/17.05.2021 г. 

 

Други дейности 
 През месец май 2021 г. във връзка с изпълнение на изискванията, 

посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, беше напомнено на 

кметовете на общини в областта, че, считано от 09.02.2021 г., е в сила Наредба № 4 от 

1.02.2021 г., изготвена на основание чл. 40 ал. 2 от ЗЗЖ, за прилагане на Националната 

програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета. В параграф 10, ал. 3 

от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за защита на животните е посочено, че в 6-месечен срок от приемането на 

Националната програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на 

територията на Република България Общинските съвети приемат програмите и 

плановете по чл. 40, ал. 3, предвид което е необходимо кметовете на общини да 

предприемат необходимото за актуализиране на действащите на територията на 

общините програми и планове по отношение на безстопанствените кучета в 

съответствие с изискванията на Националната програма. 

 През месец август, в съответствие с постъпили от Централно управление 

на БАБХ указания на вниманието на общинските кметове беше изпратено 

уведомително писмо от Областния управител в комплект с получено от „ИДДД 

Логистик“ ЕООД уведомление относно предоставен график за събиране и 

транспортиране на трупове на умрели животни от животновъдните обекти съгласно 

Договор № 34/17.04.2019 г., сключен между фирмата и съответните Областни дирекции 

по безопасност на храните, предвид което кметовете са информирани, че следва да 



сведат писмото, в комплект с приложеното уведомление, до знанието на кметовете на 

всички населени места на територията на общините, които следва да информират по 

подходящ начин стопаните, отглеждащи животни. 

 През месец декември, в съответствие с постъпили от Изпълнителния 

директор на БАБХ писмени указания, е подготвено писмо до кметовете на общини, 

ръководители на ведомствени териториални структури и представители на горски 

стопанства и ловно-рибарски сдружения относно влошената епизоотична обстановка в 

Европа по отношение на   заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI 

H5) и двете потвърдени към конкретния момент огнища в област Пловдив. С цел 

недопускане на заболяването в област Монтана общините, ведомствата и ловните 

сдружения са уведомени за необходимостта на територията на областта да бъде 

повишена епидемиологичната готовност и да бъдат предприети препоръчителни 

превантивни действия. 

 През годината беше извършвана актуализация на постоянния състав на 

Областната епизоотична комисия - през м. март и в началото на м. юни - две 

последователни актуализации, предвид назначаването на нов заместник – областен 

управител, в чиито ресор попада и ветеринарно - медицинската дейност.  

 На Интернет страницана на областна администрация Монтана 

прериодично е публикувана актуална информация за дейтността на Областната 

епизоотична комисия 

 

1.4. Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие   

През периода бяха проведени пет неприсъствени заседания на комисията. 

На заседанието проведено на 05.02.2021  г., на основание чл.52, ал.1, т. 4 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 

Комисията по заетост съгласува Предложението на началника на Регионалното 

управление на образованието – Монтана за броя на паралелките, броя на учениците в 

тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение през 

учебната 2021/2022 г. за област Монтана.  

На 23.03.2021 г., на основание разпоредбите на Закона за насърчаване на 

заетостта, Комисията по заетост  проведе заседание във връзка с изготвянето на 

Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2021 г. На заседанието беше 

избран състава на Комисия, която да извърши оценка и подбор на постъпилите 

проектни предложения от областната и общинските администрации, както и беше 

одобрена Методиката за оценка на същите. 

Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2021 г. беше разработена 

по образец, утвърден от Министъра на труда и социалната политика и съдържаше: 

обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, 

работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, работните места, 

на които ще бъдат наети и др. 

  През настоящата година със средства от бюджета за активна политика на пазара 

на МТСП се финансира само осигуряването на субсидирана заетост за период не по 

малко от 3 и не повече от 6 месеца. 

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е 

определен по методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната 

политика и съобразена със средномесечното равнище на безработица и средномесечния 

брой регистрирани безработни лица в областта за деветте месеца на предходната 

година. За област Монтана  средствата са в размер на 605 700 лв.  

 На неприсъствено заседание от 15.04.2021 г. Комисията по заетост одобри  

проекта на Регионалната програма за заетост на област Монтана - 2021 г. Регионалната 

програма за заетост на област Монтана за 2021 г. обединява усилията на областната и 

общинските администрация за решаване на  проблемите на местния пазар на труда, 

чрез активиране на безработните от целевите групи и чрез нея се цели осигуряването на 

заетост и трудови доходи на 87 безработни лица на пълен работен ден, 31 безработни 

лица на 6 часов работен ден и 35 безработни лица на 4 часов работен ден или трудови 

доходи ще получават общо 153 безработни лица. 



 На 12.05.2021 г. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 

област Монтана неприсъствено съгласува Информацията с анализ на резултатите от 

проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област 

Монтана. Резултатите от проучването илюстрират несъответствие между предлагането 

и търсенето на работна сила в област Монтана. Работодателите срещат затруднения при 

намирането на персонал за някои професии като оператор в дървообработването; 

сервитьор-барман; помощник в строителството; леяр; монтьор на електронна техника и 

др. Това налага необходимостта от съобразяване на план-приема в системата на 

средното професионално  образование с нуждите на пазара на труда.  

На 03.11.2021 г. предвид продължаващата епидемична обстановка и свързаните 

с нея противоепидемични мерки за ограничени присъствени групови мероприятия, на 

основание чл. 17 от Правилника за устройство и дейността на Комисията по заетост 

към Областния съвет за развитие, беше приложена процедура за неприсъствено 

съгласуване на информацията за обобщените резултати и изводи за потребностите от 

работна сила в областта.  

През периода от 1-ви септември до 15-ти октомври 2021 г., Агенцията по 

заетостта проведе второто проучване сред работодателите за потребностите им от 

работна сила. В изпълнение на законовите и нормативни регламенти, както и съобразно 

посочените в писмо на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта указания, от 

Комисията по заетостта и областния управител, в качеството им на регионален орган по 

заетостта бяха осъществени необходимите организационни и координационни 

дейности.  

Резултатите и от това проучване илюстрират несъответствие между 

предлагането и търсенето на работна сила в област Монтана. Работодателите срещат 

затруднения при намирането на персонал за някои професии като продавач-консултант; 

оператор в дървообработването; машинен оператор; строител; готвач; лаборант; леяр; 

техник на компютърни системи и др.  

Наблюдава се известна промяна спрямо тенденциите от предходното проучване 

за специалисти с най-търсена квалификация в региона през следващите 12 месеца. 

Търсените професии не са свързани с възникналата криза с COVID-19. Освен професии 

в областта на здравните грижи, вече се очертава търсенето на професии за извършване 

на дейности в областта на строителството и производството. Специалистите с най-

търсена квалификация са: строител, леяр, оператор в дървообработването, организатор 

в дървообработването и производството на мебели, сервитьор-барман, помощник в 

строителството, монтьор на електронна техника, работник в рибовъдство , 

електротехник и др.  За специалистите с висше образование или специалисти с 

квалификация, за която се изисква правоспособност, най-търсени са ИКТ специалисти, 

медицински сестри, геодезисти, електроинженери. 

В по-дългосрочен план при специалистите с висше образование, най-търсената 

квалификация е: администрация и управление; информатика и компютърни науки; 

електротехника, електроника и автоматика; право; комуникационна и компютърна 

техника; общо инженерство; архитектура, строителство и геодезия и др. 

Във връзка с писмо от началника на РУО – Монтана, както и в изпълнение на 

дейностите, заложени в Правилата за планиране, утвърждаване и реализиране на 

държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас 

в неспециализираните профилирани и непрофесионални гимназии, средните и 

обединените училища утвърдени от МОН, през м. декември беше проведено  заседание 

на Комисията по заетостта, на което  експерт от РУО- Монтана представи  Проекта на 

държавен план-прием /ДПП/ за учебната 2022/2023 година за област Монтана пред 

всички заинтересовани страни. Проектът беше изготвен въз основа на информацията, 

получена от общините Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом и Монтана, както 

и от областна администрация – Монтана. От трите Бюра по труда Лом, Монтана, 

Берковица е получена информация за търсенето от работодателите, като от Бюро по 

труда – Монтана е получен списък от работодателите за интереси в сферата на – 

оператори шевни машини, машинни оператори, шлосери, ел. монтьори и други, които 



са разпратени на училищата в съответната професионална насоченост, за да се 

осъществи бъдещо партньорско споразумение. Също така самите работодатели са 

подали своите заявления по образец в РУО - Монтана. 

 

1.5. Комисия по социална политика 

- 17.09.2021 г. 

 През м. август с писмо от МТСП  бяхме уведомени за стартиралия процес на 

предварително картиране на социалните услуги за нуждите на планирането през новия 

програмен период 2021-2027 г. В тази връзка се проведе онлайн разяснителна среща с 

участието на представители на МТСП, кметовете на общини и РДСП-Монтана с цел 

изясняване методиката, по която да бъдат съгласувани предложенията на кметовете на 

общините и областния управител.  

 Във връзка с предложени различни бройки или тип социални услуги от 

индикативното разпределение по първа итерация и след договаряне от общините 

Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци техните мотивирани предложения за 

промени бяха отразени в проекта на  документа. 

 Проектът за картиране на социални услуги за област Монтана по общини, които 

ще бъдат финансирани по ПВУ и оперативните програми за програмния период 2021-

2027 г. беше приет от членовете на Комисията по социална политика след проведена 

процедура на неприсъствено вземане на решение. 

 Протоколът и картата на социалните услуги бяха изпратени на министъра на 

труда и социалната политика.  

- 03.11.2021 г.   
 Във връзка с постъпило писмо от директора на РДСП – Монтана през м. юни 

бяха изпратени писма до кметовете на общини с приложени информационни карти за 

събиране на информация за  предоставяните социалните услуги  в съответната община. 

Получаваната обратна информация беше предоставена на РДСП – Монтана за 

изготвяне на проект на Годишен Мониторингов доклад за социалните услуги през 

2020г. 

 През м. ноември беше проведена процедура за неприсъствено вземане на 

решение от  членовете на Комисията по социална политика  за одобряване на 

Годишния мониторингов доклад за изпълнението на стратегията за 2020 г. Протоколът 

и годишният доклад са публикувани на интернет страницата на Областна 

администрация – Монтана. 

 През годината беше извършвана актуализация на състава на Областната 

комисия по социална политика и  Звеното за мониторинг,  

 На Интернет страницана на Областна администрация Монтана 

прериодично е публикувана актуална информация за дейността на Комисията по 

социална политика.  

 

1.6. Областна комисия по транспорт 

През отчетния период не са постъпвали искания от кметовете на общини в 

областта за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема, а са 

издадени две решения за прилаганена спешна мярка по реда на Регламент (ЕО) № 

1370/2007 на Европейския парламент. 

 Община Георги Дамяново 

 Във връзка с постъпило от кмета на община Георги Дамяново искане за вземане 

на решение по реда на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, във връзка с чл.5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 Октомври 2007 г., Областният управител на 

област Монтана взе Решение, с което дава съгласие за прилагане на спешна мярка, чрез 

пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по 

действащите маршрутни разписания по автобусни линии от квотата на община Георги 

Дамяново за срок от 1 година. Решението беше публикувано в два вестника - един 

национален и един местен, и изпратено на кмета на общината за изпълнение. 



 община Лом 

 От кмет на община Лом през м. юли постъпи искане за разрешение на спешна 

мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. Областния управител на област Монтана 

с Решение даде съгласие за прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане 

извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни 

разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема на община Лом за 

срок от 1 (една) година. Решението беше публикувано в един местен и един национален 

вестник, както и на интернет страницата на Областна администрация Монтана. 

Решението беше изпратено на кмета на община Лом за изпълнение. 

 

други дейности 

 Във връзка с многократни оплаквания от граждани до Областния 

управител на област Монтана, беше изпратено писмо до Директора на ОД на МВР 

Монтана за съдействие, като се извърши проверка дали се изпълняват всички 

действащи маршрутни разписания от областната транспортна схема и има ли надлежни 

сключени договори с фирмите превозвачи, тъй като част от жителите на областта от 

общините Медковец, Брусарци, Якимово и Вълчедръм се намират в транспортна 

изолация. Подробен отговор постъпи през м. декември, като беше указано, че 

събраните материали са изпратени в Окръжна прокуратура – Монтана. В последствие 

от Окръжна прокуратура – Монтана постъпи Постановление за отказ да се образува 

наказателно производство по образуваната преписката във връзка с изпратените от ОД 

на МВР Монтана материали.  

 През м. октомври на вниманието на областния управител беше изпратен 

проект на График за движение на влаковете за 2022 година. С оглед важността за 

траспортното обс9лужване на населението същият беше изпратен до кметовете на 

общините Берковица, Брусарци, Бойчиновци, Медковец, Монтана и Лом. Предложение 

постъпи от община Бойчиновци и становището на Областния управител на област 

Монтана беше изпратено до „Холдинг български държавни железници“ ЕАД. 

 До Областна администрация Монтана постъпи Доклад за резултатите от 

осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за 

извършен одит на изпълнението „Оптимизиране на транспортната свързаност на 

областите в Северозападния регион“  за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г., приет 

с Решение № 332/14.09.2021 г. на Сметната палата на Република България, за сведение. 

Същият беше изпратен на общините Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, 

Лом и Чипровци.  

 

1.7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 - 08.03.2021 г. 

 Във връзка с изпълнение на задълженията на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата на област Монтана и подготовката на 

Годишния доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 година през м. 

януари беше изпратено писмо до членовете на ОКБДП – Монтана за необходимостта от 

изготвянето на общинските доклади, както и тези на териториалните структури, 

участващи в комисията, за изпълнение на политиката по БДП. С цел подпомагане на 

процеса по предоставяне на информацията от общините от страна на ДАБДП на 25 

януари 2021 г. беше организирано обучение. Получената  от заинтересовните страни 

информация беше обобщена и изпратена към Държавната агенция за безопасност на 

движението по пътищата. 

Във връзка с подобряване организацията на работа на областната и общински 

комисии, от ДАБДП бяха изпратени унифицирани правила с прилоложения, по които  

следва да се организа работа на комисиите по БДП и планира и отчита дейността им.  

На 08.03.2021 г. беше проведено неприсъствено заседание на ОКБДП – Монтана, 

на което беше приет Годишен областен доклад за безопасност на движението по 

пътищата на област Монтана за 2020 г. и се утвърди График на заседанията на 

Областната комисия по БДП за текущата 2021 година.  



- 25.03.2021 г. 
На проведеното онлайн заседание членовете на Комисията бяха запознати със 

Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата изготвена от 

Министерството на образованието и науката за периода 2021-2030 г. и се обсъдиха  

задълженията на всяка институция по организацията на областно и общинско ниво на 

Националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Беше обсъдена и 

организацията на Областния кръг на Националната викторина по безопасност на 

движението „Да запазим децата на пътя“. 

 На 17.05.2021 г. се проведе Областния кръг на националната викторина по 

безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” , като на участниците бяха 

връчени грамоти и награди, осигурени от РУО – Монтана, Областна администрация - 

Монтана и БЧК – Монтана.  

 

други дейности  
 Областна администрация – Монтана взе участие в Европейската седмица 

на пътна безопасност от 16 – 22 септември. На страницата на администрацията бяха 

публикувани материали свързани с пътната безопасност и по-специално със самата 

инициатива. Бяха отпечатани листовки, които се разпространяваха сред училищата, 

общините и други ключови места с агитационна цел. 

 Беше проведена онлайн среща, организирана от ДАБДП с цел 

предоставяне на допълнителни разяснения по прилагането на взаимосвързани мерки 

отнасящи се до състоянието на общинската пътна и улична мрежа, и насочени към 

подобряване на процеса на планиране на БДП и по-специално: мярка 4.3 „Координация 

и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР; мярка 4.17 

„Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, съвместно преди 

настъпване на летния сезон, началото на учебната година, преди началото и след края 

на зимния сезон“ и мярка 4.14, „Извършване на цялостна оценка на транспортно-

експлоатационното състояние на пътната мрежа като база за подготовка на 

инвестиционната програма в частта на пътната инфраструктура. За членовете на 

комисията, които нямаха възможност да се включат дистанционно беше предоставен 

аудио файл с материалите от срещата. 

 Във връзка с необходимостта от периодични обходи на пътната 

инфраструктура от страна на общинските администрации и органите на реда, ДАБДП 

оказа съдействие по места в процеса на извършването на обходите и огледите на 

общинската пътна мрежа, както и подготовката на докладите към тях. 

  

1.8. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси  (ОССЕИВ) 

 - 24.02.2021 г. 

Във връзка с постъпило до Областния управител на област Монтана Писмо от 

Администрацията на Министерски съвет, относно изготвяне на Мониторингов доклад 

за 2020 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г., Областният съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси следваше да приеме годишен отчет по 

изпълнение на мерките от Общинските стратегии за интегриране на ромите и 

общинските планове към тях. Обект на отчет бяха и други мерки, които имат 

отношение към интеграцията на уязвими етнически групи, с фокус към ромите в цялата 

област. 

 За отчитане на изпълнението на Областните стратегии за интегриране на ромите 

и общинските планове към тях и други мерки, които имат отношение към интеграцията 

на уязвими етнически групи, с фокус ромите, от 2018 г. се ползва електронната система 

за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Стратегията. 

 Във основа на информацията, подадена от общините, беше изготвен Областен 

доклад и през м. февруари беше проведена писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение за одобряване на Годишния мониторингов доклад за 2020 г. за 



изпълнението на Областна стратегия за интеграция на ромите от Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  

В резултат на проведената процедура одобреният годишен доклад е въведен в 

Системата на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по естически и 

демографски въпроси. /НССЕИВ/. 

- 02.07.2021 г.  
Във връзка с постъпило през м. май от Секретариата на Националния съвет по 

етнически и демографски въпроси /НСЕИИВ/ в МС писмо относно  разработването на 

областни стратегии и местни планове за действие в изпълнение на Националната 

стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-

2030 (Стратегията), до кметовете на общини  бяха изпратени Насоки за изготвянето на 

Общинските планове за действие, проект на Национална стратегия на Република 

България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), както и проект 

на Национален план за действие за периода с представени приоритетни области (2021-

2030).  

Със заповед на областния управител беше създаден Областен оперативен екип. 

 На 02.07.2021 г. беше  проведено онлайн заседание на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за област Монтана, на 

което беше представен екипа, и съобразно дадените насоки за областното планиране 

бяха изяснени функциите на заинтересованите страни и определени сроковете за 

изготвянето на бъдещия стратегически документ за област Монтана. 

  Във връзка с взетите решения всяка община следваше да 30.07.2021 г. да 

представи Анализ на ситуацията – базиран на конкретни статистически данни за 

населението от ромски произход и други уязвими групи живеещи в сходна ситуация. 

  Във основа на предоставената информация членовете на работната група 

подготвиха проект на  Областна стратегия на област Монтана  за равенство, 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030). 

- 30.11.2021 г.  
 През м. ноември до членовете на Областния съвет по етнически и демографски 

въпроси е стартирана процедура за неприсъствено вземане на решение за одобряване на 

проект на Областна стратегия на област Монтана за равенство, приобщаване и участие 

на ромите (2021-2030 г.). В подготвения документ бяха отразени предложенията, 

направени от представителите на Регионално управление на образованието – Монтана, 

както и от „Център за устойчиви общности“ – София, отнасящи се до секторите 

„Образование и обучение“, „Здравеопазване“, „Върховенство на закона и 

антидискриминация“  и „Овластяване и равни възможности на ромската жена“.  

Протоколът, както и стратегическият документ са изпратени в НССЕИВ към 

Министерски съвет.  

 

1.9. Областен координационен център / ПМС 100/ 

 - 29.01.2021 г. 

 Във връзка с постъпило писмо от началника на Регионално управление на 

образованието – Монтана и в изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст – ПМС №100 от 08.06.2018 г. (изм. 

и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г.) на 29.01.2021 г. беше проведено онлайн заседание на 

Областния координационен център в област Монтана. Членовете бяха запознати с  

резултатите от извършените дейности по Механизма за обхват, обсъдиха се 

поставените от министъра на образованието и науката приоритетни за изпълнение 

дейности. 

 Областна администрация Монтана съвместно с РУО – Монтана продължава 

добрата практика за тясна работа с институциите за проверка на деца и ученици в риск 

от отпадане, както и на такива, които са отпаднали или никога незаписвани в 

образователна институция, с цел максимално обхващане и задържане на децата и 

учениците в образователната система. 



Продължава приоритетно да се работи с установените на адрес деца от групата на 

4-7 годишна възраст, които не са записани в образователна институция. На територията 

на общините Монтана, Берковица, Лом, Вършец и Брусарци беше въведено 

задължително предучилищно обучение за 4-годишните деца.  За извършване на обход 

на необхванатите деца и ученици, за които няма данни да са в чужбина, и с оглед 

извънредната епидемична обстановка в страната, е осъществена връзка с общините по 

електронен път, без реализиране на присъствени работни срещи. С цел максимално 

опазване здравето на учителите, обходите в област Монтана се извършват предимно от 

кметове, кметски наместници и образователни медиатори. 

Списъците с необхванатите подлежащи на задължително обучение деца и 

ученици се изпращат регулярно до Областна дирекция на МВР – Монтана за проверка 

на настоящ и постоянен адрес или евентуално заминаване за чужбина, след което сe 

предприемат действия по обход на адрес от екипите за обхват.  

Въпреки извънредната епидемична обстановка, екипите продължават да 

извършват дейности по задържане в образователната система на децата и учениците в 

риск от отпадане. 

За всички случаи на отпаднали деца и ученици са предприемат конкретни и 

индивидуални мерки, включително и уведомяване на РУО от друга област, при наличие 

за информация на официално или неофициално променен адрес. 

Като основен проблем в последните месеци се очертават зачестилите случаи на 

отпадане от образователната система на деца и ученици, които заминават с родителите 

си в неизвестно населено място, без да уведомят учители или ръководството на 

училището и без да се регистрират по настоящ адрес в новото населено място, което 

затруднява работата на служителите на МВР при оказване на съдействие за 

установяване местоположението им. Сериозен проблем за малките населени места при 

дистанционното обучение, остава липсата на електронни устройства на ученици за 

достъп до електронните платформи за  обучение. Усилията на ангажираните в процеса 

институции, са насочени приоритетно към обхващане и записване на всички ученици, 

завършили основно образование, в училища с гимназиален етап, както и на учениците, 

завършили образование в начални училища, да продължат обучението си в 5 клас. 

През годината беше обобщена и изпратена на РУО Монтана  информация, 

предоставена от кметовете на общините от област Монтана, Регионална дирекция 

„Социална подпомагане“ – Монтана и Областна дирекция на МВР – Монтана за 

определените участници в екипите за обхват на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст.  

- 05.10.2021г. 
По време на заседанието от РУО - Монтана беше представена информация за 

резултатите от извършените дейности по Механизма за обхват. Представи се 

ситуацията по общини за обхвата на 4-годишните деца в общините на областта и се  

направи обобщение, че независимо от ситуацията сега, трябва да е ясно на всички, че 

става задължително и отлагането на въвеждането на мярката за общините и детските 

градини, е временно. Обсъдиха се проблемите с обхвата на 4-годишните деца от кв. 

Изток в гр. Вършец и вариантите за разрешаването му. Беше казано, че освен общините 

Георги Дамяново и Чипровци, във всички други общини е въведено 4-годишното 

задължително обучение.  

 

1.10. Временна областна преброителна комисия 

Временната Областна преброителна комисия беше сформирана със заповед на 

председателя на Националния статистически институт във връзка с осемнадесето 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 

Председател на комисията беше заместник областният управител  на област Монтана, а 

секретар - началникът на отдел „Статистически изследвания“-Монтана към 

Териториално статистическо бюро - Северозапад. В състава бяха включени и 

началникът на отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – 

Монтана; ръководителят на Териториално звено „Гражданска регистрация и 



административно обслужване“-Монтана, секретарите на общините Монтана, 

Берковица,  Лом, Вършец и експерт от областна администрация Монтана. 

Освен областната комисия през периода на подготовката и провеждането на 

Преброяване 2021 година в област Монтана функционираха и 11 общински 

преброителни комисии. Членовете на тези комисии бяха назначени със заповеди на 

Председателя на НСИ в началото на м. юни 2020 година по предложение на областния 

управител и кметовете на общините. Цялата дейност по организацията и провеждане на 

Преброяване 2021 се ръководеше от членовете на комисиите, които според 

необходимостта и съгласно инструкцията провеждаха редовни заседания. До края на 

Преброяване 2021 година всяка комисия проведе по 5 заседания.  

 През годината бяха проведени две присъствени заседания, както следва: 

- 21 септември 2021 г. 
На заседанието началникът на отдел „Статистически изследвания – Монтана“   

запозна присъстващите членове на комисията с актуалната информация относно 

процеса на преброяване на населението и жилищния фонд в област  Монтана. Разясни 

създалите се трудности при старта на електронното отчитане на информация и 

спецификата на работата на хората извършващи анкетиране с преброителни карти по 

адреси. Отбелязано беше, че към момента значително по-малък е процента на взелите 

участие лица чрез електронната платформа на страницата в сравнение с предходното 

голямо преброяване през 2011 година. 

В заключение стана ясно, че Преброяване 2021 върви нормално и се очаква 

достигане до точна и пълна информация, нужна за целите на всички държавни и 

общински структури. 

- 23 ноември 2021 г. 
 Членовете на комисията бяха запознати и обсъдиха Доклада за работата на 

Областната преброителна комисия за област Монтана относно преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.  Беше 

отбелязано, че въпреки трудностите и като се има в предвид сложната 

епидемиологична обстановка в страната, благодарение на ангажираността и добре 

свършената работа от всички членове на Областната и общинските преброителни 

комисии, както и на служителите на Отдел „Статистически изследвания-Монтана“, 

Преброяване 2021 година в област Монтата е приключило успешно.  

 През периода от 07.09.2021 година до 30.09.2021 в област Монтана по интернет 

са преброени са 10 119 бр. жилища и 24 688 лица, което представлява 11,1 на сто от 

жилищата и 19.7 на сто от населението в област Монтана. По относителен дял на 

преброените лица по интернет област Монтана се нарежда на 24 място в страната.  

 Вторият етап на Преброяването на населението и жилищния фонд или 

преброяване с преброител започна на 18.09.2021 година и продължи до 10.10.2021 

година. В периода до края на м. септември преброяването с преброител се извършваше 

едновременно с преброяването по интернет. За преброяването с преброители в област 

Монтана бяха назначени 462 преброители и 103 контрольори. 

 От преброителите в област Монтана са преброени 77 433 сгради, 82 676 жилища 

и 87 103 лица. Преброени са всички предвидени за обход сгради и жилища.  

 Общо за област Монтана, по интернет и на хартия, са преброени 111 791 лица. 

Намалението на общо преброеното население по интернет и с преброители в сравнение 

с текущата демографска статистика към 31.12.2020 година е очаквано. 

На основание чл. 9, ал.7, т.4 и 5 от Закона за преброяването на населението и 

жилищния фонд в Република България през 2021 г., въз основа на информацията от 

Общинските преброителни комисии, Областната комисия изготви и прие доклад за 

дейността си, като същият беше изпратен до Централната преброителна комисия по 

преброяването, с което комисията изпълни функциите си и прекрати дейността си. 

 

През отчетния период не са провеждани заседания на Областния съвет за 

развитие, Областния Обществен съвет, Областния съвет по условия на труд, 

Областния съвет за тристранно сътрудничество, Областния съвет за хора с 

увреждания  и Консултативния съвет по опазване горите, рибата и дивеча.  



 

Съставът на всички съвети и комисии беше актуализиран предвид 

персоналните промени в ръковоството на Областна администрация Монтана, както 

във връзка с промени, настъпили в регионалните структури на Търговско-

промишлената палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 

България, и на други териториални структури. 

 

2. Програми и проекти, реализирани от областна администрация Монтана 
 

2.1. Регионална програма за заетост на област Монтана за 2020 г. 

Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2021 г. обединява 

усилията на областната и общинските администрация за решаване на  проблемите на 

местния пазар на труда, чрез активиране на безработните от целевите групи. 

По Регионална програма за заетост на област Монтана за 2021 г. в Областна 

администрация Монтана, за срок 6 месеца при пълно работно време, бяха разкрити  4 

работни места: координатор – 2 бр., хигиенист – 1 бр.; работник-озеленяване – 2 бр. 

 

2.2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания 
Целта на програмата е повишаване пригодността и осигуряване на заетост на 

регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания, като 

предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им 

интегриране в обществото. По програмата през 2021 г. в Областна администрация 

Монтана са наети 2 лица с трайни увреждания. 

 

2.3. Национална програма „Помощ за пенсиониране“ 

Основната цел на програмата е оказване подкрепа за преход от безработица към 

работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са 

регистрирани в ДБТ, което подобрява възможностите на лицата, включени в 

програмата да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. През 2021 г. в 

Областна администрация Монтана по програмата е наето едно лице.  

 

3. Дейности по секторни политики 

  

3.1. Регионално развитие 

 През годината експерти от дирекция АКРРДС осигуряваха административно 

участието на Областния управител в Мониторингови комитети и тематични групи по 

национални и трансгранични Оперативни програми, както следва: 

 Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ и „Инициатива за МСП“ 2014-2020 г.  

На 06.12.2021 г. беше проведено Единадесетото заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП 

като в рамките на дневния ред бяха разгледани проект на методология и критерии за 

подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

подкрепа чрез оборотен капитал на МСП, засегнати от временните противоепидемични 

мерки, свързани с разпространението на Ковид-19. Наред с това бе обсъден и 

напредъкът в изпълнението на двете Оперативни програми – Иновации и 

конкурентоспособност и Инициатива за МСП. 

  

В края на м. май беше финализирана 31-вата писмена процедура за неприсъствено 

одобрение на Годишен доклад по изпълнение на ОПИК за 2020 г. 

 

 Тематичната работна група за разработване на Програма за научни 

изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 

(ПНИИДИТ) 2021-2027 г.  

От страна на секретариата на ТРГ за разработване на ПКИП 2021-2027 г. е получено 

уведомително писмо относно провеждане на заседание на Тематичната група, 



насрочено за 27 юли 2021 г., на което се разглеждаше ревизиран вариант на програмата. 

- версия 2.0. 

 Тематичната работна група за разработване на Споразумението за 

партньорство за програмен период 2021-2027 г.  

През м. ноември е получено писмо във връзка със съгласуване на проекти на насоки за 

изпълнение на хоризонтални отключващи условия за програмен период 2021-2027 г.  

 Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-20 г.  

В края на месец май 2021 г. беше проведена писмена процедура на Комитета за 

наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство за приемане на Годишен доклад 

за изпълнение на програмата за 2020 г.  

 

Деветнадесета писмена процедура за одобряване на методология и критерии за подбор 

на операции за прилагане на финансови инструменти в рамките на ПМДР 2014-2020 г. 

беше проведен през м. август. 

 

На 04 ноември 2021 г. беше проведено Десетото заседание на Комитета за наблюдение 

на Програмата с основни акценти в дневния ред  - представяне и обсъждане на 

изменена Годишна индикативна програма на ПМДР за 2021 г., и приемане на проект на 

Годишна индикативна програма за 2022 г.  

 

 Тематичната работна група за разработване на Програмата за морско дело, 

рибарство и аквакултури 2021-2027 г. 

През м. декември членовете на ТРГ бяха запознати с предстоящите обществени 

консултации по Доклад за екологична оценка на ПМДРА за период 2021-2027 г. 

 

 Комитет за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-

2020 г.  

През отчетния период бяха съгласувани постъпвалите  от секретариата на Програма 

Интеррег Румъния – България документи по писмени процедури за неприсъствено 

одобрение на промени: 

-през м. март 2021 г., свързани с удължаване на срока по изпълнение на 

проект на община Берковица съвместно с община Бъйлещ, Румъния, насочен към 

закупуване на медицинско оборудване. 

-през месец април 2021 г., за удължаване на срока за изпълнение на проект 

на община Вършец за трансграничен туризъм. 

-през месец юни 2021 г., за съгласуване на промени, свързани с 

удължаване на срока за изпълнение на проект на АПИ за път II-81 в участъка 

Костинброд - Берковица – Монтана. 

 

В началото на месец януари от страна на МРРБ е получено писмо във връзка с 

необходимостта от определяне на представители на областите от СЗР, попадащи в 

обхвата на пограничната зона Румъния - България за включване в състава на ТРГ за 

изработване на интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 

"Европа по-близо до гражданите". След проведени консултации помежду си областите 

Видин, Монтана, Враца и Плевен излъчиха свои титулярен представител и съответно 

заместник в работната група. 
 

На 29.09.2021 г. експерт от ОА взе участие в Годишната конференция за 

напредъка по изпълнението на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 

г., в рамките на която бяха представени общи данни за реализацията на програмата, а 

също и добри практики за успешно реализирани проектни инициативи в пограничната 

зона. 
 

На 16.12.2021 г. е проведено Тринадесетото заседание на Комитета за 

наблюдение на Програмата, в рамките на чиито дневен ред са разгледани общият 

напредък по изпълнението и към месец декември 2021 г., както и добри практики за 

успешно реализирани проекти. От страна на ОА Монтана в заседанието взе участие 



експерт от дирекция АКРРДС, в качеството му на заместник на Областния управител в 

състава на комитета.  

 

 Съвместен комитет за наблюдение на Програмата Интеррег –ИПП България – 

Сърбия  2014-2020 г.  

На 22.11.2021 г. е проведена онлайн среща, на която е направена презентация за 

прогреса на изпълнението на ТГС Програмата България – Сърбия 2014-2020 г. 

Представен е  и процесът на програмирането на бъдещата програма България – Сърбия  

2021-2027 г., както и промяна на допустимостта на разходите за Техническа помощ за 

периода 2020- 2023 г. 

 

 ТГС Интеррег ИПП Република България – Република Сърбия 2021-2027 г. 

На 14.04.2021 г. беше проведена работна онлайн среща на членовете на работната 

група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки в обхвата на 

Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по-близо до гражданите“.  

През м. декември беше проведена онлайн среща, на която членовете на работната група 

бяха запознати с проведените публични консултации и стартиралата Кампания за 

набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална 

стратегия, част от програмата за сътрудничество между Р България и Р Сърбия. 

 

 Във връзка с настъпилите персонални промени, през отчетния период са 

изготвяни писма до съответния управляващ орган, касаещи  актуализация на състава 

или българската част от състава на Комитета за наблюдение/работна група. 

 

3.2. Териториално устройство 

 Административни услуги 

 3.2.1. По заявление до областния управител от ЕСО ЕАД за одобряване на 

работни инвестиционни проекти за строеж „Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 

110 кV „Цибър“ в участъка от стълб №68 до п/ст Лом“ на територията на общините 

Вълчедръм и Лом бяха извършени следните дейности:  

- Разгледани са работните инвестиционни проекти по части електрическа, 

конструктивна, пътна, пожарна безопасност, временна организация и безопасност на 

движението, геодезия, геология, план за безопасност и здраве и е издадена заповед на 

областния управител за одобряване на инвестиционния проект; 

-  издадено разрешение за строеж. Разрешението за строеж  е изпратено до редакцията 

на ДВ за обнародване.  

Изпратено е на заинтересуваните общини Вълчедръм и Лом за сведение, и до 

директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Монтана и до началник РДНСК-Монтана 

за извършване на документална проверка по реда на ЗУТ. 

 3.2.2. По заявление до областния управител от ЕСО ЕАД за одобряване на 

работни инвестиционни проекти за строеж за обект „Реконструкция на въздушна линия 

/ВЛ/ 110 kV „Алмус“ по метода „стъпка в стъпка“ в участъка от п/ст „Брусарци“ до п/ст 

„Лом“, на територията на общините Брусарци и Лом бяха извършени следните 

дейности: 

- Разгледани са предоставените документи и е издадена заповед на областния 

управител за одобряване на инвестиционния проект; 

-  издадено разрешение за строеж. Разрешението за строеж  е изпратено до редакцията 

на ДВ за обнародване. Изпратено е на заинтересуваните общини Брусарци и Лом за 

сведение, и до директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Монтана и до началник 

РДНСК-Монтана за извършване на документална проверка по реда на ЗУТ. 

 3.2.3.По постъпило заявление до областния управител от РДГ – Берковица за 

разрешаване промяна по време на строителството по реда на чл. 154 от ЗУТ за строеж 

„Изграждане на интегрирана система за ранно откриване /детекция/ на горски пожари 

на територията на РДГ – Берковица. Подобект: Изграждане на модулен наблюдателен 

комплекс за видеонаблюдение и превенция на горски пожари в имот с идентификатор 

№ 24534.160.212 от КК на с. Дълги дел, община Георги Дамяново е издадена заповед на 



за одобряване на екзекутивните инвестиционни проекти и за допълване на Разрешение 

за строеж № 1/17.01.2019 г. 

 Заповедта е изпратена за сведение на кмета на община Георги Дамяново и на  

РДНСК – Монтана за извършване на документална проверка по реда на ЗУТ. 

 Други дейности 

 3.2.4. По образувана преписка за предварително съгласуване на общия 

устройствен план на община Вършец беше издадено становище от областния управител 

за съгласуване на предварителен проект за общ устройствен план на община Вършец.  

 През м. май беше издадено становище и по изготвения окончателен проект за 

общ устройствен план на общината. 

 3.2.5. По постъпило писмо от МРРБ относно осъществяване на контрол при 

изработването на общи устройствени планове на общини от областта беше изискана и 

обощена информация за етапа на процедурата за изработване на общи устройствени 

планове в общините от областта. 

 3.2.6.През отчетния период, чрез МРРБ, постъпи преписка по повод писмо от 

„Фиш Инвест“ ООД гр.София, с искане за учредяване на право на строеж върху част от 

имот публична държавна собственост за изграждане на водовземно съоръжение във 

връзка с реализацията на проект „Рибно стопанство за пъстърва в поземлен имот 

48489.26.851, КК Монтана. Становището на областния управител беше изпратено в 

Министерски съвет, с копие МРРБ и ФИШ ИНВЕСТ ООД,  с оглед произнасяне  по 

преписката по реда на ЗДС и учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно 

право на строеж върху част от имот публична държавна собственост. 

 3.2.7. Представител на администрацията участва в държавна приемателна 

комисия за строеж „Трансформаторен пост и електропровод“, в обхвата на територията 

на община Чипровци и община Георги Дамяново.  

 

3.3. Туризъм 

Областния управител на област Монтана участва в Организацията за управление 

на Дунавския туристически район и Организацията за управление на Старопланинския 

туристически район. В тази връзка през годината беше  изискана, обобщавана и 

систематизирана информация от общините относно предоставяните от тях и на 

тириторията на техните общини туристически продукти. 

 

3.4. Младежки дейности 
 По повод писмо от министерството на младежта и спорта за изготвянето 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ 

беше изискана и обобщена информация от общините в областта по приложен формуляр 

за отчет. От получените данни се установи, че общините Вълчедръм, Георги Дамяново, 

Медковец и Якимово не са осъществявали дейности в сферата на младежта. 

 По случай 5-ти декември – Международен ден на доброволеца, през 2021 

г. за шеста поредна година екипът на дирекция "Младежки политики" организира 

инициатива под наслов "МИСИЯТА ДОБРОВОЛЕЦ – (НЕ)ВЪЗМОЖНА", която е 

насочена както към изявени млади доброволци от цялата страна, така и към 

организации. Информация за инициативата беше  разпространена до кметовете на 

общини от област Монтана, а чрез тях и до  заинтересованите младежи и организации. 

 С цел популяризиране дейността на Националната телефонна линия за 

деца - 116 111, която дава възможност за деца, родители, граждани, както и 

професионалисти, които работят с деца и не са информирани за възможностите да 

получат консултация, психологическа подкрепа чрез линията или да сигнализират за 

дете, което е в риск до кметовете на всички общини,  РУО Монтана и на отдел „Закрила 

на детето“ – Монтана бяха разпределени изпратените от  Държавна агенция за закрила 

на детето рекламни материали – брошури, стикери, плакати.  

 Сред общините беше популязирана инициативата на  председателя на 

Държавна агенция за закрила на детето относно връчване на отличителен знак „Аз 

гарантирам щастливо детство“.  



 До кметовете на общини беше изпратена и информация за инициативата 

„Посланик на доброто “ на Държавната агенция за закрила на детето, с която се събират 

истории за хора, помогнали на дете и/или на семейството му в труден момент, беда, 

тежък инцидент, и са променили житейска съдба. Най-вълнуващите от всички събрани 

истории от цялата страна ще бъдат заснети и популяризирани от Държавната агенция за 

закрила на детето.  

  

3.5. Енергийна ефективност 

 По повод писмо на изпълнителен директор на АУЕР относно 

изпълнението на задълженията по чл.12, ал.1 и 2 от ЗЕЕ  беше изпратено е писмо до 

кметовете на всички общини, с което се напомня за задълженията на общинските 

администрации и сроковете за тяхното изпълнение. 

 Актуализирана програмата за енергийна ефективност за 2022 г. на 

Областна администрация-Монтана беше одобрена със заповед  на областния управител. 

Годишният отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управление на потреблението 

на енергия и актуализираната програма бяха изпратени на АУЕР. 

 Във връзка с изпълнение на задълженията по Закона за енергията от 

възобновяеми източници беше изготвено писмо до кметовете на всички общини в 

област Монтана, в което им напомняме, че в съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 

3, т. 2 от същия закон е необходимо ежегодно да представят на АУЕР и на областния 

управител информация за изпълнението на програмите за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива. Получената от тях информация бе 

обобщена и в съответствие с разпоредбите на чл. 8, т. 3 от ЗЕВИ изпратена на АУЕР.  

 През отчетния период от АУЕР  са постъпили писма относно 

изпълнението на задълженията по чл. 23 от ЗЕЕ – подобряване на енергийната 

ефективност в сгради държавна собственост с площ над 250 м 2. Изготвен е отговор, 

към който е приложен списък на отоплявани/охлаждани сгради държавна собственост 

използвани от ОА-Монтана. 

 

3.5. Околна среда 

 Експерт от Дирекция АКРРДС е представител на администрацията в 

Областния координационен съвет на област Монтана, към РЗИ-Монтана, за изпълнение 

на дейности по Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от 

радон 2018 – 2022 г., който през 2021 г. е провел едно заседение на  09.12.2021 г. 

 

3.6. Култура 

 Във връзка с постъпило писмо от министерството на културата, областна 

администрация Монтана обобщи информацията, предоставена от общините за 

предстоящите културни събития и беше изготвен Културен календар за 2022 г. в област 

Монтана. Обобщената информация беше изпратена на Министъра на културата и 

публикувана на Интернет страницата на областната администрация. 

 По повод писмо от министерството на културата за изготвянето на Втори 

периодичен доклад от Република България за прилагането на Конвенцията на 

ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003) беше изискана и 

обобщена информация по приложен формуляр за попълване от кметове на общини в 

област Монтана, РЕКИЦ „Читалища“ – Монтана и Регионален исторически музей – 

Монтана. 

 В Областна администрация Монтана през м. март постъпи писмо от 

Министър на културата, относно стартиране, организиране и провеждане на областния 

етап от процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища 

– България“ за 2021 г. В тази връзка се изпрати писмо до кметовете на всички общини в 

област Монтана, РЕКИЦ „Читалища“ – Монтана и до Регионален исторически музей – 

Монтана за подаване на кандидатури от тяхна страна.  

 През м. юни със заповед на Областния управител беше назначена комисия с 

председател  доц. д-р Анна Щърбанова - експерт ИЕФЕМ при БАН за оценяване на  

постъпилите кандидатури. Комисията определи за участие на национално ниво 



кандидатура от област Монтана – „Автентични хора в село Липен“ на НЧ „Пробуда 

1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана. Всички материали от проведената 

процедура бяха изпратени на министъра на културата. 

 

3.8. Провеждане на работни срещи и обмяна на опит в сферата на 

регионалното развитие 

 Участие в Кръгла маса за представяне на Основната схема за преход към 

алтернативни форми на отопление на домакинствата по Интегриран проект 

"Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух" – LIFE - IP CLEAN AIR ,  с финансовия принос на програма  LIFE на  ЕС. 

Събитието, беше организирано от Община Монтана и се проведе на 15 юли в гр. 

Вършец. Целта на срещата беше запознаване с правилата и организацията, свързани с 

кандидатстването и изпълнението на Основната схема по проекта, в която 478 бр. 

домакинства ще получат алтернативни уреди за отопление в период 2021-2023 г. 

 Участие в онлайн конференция за стартиране изпълнението на дейностите в гр.  

Плевен по Проект № BG16M1OP002-1.017-0001-C02  „ПУРБ 2022-2027“, финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 На 27 и 28 септември 2021 г. участие в онлайн конференция, организирана от 

МВНР, Дипломатическия институт към МВНР и Дигиталната национална коалиция по 

темата, касаеща предизвикателствата и възможностите, свързани с цифровия  преход на 

страната. 

 На 02 декември 2021 г. участие в онлайн семинар, организиран от Областен 

информационен център - Монтана във връзка с представяне на информация за успешно 

реализирани в областта проекти по Оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

 На 01 декември 2021 г. участие в онлайн семинар, организиран от Областен 

информационен център - Монтана  на тема „Програмите за програмен период 2021-

2027 г. включени в Споразуманието за партньорство“. 

 На 27 октомври 2021 г. участие в онлайн семинар на Българската агенция за 

инвестиции на тема „Тенденции за развитие на мехатрониката в глобален мащаб. 

Преглед на възможностите за инвестиции в България“ 

 На 28 октомври 2021 г. участие в онлайн семинар на Българската агенция за 

инвестиции , на тема „Химическата индустрия в България - възможностите за 

инвестиции“ 

 На 25 ноември 2021 г. участие в онлайн семинар на Българската агенция за 

инвестиции на тема „Преимуществата на България като инвестиционна дестинация“. 

 На 29 октомври 2021 г. участие в онлайн семинар на МТСП и Център за 

развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на тема „Популяризиране на 

социалното предприемачество“ . 

 

XII. 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 

 

Извършените дейности в областта на управлението, придобиването и 

разпореждането с имоти – държавна собственост,  както и за извършените 

административни услуги за периода от 01.01.2021-31.12.2021 г. са следните: 

 

управление на имотите и вещите - държавна собственост 

 Във връзка с  процедура по предоставяне на имот на агенция „Митници“, 

областният управител на област Монтана  е изразил положително становище до 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно отнемането на 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.441.1.15 по КККР на град Монтана, 

представляващо помещение с площ 34,32 кв.м на четвъртия етаж от четириетажна 

административна сграда с идентификатор 48489.11.441.1 от КПКОНПИ и 



предоставянето му на Агенция „Митници“ за нуждите на Териториална дирекция 

Дунавска в град Монтана.  

 През отчетния период е изготвено становище относно проект на Решение 

на Министерския съвет за констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 964 на 

Министерския съвет от 10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – 

глини, от находище „Благово“ в землището на с. Благово, община Монтана, област 

Монтана, както и становище относно проект на Решение на Министерския съвет за 

констатиране неизпълнение на т. 11 от Решение № 963 на Министерския съвет от 

10.12.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 

от Закона за подземните богатства – строителни материали – глини, от находище 

„Клисурица“ в землището на с. Клисурица, община Монтана, област Монтана. 

 Изготвено е становище до МРРБ относно обявяването с Решение на 

Министерския съвет на имоти в управление на АПИ представляващи сгради с 

идентификатори 03928.506.16.3 с площ 185 кв.м и 03928.506.16.4 с площ 409 кв.м 

построени в имот с идентификатор 03928.506.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Берковица за частна държавна собственост по реда на 

чл. 6, ал. 1 от ЗДС и във връзка с чл. 5, ал.2 от ППЗДС.  

 Във връзка с изтичане на срока на договор за наем на основание  чл. 16, 

ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с протоколи от 22.10.2020 

г., от 19.11.2020 г. и  от 04.12.2020 г. на комисия, назначена от областния управител на 

област Монтана се проведе процедура за отдаване под наем за срок от десет години 

чрез търг с тайно наддаване на имот – публична държавна собственост, представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 48489.8.31.7.3 със застроена площ 59 кв.м по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, с предназначение за 

търговска дейност. Обектът се намира на първия етаж от високо осеметажно тяло на 

административна сграда, находяща се на пл. „Жеравица“ № 1, град Монтана, община 

Монтана. За самостоятелния обект е съставен АДС № 340/20.12.2011 г. Обектът се 

отдава под наем съгласно предназначението му за търговия с храни и напитки. Търгът е 

проведен на 18.03.2021 г. и е спечелен от единствения участник в него  „ВИКТОРИ 

СПОРТ КНСУЛТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Монтана, община 

Георги Дамяново, с. Копиловци с месечна наемна цена 198 лв. с ДДС.  С дружеството е 

сключен договор, който е вписан в  служба по вписванията Монтана. Документите по 

извършената процедура са предоставени на Окръжна прокуратура Монтана.  

 След подадено  заявление от доц. д-р Красимир Александров Недялков – 

президент на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” е издадена 

заповед за предоставяне  под наем на Варненския Свободен университет „Черноризец 

Храбър” за образователни и административни нужди, част от сграда – частна държавна 

собственост, представляваща помещение с площ 31, 25 кв.м, разположена на първия 

етаж от сграда с идентификатор 48489.7.2.1 по кадастралната карта на гр. Монтана, с 

адрес бул. „Трети март” № 96  срещу месечна наемна цена в размер на 160 лева без 

ДДС. На основание заповедта е сключен договор за наем. 

 Във връзка с постъпила с вх. № ДС-10-10/09.09.2021 г. в Областна 

администрация Монтана преписка по молба на председателя на СРС на КТ „Подкрепа“ 

– град Лом за учредяване в полза на регионалната структура на синдиката на 

безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост е 

проведено заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила. Издадена е заповед 

за учредяване в полза на синдиката на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

години на самостоятелен обект в сграда в град Лом, пл. „Свобода“ № 8. 

 Във връзка със системно неизпълнение на договорно задължение от 

страна на наемателя е прекратен договор за наем на имот – публична държавна 

собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 с 

полезна площ 140 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Монтана, с предназначение за обществено хранене. През месец април е отправено 

писмо до наемателя с указан в същото срок за доброволно предаване владението върху 



обекта съобразно съответната клауза в наемния договор. Имотът е предаден 

доброволно. 

 На заседание на Комисията по чл. 7 от Вътрешните правила е разгледано 

искане вх. № ДС-11-2/13.10.2021 г. от Георги Цеков – директор на Регионална 

дирекция за социално подпомагане – Монтана за предоставяне на климатик за нуждите 

на дирекцията. Тъй като Областна администрация Монтана разполага с климатик 

MIDEA 9080 Btu с инв. № 90000708-11, който не е необходим на администрацията, е 

взето решение движимата вещ да бъде предоставена на Регионална дирекция социално 

подпомагане – Монтана. На основание чл. 28. ал. 1 от Закона за държавната 

собственост е издадена заповед за безвъзмездно предоставяне на климатик MIDEA 

9080 Btu с инв. № 90000708-11 и балансова стойност 157, 06 (сто петдесет/ на 

Регионална дирекция за социално подпомагане Монтана. Движимата вещ е предадена с 

предавателно-приемателен протокол. 

 Във връзка с подадено от ВПД Директор на Областна дирекция на МВР 

Монтана вх. № ДС 11-3/09.12.2021 г. искане за предоставяне на компютри и климатик е 

изготвена заповед на основание чл. 28, от Закона за държавната собственост и чл. 11 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с която на ведомството 

са предоставени   климатик (ОСАКА) с инв. № 90070713 с балансова стойност   189,200 

лв., компютърна фигурация Леново с инв.  № 90070527 с балансова стойност   329,00 

лв., компютър – настолен с инв.  № 90000536 с балансова стойност   460,930 лв.,  

компютърна конфигурация с инв. № 90001606 с балансова стойност  563,200 лв.,  

компютърна конфигурация с инв.  № 90060079 с балансова стойност   580,00 лв. 

Общата балансова стойност на движимите вещи е 2122,33 лв. Заповедта е изготвена 

след решение на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила. 

 Във връзка със Заповед № РД 9К-336 от 21.09.2021 г. на заместник-

министъра на културата, представител на областна администрация Монтана беше 

включен в състава на междуведомствена комисия, която имаше задача да изготви 

предложение за актуализиране на статута и определяне на режим за опазване – 

териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на 

археологически обект „Антична пътна станция „Помодиана“, местността „Мал тепе“, 

землище на с. Станево, община Лом. След посещение, обстоен оглед на място, 

запознаване с наличните архивни и други материали, изслушване на доклад за 

резултатите от проведените до момента археологически проучвания и направените 

разисквания, комисията изготви протокол от 05.10.2021 г. за направените констатации 

и направи съответните предложения за одобрение от министъра на културата. 

 

придобиване и разпореждане с имоти и вещи - частна държавна собственост 

 През отчетния период е изготвено писмо до Агенцията за публичните 

предприятия и контрол с отправени предложения за продажба по реда на чл. 44, ал. 1 от 

ЗДС и по Закона за публичните предприятия и контрол на имоти – частна държавна 

собственост с данъчни оценки над 10 000 лева, находящи се на територията на област 

Монтана. 

 Във връзка със сключен между областния управител на област Монтана и 

упълномощен представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, град София договор 

№ 2 от 09.02.2021 г. за продажба по реда на Закона за енергетиката на сграда в 

землището на град Монтана, представляващ трафопост, е проведено заседание на 

комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за отписване от актовите книги за държавна 

собственост на имота. След положителна резолюция на протокола от областния 

управител е издадена заповед за отписване на сградата. 

 В началото на месец октомври по повод постъпило заявление вх. № ДС-

15-7/09.06.2021 г. от Емил Николов Петров от град Монтана за закупуване на поземлен 

имот 312, представляващ застроен терен с площ 1413 кв. м, за който са отредени УПИ 

I-312 и УПИ II-312 с неприложена улична и дворищна регулация, в кв. 53 по плана на 

село Владимирово, е проведено заседание на Комисията по чл. 7 от Вътрешните 

правила.  



Изготвено е писмо до оценителите по утвърдения от областния управител 

списък с отправяне на покана за предоставяне на оферти за изготвяне на пазарна оценка 

на имота, актуван с АДС № 3240/27.02.2009 г.  

В отговор на изпратените покани, са подадени оферти от трима оценители за 

изготвяне на пазарна оценка на имота, актуван с АДС № 3240/27.02.2009 г., които след 

разглеждане на заседание на Комисията по чл. 7 от Вътрешните правила, са класиране в 

низходящ ред. Оценителите са уведомени за извършеното класирани, като на същите е 

указан срок за подписване на договорите за изготвяне на оценките. 

След сключването на договорите с двамата оценители, оценките са разгледани 

на заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила, като за пазарна оценка за 

продажба на поземлен имот 312, представляващ застроен терен с площ 1413 кв. м, за 

който са отредени УПИ I-312 и УПИ II-312 с неприложена улична и дворищна 

регулация, в кв. 53 по плана на село Владимирово, е приета по-високата от двете 

оценки. Издадена е заповед за продажба на имота, която е връчена на купувача. След 

надеждно представяне на платежни документи е сключен договор за покупко – 

продажба с физическото лице. Договорът е вписан в служба по вписванията, гр. 

Монтана. След представен вписан договор за продажба на имот в село Владимирово и 

проведено заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила, е издадена заповед 

за отписване на имота от актовите книги за държавна собственост в полза на 

физическото лице, закупило имота. 

 По повод постъпило с вх. № ДС-15-12/07.12.2021 г. заявление от Петко 

Аврамов Петков от град Монтана за себе си и като пълномощник на Калоян Николов 

Павлов от град Сандански за закупуване на УПИ V-730, представляващ застроен терен 

с площ 1045 кв. м в кв. 7 по плана село Владимирово, утвърден със Заповед №№ 

2591/1963 г. и 307/18.06.1992 г., е проведено заседание на Комисията по чл. 7 от 

Вътрешните правила. Разгледани са представените от собствениците на сградите в 

имота документи и е взето решение за процедиране на преписката. Изпратени са 

покани до оценителите по утвърдения от областния управител списък за представяне на 

оферти за изготвяне пазарна оценка на имота. След получаването на същите отново на 

заседание са приети изготвените оценки, като за пазарна оценка за продажба на имота е 

взета по-високата от двете. Изготвена е заповед, с която за купувач на имота са 

определени собствениците на построените в имота сгради. 

 В началото на 2021 година са продължени четири процедури, започнали в 

края на 2020 година във връзка с постъпили заявления от пълномощник на „Алфасист 

Инженеринг“ ООД, град София за прекратяване на съсобственост между дружеството и 

областния управител на област Монтана върху три имота в град Монтана, находящи се 

на ул. „Сирма войвода“. Четвъртата преписка също е за прекратяване на съсобственост, 

но между ФЛ и областния управител също върху имот находящ се в областния град. 

След изискани актуални удостоверения за данъчни оценки на държавния дял от 

четирите имота и скици на същите, заявленията на съсобствениците, придружени със 

съответните документи, необходими за ликвидирането на съсобствеността, чрез 

изкупуване на държавния дял от съсобственика, са внесени за разглеждане на 

Комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за придобиване, актуване и  разпореждане с 

имоти и вещи – държавна собственост в Областна администрация Монтана. След 

вземане на решения на комисията за всяка от четирите процедури относно наличие на 

условията на чл. 45а от ЗДС за прекратяването на съсобствеността върху имотите и 

необходимост от изготвяне на пазарна оценка, за всеки имот по отделно са изготвени 

писма до независимите оценители на недвижимите имоти по утвърдения от областния 

управител списък за 2021 година, за представяне на оферти от тяхна страна за 

изготвянето на оценките.   

На заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила са разгледани 

изготвените от Милан Златков и Атанас Златков пазарни оценки за дела на държавата 

от ПИ с идентификатори 48489.6.783, ПИ с идентификатори 48489.6.784, ПИ с 

идентификатори 48489.6.785 и ПИ с идентификатори 48489.6.786 по КККР на град 

Монтана. Оценките са разгледани от комисията и в съответствие с Вътрешните правила 



за пазарна оценка за продажба на дела на държавата от всеки от имотите е взета по-

високата от двете оценки. 

За процедиране на четирите преписки за прекратяването на съсобствеността 

върху имотите в град Монтана, своевременно съсобствениците писмено са уведомени 

от областния управител на област Монтана са уведомени за размера на пазарните 

оценки. 

След получени съгласия от съсобствениците са подготвени четири броя 

заповеди за прекратяване на съсобствеността върху имотите. Сключени са договори, 

които са вписани в Служба по вписванията гр. Монтана. 

Във връзка с приключили процедури по прекратяване на съсобствеността чрез 

продажба на държавния дял от съсобствени имоти в град Монтана и вписването на 

договорите за продажба, са проведени заседания на Комисията по чл. 7 от Вътрешните 

правила, на които са взети решения за издаването на заповеди за отписване на имотите 

от актовите книги за държавна собственост в полза на купувачите. 

 На заседание на Комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за 

придобиване и разпореждане, актуване  на имоти  и вещи – държавна собственост в 

Областна администрация Монтана е разгледана и преписка по повод постъпило чрез 

областния управител на област Монтана до министъра на регионалното развитие и 

благоустройството мотивирано искане изх. № УОСГ-24-00-58 /66/09.12.2020 г. от кмета 

на община Берковица за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Общината на 18 

имота – частна държавна собственост, находящи се на територията на община 

Берковица и необходими на общината за реализиране на проект „Изграждане на 

пътническа въжена линия и Ски писта в обхват хижа Ком в м. „Горната Кория“ до връх 

Среден Ком. На заседанието освен представените от общината документи са 

разгледани и тези ,представени от Северозападното държавно предприятие, като от 

Комисията е направено и предложение за изразяване на положително становище от 

областния управител на област Монтана и изпращане на преписката на община 

Берковица в МРРБ за внасяне на предложение в Министерския съвет за вземане на 

Решение в съответствие с чл. 54 от ЗДС. Към настоящия момент не е прието решение 

на Министерския съвет, тъй като Община Берковица не е изготвила коректно 

финансовата обосновка и оценката за съответствие със Закона за държавните помощи. 

 Във връзка с изпълнение задълженията на областния управител на област 

Монтана по чл. 54, ал. 6 от Закона за държавната собственост за осъществяване на 

контрол за изпълнение на забрани, определени в ал. 3 на чл. 54 от ЗДС, със заповед на 

областния управител на област Монтана е назначена комисия, която в присъствието на 

представители на общински администрации по местонахождение на имотите - 

Берковица, Георги Дамяново и Лом, извършиха проверки на място на имотите относно 

ползването им съобразно предназначението и за нуждите, за които са прехвърлени в 

собственост, както и за нарушаване на забраните по чл. 54, ал. 3 от ЗДС. В договорите, 

сключени 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. За резултата от проверките 

е изготвен доклади, който в съответствие с изискванията на ЗДС е изпратен до 

Министерския съвет.  

 По искане на изпълнителния директор на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, 

град София в Областна администрация Монтана е образувана преписка вх. № ДС-16-

1/04.12.2021 за учредяване право на строеж върху имоти – публична държавна 

собственост за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – пътна връзка 

към технологична площадка на копресорна станция „КС „Расово“ на обект 

„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно 

на северния /магистралния/ газопровод на българо-сръбската граница“, на територията 

на област Монтана. Искането касае два поземлени имота с идентификатор 

62222.582.784 и 62222.582.784 по КККР на землище село Расово, в управление на 

Министерство на енергетиката. Във връзка с искането и необходимостта от учредяване 



на вещното право по реда на ЗДС без търг по пазарни цени от ведомството, 

управляващо имотите допълнително са изискани актуални удостоверения за данъчни 

оценки и скици на двата имота.  

На заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила са разгледани 

представените от дружеството – инвеститор на обекта документи и е взето решение за 

процедиране на заявлението и необходимост в този смисъл от провеждане на 

процедура в съответствие с вътрешните правила за възлагане изготвянето на пазарни 

оценки на двата имота. Изпратени са писма до независимите оценители по утвърдения 

списък за представяне на оферти за изготвяне на пазарни оценки за всеки от имотите. 

През месец февруари последователно след изтичане на определените в 

съответните писма срокове и след представяне на офертите от независимите оценители, 

същите са класирани въз основа на методологията за оценка на офертите по низходящ 

ред. На класираните на първо и второ място за всяка процедура са изготвени покани, в 

които им е определен срок за подписването на договорите за възлагане на оценките. 

На двата имота – публична държавна собственост, са издадени две заповеди, с 

които в полза на дружеството е учредено право на строеж върху два имота – публична 

държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатор 62222.582.784 и с 

идентификатор 62222.582.788 и двата с начин на трайно ползване: за местен път по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Расово, община 

Медковец, След влизане в сила на заповедта и заплащане на определените в заповедите 

суми между търговското дружество и областния управител на област Монтана са 

подписани договори за правото на строеж, като след вписването им същите са 

изпратени на ведомството, в чието управление са имотите – министерство на 

енергетиката. 

 След получено в Областна администрация Монтана Решение № 286 от 1 

април 2021 година на Министерския съвет на Република България, издадено на 

основание чл. 7, ал. 5, т. 3 от Закона за държавната собственост за учредяване на 

възмездно ограничено право на сервитут, е изготвено писмо до кмета на Община 

Чипровци с указани в същото суми и банкови  сметки, по които следва да бъдат 

преведени сумите, с оглед учредяването на сервитутното право. След постъпване на 

сумите по определените сметки със Заповед на областния управител, издадена по реда 

на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, върху част от имот – публична държавна собственост, 

представляващ ПИ с идентификатор 03469.381.245 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Бели Мел, целият с площ 815 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на 

трайно ползване: водно течение, река, е учредено безсрочно ограничено възмездно 

право – сервитут в полза на Община Чипровци. Сервитутът през държавния имот е 

учреден за изграждане на довеждаща инфраструктура – въздушно електрозахранване 

20 кV на Обект „Компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци и трафопост“, съгласно подробен устройствен план – 

парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № 205 от 29 май 2018 г. на кмета на 

община Чипровци, в ПИ с идентификатор 03469.664.229 по КККР на землище село 

Бели мел – публична общинска собственост. Пазарната цена на правото на сервитут на 

обща сервитутна площ от 90,95 кв. м през държавния имот, определена по реда на чл. 

210 от Закона за устройство на територията, е  121,00 лв.1 без ДДС. 

  Във връзка с изпълнение задълженията на областния управител на област 

Монтана по чл. 67, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост /ППЗДС/ със заповед на областния управител на област Монтана е 

назначена комисия от служители на Областна администрация Монтана, която в 

присъствието на представители на съответните регионални структури на синдикални 

организации  - Регионален съвет на КНСБ – Монтана и СРС на КТ „Подкрепа“, 

извършиха проверки на място на имотите в гр. Монтана и гр. Лом, относно ползването 

им съобразно предназначението и за нуждите, за които са предоставени за ползване, 

както и за изпълнението на забраните по чл. 67, ал. 1, изречение последно и чл. 67, ал. 6 

от ППЗДС. В договорите, сключени за всеки от имотите, върху които е учредено 

безвъзмездно право на ползване, са вписани забраните, предвидени в ППЗДС, като в 



съответствие с въведените с ал. 13 на чл. 67 от ППЗДС 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. Въз основа на извършената проверка е изготвен доклад до Министерски 

съвет. 

 Във връзка с изпълнение задълженията на областния управител на област 

Монтана по чл. 67а, ал. 12 от ППЗДС със заповед на областния управител на област 

Монтана беше назначена комисия от служители на Областна администрация Монтана, 

която в присъствието на представители на съответните структури на политическите 

партии – ГЕРБ и БСП, извършиха проверки на място на имотите в гр. Монтана и гр. 

Брусарци, относно ползването им съобразно предназначението и за нуждите, за които 

са предоставени и за изпълнението на забраните по чл. 67а ал. 1, изречение последно и 

чл. 67а, ал. 5 от ППЗДС. В договорите, сключени за всеки от имотите, върху които е 

учредено безвъзмездно право на ползване, са вписани забраните, предвидени в ППЗДС. 

Въз основа на извършената проверка е изготвен доклад до Министерски съвет. 

 

надзор и актуване на имотите - държавна собственост 

 В изпълнение задълженията на областния управител по чл.70 и следващите от 

ЗДС  са изпълнени слените дейности:  

 Съставени са общо 136 бр. актове за държавна собственост и 4 бр. актове 

за поправка на АДС. 

По искане на ведомства са съставени 25 бр. актове за частна държавна 

собственост и 108 бр. за публична. Съставени са и 3 бр. АДС за имоти в управление на 

областния управител на област Монтана.  

Всички актове са вписани в съответната служба по вписвания по район на 

действие, след което заверени копия на вписаните актове са връчени срещу разписка, 

или са изпратени по пощата на заявителите, а копия от актовете за имоти в управление 

на областния управител на област Монтана са предадени на директора на дирекция 

АПОФУС заедно с актуална данъчна оценка на имота. 

 Във връзка с отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени 

актове за държавна собственост са извършени са общо 99 бр. отбелязвания, от които 

служебно – 46 бр.  

 Извършени са общо 33 бр. отбелязвания в вече съставени актове за 

държавна собственост на действия по управление, и предоставяне на концесия на 

недвижими имоти. 

 По образувани преписки са издадени 34 бр. заповеди за отписване на 

имоти от актовите книги за държавна собственост. 

 В изпълнение на задълженията на областния управител по чл.82 от ЗДС  с 

писмо изх. № ДС-01-4/24.02.2021 г. в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството са предоставени всички новосъставени актове за държавна 

собственост и актове за поправка на актове за държавна собственост, както и 

информация за управлението и разпореждането с имотите - държавна собственост, на 

територията на областта Монтана за 2020 г. 

 

административни услуги по ЗДС 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 82а от ЗДС през отчетната година са 

извършени следните административни услуги: 

 във връзка с подадени 809 бр. заявления за проверка относно 

наличие/липса на акт за държавна собственост, са извършени проверки в 

архива на имотите – държавна собственост в областна администрация 

Монтана и са издадени удостоверения за общо 921 бр. имота, от които 60 

бр. са издадени служебно, без такса, по искане от общини. За извършване 

на административната услуга са заплатени такси в размер на 10 940 лв. 

 Извършени са проверки и са издадени удостоверения за реституционни 

претенции за 38 бр. имота – служебно без такса, по искане на ведомства и 



1 бр. удостоверение – по искане на търговско дружество, за което е 

заплатена  такса от 15 лв.  

 Издадено е удостоверение за един имот, че същият е отписан от актовите 

книги за държавна собственост. Заплатена е такса е в размер на 10 лв. 

 В изпълнение правомощията на областния управител на област Монтана, през 

отчетния период са извършени и следните административни услуги:  

 във връзка с подадени 18 бр. заявления, са издадени заверени копия от 

договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите 

лица,  от архив “Държавна собственост". 

 По подадени писмени заявления са извършени 18 бр. справки по регистри 

и книги за имоти – частна и публична държавна собственост. 

 

други дейности  

 За периода, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост са постъпили общо 1672 бр. актове за общинска собственост (АОС) от 

общини на територията на област Монтана. Извършвани са проверки на актуваните с 

АОС имоти относно наличие на актове за държавна собственост. 

 По повод постъпила в Областна администрация Монтана жалба вх. №  

АК-11-62/11.08.2021 г. от Десислава Василева Иванова от град София относно ползване 

на имот, отразен като държавна собственост, находящ се в землището на град 

Чипровци,  беше сформирана междуведомствена комисия за извършване на оглед на 

място и преценка съответства ли отразен НТП на имота на фактическото му ползване 

на място Изпратени бяха писма до началника на СГКК – Монтана, до кмета на община 

Чипровци, до директора на ОД „Земеделие“ и до началника на Общинска служба по 

земеделие за определяне на представители за участие в комисията. Въз основа на 

постъпилите писма с определените представители на регионалните структури на 

ведомства и на кмета на община Чипровци със заповед № РД-20-11/30.08.2020 г. на 

областния управител е назначена междуведомствена комисия за извършване оглед и 

проверка на място на ПИ с идентификатор 81390.57.350 по КККР на град Чипровци. 

 Във връзка със заявление вх. № ДС-15-8/05.08.2021 г. от Емил Славейков 

Истатков от град София за закупуване на ПИ с идентификатор 03928.162.21 с площ 386 

кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, е изпратено 

писмо до началника на Общинска служба по земеделие град Берковица, с което е 

поискана пълна история на имота, както и удостоверение за наличие/липса на 

предявени реституционни претенции към имота. 

За изясняване правото на управление върху ПИ с идентификатор 03928.162.21 с 

площ 386 кв. м по КККР на град Берковица е изпратено писмо до министерство на 

енергетиката с искане за предоставяне на информация за управлението на това 

ведомство. 

 Във връзка с изпратена от ДП „Национална компания Железопътна 

инфраструктура“  преписка по повод провеждане на консултации по задание за обхват 

и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно 

предложение за „Модернизация на железопътна линия Видин – София: железопътен 

участък I: Видин – Медковец“, е изразено положително становище по предвиденото 

Инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия Видин – София: 

железопътен участък I: Видин – Медковец“. 

 Във връзка с чл. 45, ал. 3 и чл. 45б, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, през отчетния период беше 

взето експерт от дирекцията е участвал в 6 бр. заседания на постоянно действаща 

междуведомствена комисия, на която са разгледани и приети планове на 

новообразувани имоти на стопански дворове, или части от такива, на територията на 

област Монтана както следва: 

- За приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Септемврийци, 

община Вълчедръм, касаещ ПИ с идентификатор 16184.119.337. 

- За приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор с. Септемврийци, 

община Вълчедръм, касаещ ПИ с идентификатор 16184.840.340.  



- За приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор № 2 – село 

Костенци, община Берковица, касаещ имоти 38933.314.10 и 38933.314.13.  

- За приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор в землището на с. 

Медковец, касаещ имоти 47593.84.25 и 47593.84.26.  

- За приемане на план на новообразуваните имоти за част от стопански двор в 

землището на с. Расово, община Медковец, с който се образува ПИ 62222.247.246, за 

което е съставен протокол; 

- За приемане на план на новообразуваните имоти на стопански двор в землището на с. 

Медковец, касаещ имоти 47593.84.30 и 47593.84.31. За решението на комисията е 

съставен протокол. 

 Във връзка със Заповед № ДС-06-62/25.11.2021 г. на областния 

управител, беше взето участие в междуведомствена комисия с участието на 

представители на „ВиК“ ООД гр. Монтана, Асоциацията по ВиК и служители на 

областна администрация Монтана за извършване на проверка и приемане на 

инвестициите, направени от оператора по ВиК през 2021 г. За всички обекти са 

изготвени протоколи. 

 Във връзка с изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри 

на урбанизирани територии на 17 бр. населени места на територията на общините 

Монтана и Вършец, беше взето участие в заседания на междуведомствени комисии, 

назначени по реда на чл. 47 от Закона за кадастъра и имотния регистър със Заповед № 

РД-14-36/11.05.2021 г. и Заповед № РД-14-37/11.05.2021 г. на изпълнителния директор 

на АГКК: 

- за приемане на „Карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за 

населените места на с. Благово, с. Долно Белотинци и с. Студено Буче, община 

Монтана. За направените констатации и взетите решения от комисията, е съставен 

протокол № 1/31.05.2021 г.; 

- за приемане на „Карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за 

населените места на с. Горно Озирово, с. Долно Озирово и с. Стояново, община 

Вършец. За направените констатации и взетите решения от комисията, е съставен 

протокол № 1/31.05.2021 г.; 

- за приемане на „Карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за 

населените места на с. Горна Бела речка, с. Долна Бела речка и с. Спанчевци, община 

Вършец. За направените констатации и взетите решения от комисията, е съставен 

протокол № 5/31.08.2021 г.; 

- за приемане на „Карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за 

населените места на с. Безденица, с. Доктор Йосифово и с. Славотин, община Монтана. 

За направените констатации и взетите решения от комисията, е съставен протокол № 

6/31.08.2021 г.; 

- за приемане на „Карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за 

населените места на с. Драганица и с. Черкаски, община Вършец. За направените 

констатации и взетите решения от комисията, е съставен протокол № 9/10.11.21 г.; 

- за приемане на „Карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти за 

населените места на с. Белотинци, с. Липен и с. Смоляновци, община Монтана. За 

направените констатации и взетите решения от комисията, е съставен протокол № 10 от 

10.11.2021 г. 

 Във връзка с обявени проекти за кадастрална карта и кадастрални 

регистри на с. Долно Белотинци, с. Благово, с. Студено буче, община Монтана, и на с. 

Долно Озирово, с. Горно Озирово и с. Стояново, община Вършец, бяха извършени 

проверки относно правилно отразяване на собствеността на държавата. Подготвени 

бяха възражения по така представените проекти – за поправка в кадастралните 

регистри за 5 бр. имоти в с. Благово, за поправка в кадастралните регистри за 3 бр. 

имоти в с. Долно Белотинци и за поправка в кадастралните регистри за 2 бр. имоти в с. 

Студено буче. 

 

 



обща информация за имотите държавна собственост в управление на 

областния управител на област Монтана през 2021 г. 

Към 01.01.2021 г. в управление на областния управител на област Монтана са 

били 102 бр. имоти, като от тях 22 бр. са публична държавна собственост и 80 бр. 

частна държавна собственост.  В резултат на предприемани действия по управление и 

разпореждане в края на 2021 г.  общия брой на управляваните от областния управител 

на област Монтана имоти е 123 бр. –  от тях 23 бр. публична държавна собственост и 

100 бр. частна държавна собственост. 
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