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І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

І.1. Численост 

Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с 

Устройствения правилник на областните администрации през 2019 г. е намалена от 33 

на 32 броя. (считано от 01.03.2019 г.) 

Към 31.12.2019 г. са заети 26 щатни бройки. От тях 5 са по трудово 

правоотношение и 21 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 31.12.2019 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 програма „Старт на кариерата” през 2019 г. е сключен 1 рамков договор с 

Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ Монтана, в резултат на което за 9 

месеца е назначен един експерт в дирекция АПОФУС.  

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2019 г., за срок от 6 

месеца са назначени 4 безработни лица на длъжности „координатор“, „работник 

поддръжка“ и „работник озеленяване“. 

През 2019 г. е сключен и един рамков договор с Агенция по заетостта чрез 

Дирекция „Бюро по труда“ Монтана по Проект КАТАЛОЗИ с период на действие от 3 

месеца. По проекта е наето едно лице на длъжност „специалист, обработка на данни“. 

През 2019 г. продължава договора по Национална програма за заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания, по който е наето едно лице на длъжност 

„хигиенист“ за срок до 29.10.2020 г. 

Освен това е сключен нов рамков договор и е наето още 1 лице на длъжност 

„Хигиенист“ за срок от 2 години, считано от 11.09.2019 г. 

Сключен е и един рамков договор с Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро 

по труда“ Монтана по Национална програма „Помощ за пенсиониране“, по който са 

наети две лица на длъжност „работник озеленяване“, със срок на действие на трудовите 

договори до навършване на пенсионна възраст на наетите лица, но за не повече от 2 

години.  

 

І.2. Назначаване на служители 

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. по утвърдената численост на 

персонала са назначени седем служители: 

 двама служители по трудово правоотношение – един служител на длъжност 

главен специалист в дирекция АКРРДС и един специалист в дирекция АКРРДС. 

 петима служители по служебно правоотношение, както следва: двама служители 

на длъжност „старши експерт“ в дирекция АКРРДС – назначени по чл. 15 от 

ЗДСл за заместване на служители в отпуск по майчинство, бременност и 

раждане; главен експерт в дирекция АКРРДС – назначен по чл. 81а, ал. 1 и ал. 4 

от ЗДСл и сключено писмено споразумение с Агенция "Митници"; старши 

експерт и младши експерт в дирекция АКРРДС – назначени след проведени 

конкурсни процедури. 



През 2019 г. са проведени две конкурсни процедури, приключили с назначаване 

на държавни служители на длъжностите старши експерт и младши експерт в дирекция 

АКРРДС. 

През 2019 г. е сключен трудов договор с едно лице за изпълнение на задължения 

на оперативен дежурен по ПМС 212. 

   

І.3. Прекратяване на правоотношения 

През 2019 г. са прекратени правоотношенията със седем служители от 

утвърдената численост на персонала, както следва: 

По служебно правоотношение – през 2019 г. няма прекратени служебни 

правоотношения с държавни служители. 

 По трудово правоотношение: 

- Изпълнител – уредник сграда в дирекция АПОФУС, главен специалист, 

специалист, изпълнител – шофьор в дирекция АКРРДС – по взаимно съгласие на 

основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ и подадено писмено заявление от служителя; 

- Главен специалист и специалист в дирекция АКРРДС – на основание чл. 327, ал. 

1, т. 9 от КТ, поради постъпване на държавна служба; 

- Заместник областен управител – на основание чл. 29, ал. 4 от Закона за 

администрацията, във връзка с подадено заявление от лицето и избирането му за 

кмет на община. 

 

 Прекратен е договорът с оперативен дежурен по ПМС 212 по взаимно съгласие 

на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ и подадено писмено заявление от служителя. 

 

Поради изтичане срока, през 2019 г. са прекратени договорите на наетите по  

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

Програма „Старт на кариерата” 2019 г. –1 лице; 

Проект КАТАЛОЗИ – 1 лице; 

Регионална програма за заетост 2019 – 4 лица; 

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

наето лице по Национална програма „Помощ за пенсиониране“ на основание чл. 71, ал. 

1 от КТ. 

 

І.4. Отпуски на служителите 

             През 2019 г. служителите по щатната численост на Областна администрация 

Монтана са използвали 574 дни полагащ им се платен годишен отпуск, 2 дни платен 

отпуск за съдебни заседатели и 11 дни неплатен отпуск. 

Общият брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2019 г. е 357 

дни, в т.ч. 300 дни за 2019 г., 29 за 2018 г. и 28 дни – неизползван отпуск от преди 

01.01.2010 г. 

 

І.5. Обучения на служителите 

 През 2019 г. преминалите обучение служители са 16 на брой. Те са участвали в 

24 проведени обучения и семинари. 

 Дванадесет служители са участвали в повече от едно обучение. 

 Проведени са 13 обучения от Годишния план за обучение на администрацията, в 

резултат на което са обучени 12 служители. 

 Преминалите обучения са по следните теми: 

 Обучение за работа с ГИС платформа Единната Информационна Точка  

 Инструктаж по "План за използване на пощенските и електронните 

съобщителни мрежи при кризи от военен характер" 

 Семинар "Изготвяне на оценка на публични ВиК активи"  

 /по проект "Подпомагане региналното инвестицинно планиране на отрасъл ВиК" 

финансиран от ОП "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансиран от ЕС чрез 

ЕСИФ/  

 Семинар по линия на ОМП  



 Управление на проекти 

 Организация на документооборота в държавната администрация (базов модул) 

@ 

 Организация на документооборота в държавната администрация 

 Обучение по защита на защита на личните данни в публичния сектор 

 Комбинирано финансиране (БПФ и инструменти за финансов инженеринг) 

 Годишна среща на специалистите по човешки ресурси 

 Мерки срещу изпирането на пари @ 

 Аналитични умения и критическо мислене 

 Текстообработка по ECDL 

 Семинар за политически диалог на високо ниво "Децентрализация и 

регионализация в България: Уроци от международния опит и препоръки за 

България" 

 Презентационни умения @ 

 Оперативна съвместимост и информационна сигурност 

 Портал за работа в държавната администрация - Инструкции за звена ЧР 

 Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на публичност 

 Комуникационни умения 

 Заключителна среща за подготовката на Национално учение "Защита 2019" – 

Козлодуй 

 Методическа среща с лицата отговорни за финансово-счетоводната отчетност и 

управлението на човешките ресурси на второстепенните разпоредители с 

бюджет към Министерски съвет 

 Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност 

 Въведение в държавната служба @ 

 

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

 В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от 

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

 През периода са сключени общо 15 граждански договори, от които 9 с експерти 

и технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК Монтана в избори за 

членове на Европейски парламент. Пет договора са сключени с лицензирани оценители 

за изготвяне на пазарни оценки за продажба на имоти държавна собственост в 

управление на областния управител на област Монтана. 

 

І.7. Стажове на ученици и студенти 

През 2019 г. са проведени общо 3 преддипломни студентски стажа от студенти 

по специалностите „Политология“, „Публична администрация“ и „Стратегическо и 

бизнес планиране“, 4 учебни практики на студенти от специалност „Право“ и една 

производствена практика на ученик от специалност „Бизнес администрация“. През 

периода не са провеждани студентски стажове от Централизираната кампания за 

студентски стажове в държавната администрация. 

 

ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

И през 2019 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 от Стратегията за развитие на 

държавната администрация 2014-2020 г. 

Целта е постигната чрез изпълнение на следните дейности: 

 Предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за 

административни услуги, чрез поддържане на актуален списък на 

предоставяните административни услуги на гишето за административно 

обслужване и на интернет страницата на ОА Монтана – в Областна 

администрация Монтана и през 2019 г. е предоставяна пълна информация за 

административните услуги, извършвани от администрацията, която е достъпна 



за потребителите. Списъкът с услугите е актуализиран и е обявен на гишето за 

административно обслужване, на интернет страницата на администрацията и в 

Административния регистър.  

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

– през 2019 г. с всички участници, които са регистрирани в електронния обмен е 

водена комуникация срез СЕОС, като са заведени 776 входящи документа и са 

изпратени 1925 изходящи такива. 

 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от 

качеството на административното обслужване – с цел повишаване 

ангажираността на служителите, обслужващи потребителите на 

административни услуги, на гишето за административно обслужване са 

поставени анонимни анкети, които гражданите може да попълват и да изразят 

своето мнение, защото удовлетвореността на гражданите е важна предпоставка 

за подобряване на обслужването чрез отнасяне към всички потребители 

равнопоставено и честно и предоставяйки пълна и вярна информация, относно 

извършваните услуги. През 2019 г. на гишето за административно обслужване са 

попълнени 28 анкетни карти, като 27 анкетирани са дали отговор, че 

обслужването е на много високо ниво, а един анкетиран, че е на добро ниво. На 

интернет страницата е попълнена 1 анкета. Анкетираният гражданин е дал 

отговор, че информацията на таблата за административните услуги е ясна и 

разбираема. Няма анкетирани, които да не са доволни от административното 

обслужване в ОА Монтана. 

Административното обслужване в Областна администрация Монтана е 

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

достъпно за посетителите. 

Обслужването на гражданите се осъществява без прекъсване чрез подаване на 

писмени 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. През 2019 г. по електронната поща е заявена една услуга за достъп до 

обществена информация. 

За реда и организацията на административното обслужване в администрацията 

действат вътрешни правила.  

 През 2019 г. са обработени общо 7195 преписки. 

   Предоставените административни услуги, след подадени заявления, от 

потребителите през 2019 г. са 1701 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 Обла анастна администрация Монтана в началото на 

2019 г. е със 102000 лв. приходи и 809000 лв. разходи за дейност „Областна 

администрация” и дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности”.  

През годината той е коригиран с разходите по програми за заетост, с разходите  

за логистично осигуряване на изборния процес на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България и изборите за общински съветници и кметове и със 

средствата за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. 

 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 2019 г. приходите на Областна администрация Монтана са 87916 лв., които по 

параграфи са както следва: 

 

 

§ Наименование на приходния параграф  
Приходи 

2019 г. 

24-05 Наем имущество 31268,00 

24-06 Наем земя 7085,00 

25-01 Такси от административни и други услуги и дейности 14849,00 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 2959,00 

36-00 Други неданъчни приходи 2300,00 

37-01 ДДС -21811,00 

37-02 ЗКПО -1907,00 

40-40 Продажба на нефинансови активи 53173,00 

 Общо 87916,00 

 

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

 Приходите от продажби са от продажба на терен държавна собственост в 

управление на областния управител. 

 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 2019 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в 

размер на 916827 лв. 

За дейността на областната администрация разходите са 730457 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 56168 лв. – за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.  

За дейности по двата вида избори през 2019 г. за членове на Европейския 

парламент от Република България и за общински съветници и кметове са изразходени 

91781 лв. 



 През годината са изразходвани и 38421 лв. за възнаграждения и осигуровки на 

наети по програми за временна заетост. 

 

§ Наименование на разходния параграф  
Разходи 

2019 г. 

01-00 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови и служебни правоотношения 
374099,00 

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала  148812,00 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
134617,00 

10-00 Издръжка 159034,00 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 28696,00 

52-00 Придобиване на ДМА 71569,00 

  916827,00 

 

По § 01-00 374099 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията 

по трудови и служебни правоотношения. 

По § 02-00 са изразходвани 148812 лв., от които 13269 лв. за възнаграждения на 

наети по извънщатна численост, 990 лв. плащания по договори с физически лица, 13616 

лв. за обезщетения в т.ч. и поради придобиване право на пенсия, 7521 лв. за СБКО и 

други плащания, 43768 лв. за възнаграждения на оперативните дежурни, 32235 лв. за 

възнаграждения на наети по програми за заетост, 31396 лв. за възнаграждения на 

членовете на РИК Монтана и 6017 лв. за възнаграждения на експерти и технически 

сътрудници, подпомагащи дейността на РИК .   

По § 05-00 са отчетени 134617 лв. за задължителни осигурителни вноски за 

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

за работа по извънтрудови правоотношения, членове на РИК, сътрудници към 

комисията и наети по програми за заетост. 

По § 10-00 159034 лв. са за издръжка, от които 3897 лв. за издръжка на 

дейностите по ОМП, 20716 за дейности свързани с изборите през 2019 г. и 134421 лв. за 

издръжка на областната администрация. 

Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 28696 лв. и представляват 

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

управление на областния управител на област Монтана за 2019 г. и данък за превозните 

средства използвани от администрацията. 

Придобитите дълготрайни материални активи са на стойност 71569 лв. 

Основните разходи за издръжка на администрацията, дейностите във връзка с 

изборите за членове на Европейския парламент и за общински съветници и кметове, и 

дейностите по ОМП са за материали, горива, ел. енергия, вода, пощенски услуги, 

телефонни разговори, командировки и др. 

 

§ Наименование на разходния параграф за издръжка 
Разходи 

2019 г. 

10,00 Издръжка в т.ч. 159034,00 

 Разходи за материали 29553,00 

 Разходи за вода, горива и енергия 37930,00 

 Разходи за външни услуги 64878,00 

 Разходи за текущ ремонт 6101,00 

 Разходи за командировки в страната 6284,00 

 Разходи за командировки в чужбина 616,00 

 Разходи за застраховки 6811,00 

 Други разходи за СБКО 5633,00 

 
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 

обезщетения и разноски 
1228,00 

 



Разходите за материали от 29553 лв. са формирани от разходи за канцеларски 

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

материали за поддръжка на сградата на Областна администрация и сградата на 

„Расника”, материали и консумативи за автомобилите и др. 

Разходите от 37930 лв. за вода, горива и енергия са за гориво на служебните 

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

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

използвана от администрацията.  

Разходите за външни услуги са на обща стойност 64878 лв. – за пощенски 

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

продукти, интернет и СОТ, отпечатване на изборни книжа и други. 

Текущите ремонти са на стойност 6101 лв. и включват ремонти на служебни 

автомобили и в сградата на Областна администрация Монтана. 

Разходите за командировки в страната и чужбина са 6900 лв. 

Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на 

областния управител, имущество и транспортни средства са 6811 лв. 

Разходи от 1228 лв. за санкции и неустойки са формирани основно от лихви за 

неплатените в срок местни данъци и такси за 2019 г. 

През 2019 г. са извършени и дейности по разплащане на разходи за 

възнаграждения на районна, общински и секционни избирателни комисии и други 

трансфери във връзка с избори за членове на Европейския парламент и избори за 

общински съветници и кметове.  

 

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

През 2019 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранително-

мобилизационната подготовка /ОМП/ в област Монтана, при необходимост, са 

актуализирани съставите на Областния съвет за сигурност /ОСС/ – Монтана, Областния 

щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с 

националния и с общинските щабове на територията на област Монтана, както и 

схемите за тяхното оповестяване, Областния съвет за намаляване риска от бедствия, 

Областния кризисен щаб и Областната комисия „Военни паметници”. 

 През 2019 г. са проведени три заседания на Областния щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия. Първото заседание е проведено в рамките на 

международно учение на тема „Издирване и спасяване при тежки/средно тежки 

условия в градска среда, и издирване и спасяване в заразена среда (CBRN среда)“. 

Тренировката на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия е в частта 

„Земетресение“. Второто заседание е във връзка с Националното пълномащабно учение 

„ЗАЩИТА 2019“ на тема „Проиграване на част трета от Националния план за защита 

при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ Козлодуй“, а проведеното трето 

заседание е във връзка с готовността на областта за работа при зимна обстановка. От 

администрацията е събрана и обобщена информация за техниката, с която ще се 

осъществява почистването с цел същата да не се дублира и да се създадат затруднения, 

след което е изпратен доклад до ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

 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, Областната 

комисия „Военни паметници” и Областния съвет за сигурност през 2019 г. не са 

провеждали заседания.  

През 2019 г. е извършена планова частична проверка от Министерство на 

отбраната за готовността на област Монтана за работа във военно време. 

През годината са провеждани занятия с оперативните дежурни по ОСС – 

Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по 

оповестяване.  

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

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 



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

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

вътрешните работи.  

Проведени са и две тренировки (на 24 април и 28 ноември) за изпълнение на 

част от разработения „План за използване на пощенските и електронните съобщителни 

мрежи при кризи от военен характер”. 

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

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

на дейности  по отбранително-мобилизационната подготовка през 2019 г. 

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

средства за ОМП през 2018 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2020 г.   

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

мобилизационно назначение.  

През 2019 г. съгласно методическите указания за разработване на 

военновременните планове на министерства, ведомства, области, общини, бюджетни 

организации и юридически лица с възложени военновременни задачи, от 

териториалните структури е изискана информация, която е необходима за изготвяне на 

областния план.   

Изпълнени са и дейности и е подадена информация до МО за безусловно 

отсрочване на длъжностите, заемани от запасни и на техниката-запас. 

През 2019 г. продължава извършването на  превантивни дейности за защитата на 

населението и инфраструктурата на територията на област Монтана при бедствия. 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите и с цел 

предприемане на мерки за недопускане или намаляване на риска от бедствия със 

заповеди на областния управител на област Монтана са сформирани междуведомствени 

комисии, които през пролетта и есента на 2019 г. са извършили обследване на 

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

изравнители) на територията на областта. 

Направени са общо 60 проверки на 58 броя язовири. Проверени са и 3 броя 

изравнители, 4 броя диги и 3 броя хвостохранилища. 

 С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване 

възможността за създаване на критични ситуации от комисията са дадени предписания 

за изпълнение.   

Междуведомствена комисия, назначена от областния управител е извършила 

оглед на 32 участъка от речни легла с намалена проводимост в извънурбанизирани 

територии в област Монтана. 

През годината при влошаване на метеорологичната прогноза и активиране 

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

критични ситуации, до неговото деактивиране ежедневно е изпращана информация за 

свободните обеми на язовирите и протичането на реките. 

Освен това и през 2019 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 изпълнение на задълженията на кметовете по чл. 4 и чл. 5 от 

Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи е 

изискана информация за предприетите от тях действия за осигуряване безопасността на 

населението и предотвратяването на инциденти при използване на водните обекти 

територията на съответната община.   

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 за периода 2005-2014 г. и през 2018 г. 



Обсъдени са и изпратени в Министерство на отбраната предложения за ремонт 

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

В изпълнение на т. 4.1.4. от Директивата за привеждане на страната в готовност 

за работа във военно време и задължението пунктовете за управление на общините да 

се определят със заповед на областния управител е събрана информация от общините 

за местонахождението на същите, които са определени от кметовете за зона за 

сигурност клас II. 

И през 2019 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 10 обекта. Становища през 2019 г. са 

дадени общо за 46 обекта, като част от тях са за подновени искания от предходни 

години, за които 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 2019 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. АНТИКУРУПЦИОННИ МЕРКИ 

И през 2019 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 2019 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. 

   

VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

През 2019 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 7 съдебни дела, от 

които към настоящия момент 7 висящи, както следва: 



 Граждански дела – 4 бр., от тях – 4 висящи; 

 Административни дела – 0 бр.;  

 Изпълнителни дела – 3 бр., от тях – 3 висящи. 

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 са все още висящи, като за всяка отделна 

съдебна инстанция са образувани в различни години и с различен номер.  

 През 2019 г. са давани и становища от името на областния управител по проекти 

на нормативни актове. 

 

VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

През 2019 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.  

 На интернет страницата на администрацията са публикувани Вътрешните 

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

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

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

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

електронен вид.  

Във вътрешните правила е указано помещението за преглед на информацията 

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

задължения по ЗДОИ. 

 През 2019 г. в ОА Монтана е постъпило едно заявление за достъп до обществена 

информация, по електронната поща, от неправителствена организация. През годината 

няма оставени без разглеждане заявления. 

 Заявлението е за предоставяне на официална информация и по него е 

предоставен свободен достъп. 

 При предоставянето на достъпа до обществена информация е спазен 

законоустановения срок. 

 През годината няма постъпили жалби срещу решения за предоставяне на достъп 

до обществена информация.  

 

IX. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

1.Упражняване на контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети. 

Съгласно правомощията на Областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, относно контрола за 

законосъобразност на актовете на общинските съвети, през отчетния период са 

постъпили 167 бр. протоколи и проверени общо 1893 бр. решения. От тях върнати за 

ново обсъждане са 7 бр. решения, които са преразгледани от общинските съвети. 

Оспорени пред Административен съд – Монтана, без да са връщани са 3 броя решения. 

Със заповеди на Областния управител са върнати за ново обсъждане или 

оспорени пред Административен съд – Монтана следните решения на общински 

съвети: 

Общински съвет Берковица 



            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 460 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-2/16.08.2019 г. на Областния управител е 

оспорено Решение № 1686 от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет 

Берковица. С посоченото решение oбщинскит съвет приема изготвената пазарна 

цена на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Замфирово, община Берковица, с начин на трайно ползване: ниско застрояване 

(до 10 м.) и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), дава съгласие за продажба на имота на собственика на законно построена 

върху имота сграда. Редът за продажба 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. Законно построена би била сграда, за която са налице всички 

издадени по съответния ред строителни книжа. В случая такива няма и не са 

представени. След като не са налице строителни книжа, не може да се приеме и 

за законно построена сградата. В този случай парцелът - частна общинска 

собственост, върху който е изградена сградата на заявителката не може да бъде 

продаван по привилегирования ред, предвиден в чл. 35, ал. 3 от ЗОС.  

 Образуваното административно дело № 418/2019 г. в Административен съд 

Монтана е прекратено с Определение № 398/03.09.2019 г., поради отмяна на решението 

от Общинския съвет с Решение № 1753 от Протокол № 83/30.08.2019 г. 

2. Със Заповед № АК-04-3/16.08.2019 г. на Областния управител е 

оспорено Решение № 1688 от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет 

Берковица. С посоченото решение oбщинскит съвет приема изготвената пазарна 

цена за продажба на Урегулиран поземлен имот (УПИ) по регулационния план 

на с. Ягодово и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС) дава съгласие за продажба на описания по-горе поземлен имот на 

собственика на законно построената върху имота сграда. 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. Визираното изключение е предвидено с 

оглед по-особения статут на собственика на законно построена върху 

общинската земя сграда и не може да се тълкува и прилага разширително в 

други хипотези. За да се приложи този облекчен ред за продажба, на първо 

място са необходими доказателства за собствеността върху сградата, построена 

върху общинска собственост. Такъв документ не е приложен.  На следващо 

място, необходимо е да бъдат представени и доказателства за законността на 

сградата, каквито отново липсват. Такъв документ би бил Удостоверение от 

главния архитект на  общината, че построената в общинския имот сграда е 

законна. Законно построена би била сграда, за която са налице всички издадени 

по съответния ред строителни книжа. 

Образуваното административно дело № 419/2019 г. в Административен съд 

Монтана е прекратено с Определение № 397/03.09.2019 г., поради отмяна на решението 

от Общинския съвет с Решение № 1754 от Протокол № 83/30.08.2019 г. 

3. Със Заповед № АК-04-4/16.08.2019 г. на Областния управител е 

оспорено Решение № 1689 от Протокол № 82/26.07.2019 г. на Общински съвет 

Берковица. С посоченото решение oбщинскит съвет приема изготвената пазарна 

цена за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 19 по 

регулационния план на с. Ягодово и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС) дава съгласие за продажба на описания по-горе 

имот на собственик на законно построена сграда, без да са налице двете 

кумулативни предпоставки: заявителят пред административния орган да е 

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



Удостоверението за търпимост се издава от главния архитект и има 

удостоверителен характер. Търпимостта означава, че сградата не подлежи на 

премахване и може да бъде обект на разпоредителна сделка, но не е 

доказателство за законност на същата, по смисъла на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

Образуваното административно дело № 420/2019 г. в Административен съд 

Монтана е прекратено с Определение № 503/16.10.2019 г., поради отмяна на решението 

от Общинския съвет с Решение № 1755 от Протокол № 83/30.08.2019 г. 

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

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо - 98 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

  Общински съвет Брусарци: 

              Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 98 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 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 96 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Общински съвет Вършец 

            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 14 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 136 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

Общински съвет Георги Дамяново  
            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 98 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Общински съвет Лом 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 18 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-04-4/16.08.2019 г. на Областния управител е 

върнато за ново обсъждане Решение № 649 от Протокол № 79/31.07.2019 г. на 

Общински съвет Лом. С посоченото решение общинския съвет обявява имот с 

с начин на трайно ползване пасище, находящ се в местността „Гена“, в 

землището на с. Сливата за частна общинска собственост. Съгласно закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи пасищата и мерите са 

публична общинска собственост и промяната на начина на трайно ползване за 

други земеделски нужди може да стане само по специален ред. Съгласно чл. 

78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ), собственикът на земеделска земя или 

упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да 

подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на 

трайно ползване на имота, или на части от него за други земеделски нужди. За 



имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението 

се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или 

ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от 

заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени 

територии. Съгласно приложания документ от РИОСВ имота частично попада 

в защитена зона. Имота попада и в обхвата на специализиран слой "Постоянно 

затревени площи", а промяна на начина на трайно ползване на имоти, 

включени в този слой, може да се извършва само след тяхното изключване от 

слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 

2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.  

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 682 от Протокол № 

82/12.09.2019 г. 

Общински съвет Медковец: 

            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 214 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Със Заповед № АК-04-8/11.12.2019 г. на Областния управител са върнати за 

ново обсъждане Решение № 11 и Решение № 15 от Протокол № 3/28.11.2019 г. на 

Общински съвет Медковец. С Решение № 11 Общинският съвет приема Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. 

С Решение № 15 отменя разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 16, т.6 от Наредба 

№ 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазване на общественото 

имущество на територията на община Медковец. Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА 

(в приложимата й редакция изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.), сочи, че 

изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на 

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. Съобразно ал. 3 на посочения член от ЗНА преди 

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

орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект за приемане на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, както и за изменение на Наредба № 1 за поддържане 

на обществения ред, чистотата и опазване на общественото имущество на територията 

на община Медковец, не са публикувани на интернет страницата на общината. Срокът, 

който се предоставя на заинтересованите лица за предложения и становища по 

проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни - чл. 26, 

ал. 4 ЗНА. Поради тази причина, с посочените решения е допуснато процесуално 

нарушение по чл. 26, ал. 2 от ЗНА, както и нарушение на принципите за обоснованост, 

стабилност, откритост и съгласуваност, нормирани в чл. 26, ал. 1 от ЗНА. 

Решенията са отменени от общинския съвет с Решение № 51 от Протокол № 

4/20.12.2019 г. 

Общински съвет Монтана  

            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 253 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 
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Общински съвет Чипровци 

            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 190 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Със Заповед № АК-04-6/02.12.2019 г. на Областния управител са върнати за 

ново обсъждане Решение № 2 и Решение № 5 от Протокол № 2/20.11.2019 г. на 

Общински съвет Чипровци. С Решение № 2 Общинският съвет изменя текста на чл. 16, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за определяне 

възнаграждението на председателя на Общинския съвет. С Решение № 5 Общинският 

съвет преповтаря Решение № 2 и отново определя възнаграждението на председателя 

на Общинския съвет. Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА (в приложимата й редакция 

изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.), сочи, че изработването на проект на 

нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, 

обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. Съобразно ал. 3 на посочения член от ЗНА преди 

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

орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация не е публикуван на интернет страницата на общината. 

Срокът, който се предоставя на заинтересованите лица за предложения и становища по 

проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни - чл. 26, 

ал. 4 ЗНА. Поради тази причина, с посочените решения е допуснато процесуално 

нарушение по чл. 26, ал. 2 от ЗНА, както и нарушение на принципите за обоснованост, 

стабилност, откритост и съгласуваност, нормирани в чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Решение № 

4/20.11.2019 г. е прието без нормативно основание и не поражда никакви правни 

последици, тъй като същото преповтаря дословно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 7 от 

Правилника на Общинския съвет, без да се внасят каквито и да било промени. 

Решенията са отменени от общинския съвет с Решение № 25 от Протокол № 

4/18.12.2019 г. 

Общински съвет Якимово 

            Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 86 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.  

Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-1/25.01.2019 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 355 от Протокол № 53/15.01.2019 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение oбщинскит съвет обявява за частна общинска 

собственост поземлен имот с площ 2.968 дка от землището на с. Дългоделци, община 

Якимово. Общински съвет Якимово е приел решението на основание чл. 6, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост (ЗОС) за обявяване на имот (мощурище), включен в 

текста на решението, от публична в частна общинска собственост, без да са изпълнени 

предпоставките и в нарушение на текста на самата разпоредба – преди същият да е 

престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Само при наличието на 

променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия за това може 

да се пристъпи към промяна характера на собствеността. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от 

ЗОС предвижда, че публична общинска собственост са имотите, предназначени за 

осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната 

администрация, както и имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от общинско значение. Обектът на Решение № 355/15.01.2019 г. на 

Общински съвет Якимово по смисъла на ЗВ е публична общинска собственост и 



действия по управление и разпореждане с него като частна общинска собственост са 

недопустими. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 360 от Протокол № 

54/30.01.2019 г. 

2. Със Заповед № АК-04-7/09.12.2019 г. на Областния управител е върнато за ново 

обсъждане Решение № 11 от Протокол № 2/29.11.2019 г. на Общински съвет Якимово. 

С посоченото решение oбщинскит съвет учредява в полза на ФК за срок от 5 г., 

безвъзмездно право на ползване върху спортен терен – „Стадион“, актуван с Акт за 

публична общинска собственост. Общински съвет Якимово е взел решение, 

позовавайки се на разпоредби (чл. 50, ал. 3) от отменения Закон за физическото 

възпитание и спорта (ЗФВС)  и от Правилника за прилагането му (ППЗФВС) - чл. 72. С 

ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г. е приет нов ЗФВС, а Правилник за 

прилагане на закона е приет с ПМС № 77 от 9.04.2019 г., обн., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 

г., в сила от 12.04.2019 г. Съгласно чл. 113 от ЗФВС върху спортен обект – държавна 

или общинска собственост, може да се учредява възмездно или безвъзмездно право на 

ползване. Право на ползване или право на строеж може да се учредява безвъзмездно в 

полза на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са 

вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1. Условията и реда за използването на 

спортните обекти – общинска собственост се определят с наредба на съответния 

общински съвет по чл. 103, ал. 2, т. 2. Общински съвет Якимово няма приета такава 

наредба. В чл. 114 и чл. 115 от ЗФВС са регламентирани и подробно изброени 

необходимите документи за подаване на заявление за учредяване право на ползване 

върху спортен обект, както и компетентния да разгледа заявлението орган – за спортни 

обекти или имоти общинска собственост – кмета на съответната община. В хода на 

контрола за законосъобразност не се установява, (а и липсват твърдения в тази насока), 

че са спазени изискванията, регламентирани в чл. 114 и следващите. Следва да се 

отбележи и, че приложеният АОС е за имот по КВС, а със Заповед № РД-18-

354/22.05.2019 г. на Изп. Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на с. 

Якимово. Недопустимо е Общинският съвет да придобива, да управлява и да се 

разпорежда с общински имоти, без по ясен и недвусмислен начин да са определени 

преди това площта, НТП и др. индивидуализиращи имота белези, съгласно актуални 

Акт за общинска собственост и скица. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 18 от Протокол № 

3/27.12.2019 г. 

Обобщената информация за осъществения административен контрол относно 

законосъобразност на приетите от общинските съвети  решения през 2019 г. е следната: 
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БЕРКОВИЦА 17 460 - - - 3 -  - 3 -  

БОЙЧИНОВЦИ 15 98 - -  - - -  -  -  - 

БРУСАРЦИ 15 98 - - -  - -  -  - -  

ВЪЛЧЕДРЪМ 16 96 - -  - - -  -  - -  

ВЪРШЕЦ 14 136 - -  - - - -   - -  

ГЕОРГИ  

ДАМЯНОВО 
11 98 - - - - - -  -  - 



ЛОМ 18 164 1 1  - - - -   - -  

МЕДКОВЕЦ 16 214 2 2 - - - -   -  - 

МОНТАНА 11 253 - - - - - - -  - 

ЧИПРОВЦИ 17 190 2 2 - - - - -  - 

ЯКИМОВО 17 86 2 2 - - - -  -  - 

общо 167 1893 7 7 - 3 - - 3 - 

 

 

През отчетния период са разгледани два сигнала на граждани и общински 

съветници срещу решения на общинските съвети, като са изготвен изчерпателни 

отговори.  

През годината е осъществен и контрол по законосъобразност на следните  

решения на общинските съвети, издадени на основание ЗУТ относно:  

- приемане на Общ устройствен план на община /ОУПО/  Вълчедръм; 

-  частично изменение на Общ устройствен план на община /ОУПО/ за промяна 

устройствената зона от земеделска земя в предимно производствена зона в поземлен 

имот по КК на с.Безденица; 

  -   приемане на Общ устройствен план на община /ОУПО/  Брусарци;  

-  приемане на Общ устройствен план на община /ОУПО/  Чипровци.  

След извършена документална проверка  е установено, че  процедурата, 

съгласно ЗУТ по одобряване и по частично изменение на ОУПО е спазена.  

 

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

областните администрацииза работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана 

За периода на дейност (01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.) Комисията е разгледала 60 

бр. сигнали и предложения. Проведени са 18 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. Постъпилите сигнали и предложения са изпратени за 

разглеждане по компетентност до кмета на съответната община – 36 бр. и/или 

ръководителя на териториална структура – 13 бр., както и на доставчик на обществетни 

услуги – 3 бр. 

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. 

Предложения и сигнали, по които проверките са приключили са 37 броя. От 

общия брой разгледани преписки – 1 брой е постъпил от администрацията на 

Министерски съвет, 2 бр. от Омбудсмана на Република България, 1 бр. от РДНСК, 1 бр. 

от ОПУ – Монтана, 2 бр. от РИОСВ, останалите са от граждани. 

По един от постъпилите и разгледани сигнали е сформирана междуведомствена   

комисия, която на място се е запознала с изложените факти и обстоятелства. Един от 

сигналите е оставен без процедиране, поради това, че същият е адресиран до много 

институции включително и компетентния административен орган. 

  Няма случаи, в които областния управител да е бил компетентен да отстрани 

допуснато нарушение или незаконосъобразност съгласно своите правомощия предвид 

което в тези случаи след обсъждане Комисията се е произнасяла с решение за тях да 

бъдат уведомени съответните компетентни институции. 

В по-голяма си част проблемите, посочени в сигналите, са от местно значение – 

неправомерно ползване на земеделски имоти, изсичане на гори, проблеми с 



водоснабдяването и канализацията, съседски отношения, трудовоправни отношения и 

др. В съответствие с изложеният проблем сигналите са изпращани за решаване по 

компетентност до съответните институции. В Областна администрация Монтана не са 

постъпил отговори за 16 сигнала препратени по компетеност, както следва: по 7 

сигнала не са постъпили отговор от община Монтана, за 1 от община Якимово, за 1 от 

община Лом, за 1 от община Берковица, за 1 от община Г. Дамяново, за 1 от община 

Чипровци, за 1 от ОДБХ - Монтана, за 1 от ВиК -Берковица за 6 все още тече проверка. 

  Всички податели на сигналите и предложенията са уведомявани своевременно 

за предприети действия или дадени становища от съответните компетентни 

институции. 

 

3. Осигуряване спазването на законността на територията на областта и 

осъществява административен контрол по изпълнението на административните 

актове. 

През отчетния период, във връзка с осъществяване правомощията на Областния 

управител за осигурява спазването на законността на територията на областта и 

осъществява административен контрол по изпълнението на административни актове, 

бяха извършени следните дейности: 

3.1.Участие в 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 

2019 г. по сигнали, са образувани 6 броя комисии от кметовете на общините 

Бойчиновци, Медковец, Монтана и Чиповци. От извършените проверки комисията не е 

констатирала нарушения по чл. 92 от ЗГР, относно необходимите документи за 

извършване на адресни регистрации, но от проверките на място по адресите и от 

разпити на собственици и съседи, се е установило, че лицата вече не живеят на 

адресите, посочените в адресните карти.   

3.2.Участие в комисия в изпълнение разпоредбата на чл. 405а от ИК за 

извършване на проверка по реда на чл. 99б от ЗГР на адресните регистрации, 

извършени в последните 12 месеца в област Монтана, във връзка с общите избори 

за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.  

С писмо на Облстния управител кметовете на общини бяха уведомени , че 

следва със заповед да определят комисии, които да осъществят проверката. Проверката 

в единадесетте общини в област Монтана се осъществи в периода 13.06.-23-07.2019 г. В 

общините Берковица, Бойчиновци, Лом и Медковец е извършена повторна проверка за 

отстраняване несъответствията с чл. 92, ал. 2 от ЗГР, като в Бойчиновци, Лом и 

Медковец, по препоръка на комисията същите са отстранени. В община Берковица не 

са предприемани действия спрямо извършените адресни регистрации в проверявания 

период, които не отговарят на изискванията на чл. 99б от ЗГР. Съгласно чл. 99а от ЗГР, 

във връзка с § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за община Георги 

Дамяново  - в едно от населените места комисията е констатирала регистрирани на 

един адрес 10 лица по настоящ адрес, за които са представени документите по чл. 92, 

ал. 2 от закона. Резултатите от извършените проверки на основание чл. 405а от ИК са 

подробно описани в Протоколите от проверката.  

Информацията с резултатите от проверката, с приложени протоколите от 

извършените проверки в 11-те общини на територията на област Монтана беше 

изпратена на ЦИК. 

3.3.Участие в комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ  
През 2019 г. по инициатива на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ 

Монтана са свикани 5 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 с 



инвестиционни намерения за построяване на рибарници, за изграждане на обекти за 

рекреационни и курортни дейности или за жилищно строителство. 

 

3.4.Участие в 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. 

Във връзка с правомощията на Областния управител по чл. 44 от ЗСПЗЗ за 

осъществяване на контрол за спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 1 и 2  беше 

извършена проверка по отношение сключените договори за наем/аренда на пасища, 

мери и ливади от ДПФ и ОПФ съответно директора на ОДЗ Монтана и от  кметовете на 

общини.  

С писмо беше изискана информация от всички кметове на общини и от 

директора на Областна дирекция Земеделие Монтана за извършената проверка на 

сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и 

общинския поземлен фонд. Определената със заповед на Областния управител комисия 

установи, че всички сключени договори за отдаване под наем или аренда на пасища, 

мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд отговарят на изискванията на 

закона, а тези договори, които не отговарят, са прекратени или приведени в 

съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ. 

 

3.5. Участие в техническия екип за организиране и провеждане на изборите 

за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. 

Във връзка със задължението на областните администрации по 

организационнотехническата подготовка при произвеждането на избори със заповед на 

областният управител е определен технически екип и са проведени консултации с 

представители на парламентарно представените партии и коалиции за определяне 

състава и ръководството на Районната избирателна комисия (РИК) Монтана за 

произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България 

на 26 май 2019 г. На консултациите представителите на политическите сили направиха 

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

Състава на РИК Монтана се определи с Решение на ЦИК. Осигурено беше помещение 

в сградата на областна администрация, както и необходимата техника – компютърна 

конфигурация, телефон, факс, канцеларски материали и печати за нормалната работа на 

РИК Монтана. Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на 

избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и са 

транспортирани до всички 11 общини на област Монтана. Съгласно указание на ЦИК в 

голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана, се проведе 

дистанционно обучение на членовете на РИК Монтана. В обучението се включиха 

също екипа на Областна администрация, представители на организационно-

техническите екипи от общините, „Информационно обслужване”- АД, клон Монтана, 

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

– по предварително уточнен график, РИК Монтана проведе обучение с членовете на 

СИК в 11-те общини на Област Монтана. Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени 

охранителните дейности за СИК, след получаване на адресите на избирателните секции 

и транспортните схеми от общините.  Подсигурено беше помещение на 

“Информационно обслужване” АД-клон Монтана за компютърна обработка на 

изборните резултати. Със заповед на областния управител, беше определено 

помещение в сградата на областна админстрация Монтана, в което да се съхраняват 

всички бюлетини, изборни книжа и материали, които са получени централизирано, до 

предаването им на общините в присъствието на представители на РИК. Помещението 

беше под постоянна 24-часова физическа охрана на служители на ОД на МВР – 

Монтана. В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация за 

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

материали на секционните избирателни комисии. Във връзка с приетия Оперативен 

план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите беше създадена 

организация за получаване от общините обобщена информация от СИК за изборната 



активност съгласно посочените от ЦИК часове. Областна администрация Монтана 

съвместно с РИК Монтана създаде организация за посрещането на Секционните 

избирателни комисии от областта в деня на избор в сградата на Младежки дом - 

Монтана и на определено мястото за престой на транспортните средства. 

След приключване на изборите със заповед на областния управител, във връзса с 

указания на ЦИК, беше определена комисия, която да унищожи оставените в резерв и 

непредедени на общините бюлетини, кмижа и материали от произведените избори за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. Резултатите 

на комисията са обобщени в Протокол от 12.07.2019 г. 

 

3.6.Участие в техническия екип за организиране и провеждане на изборите 

за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. 

Във връзка със задължението на областните администрации по 

организационнотехническата подготовка при произвеждането на избори със заповед на 

областният управител е определен технически екип. Осигурени са помещения в 

сградата на областна администрация, в които да се съхраняват всички бюлетини и 

изборни книжа, които са получени централизирано, до предаването им на общините, 

както и са поръчани изборни материали, които съгласно решението на ЦИК, са 

ангажимент на областните администрации – куртии за отрязъци, чували, пликове на 

печати на ЦИК/ПСИК. Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на 

МРРБ на избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и 

са транспортирани до всички 11 общини на област Монтана. Съгласно указание на 

ЦИК в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана, се проведе 

дистанционно обучение на членовете на общинските избирателни комисии. В 

обучението се включиха също екипа на Областна администрация, представители на 

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

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

следващите дни – по предварително уточнен график, комисиите са провели обучение с 

членовете на СИК в 11-те общини на Област Монтана. Съвместно с ОД на МВР са 

уточнени охранителните дейности за СИК, след получаване на адресите на 

избирателните секции и транспортните схеми от общините.  Във връзка с приетия 

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

създадена организация за получаване от общините обобщена информация от СИК за 

изборната активност съгласно посочените от ЦИК часове.  

В изпълнение на указания на ЦИК, относно унищожаване на останалите в резерв 

формуляри на изборни книжа от изборите за общински съветници и за кметове, от 

кметовете на общини и от председателите на ОИК на териториата на област Монтана е 

поискана информация за образувани административни дела, във връзка с резултатите 

от изборите и с решенията по тях. Видно от предоставената информация, образуваните 

административни дела са приключили с влязло в сила решение, което потвърждава 

решението на ОИК, въз основа на което беше издадена за сформиране на комисия, 

която да унищожи останалите в резерв книжа и материали.  

След приключване на местните избори, предвид разпоредбите на ЗАТУРБ, чрез 

Областния управител беше изпратено за обнародване до Държавен вестник взетото от 

Общински съвет Монтана решение за закриване на кметства в Община Монтана. 

  

X. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ И ВЕЩИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

По повод подадено до областния управител на област Монтана заявление от 

управителя на „ПЕТРОМЕЛ 1“ ЕООД, град Монтана за извършване на проверка и 

издаване на удостоверение за наличие/липса на АДС за имот в град Лом, се установи 

наличие на АДС за идеална част от застроен терен в град Лом, като построените в 



имота сгради са собственост на търговското дружество. При спазване  разпоредбите на 

ЗДС за дела на държавата от имота е съставен акт за държавна собственост с 

предоставени права за управление на областния управител на област Монтана. От 

съсобственика в терена е подадено заявление до областния управител за прекратяване 

на съсобствеността чрез изкупуване на държавния дял. При спазване разпоредбите в 

ЗДС, Правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за управление и 

разпореждане с имоти – държавна собственост е проведена процедура за избор на 

оценител за изготвяне пазарна оценка на земята. С оценителя, предложил 

икономичиски най-изгодна оферта е сключен договор за възлагане и след предаване на 

изготвената от оценка, същата е внесена за разглеждане от Комисията по чл. 7 от 

Вътрешните правила. След одобряване протокола на комисията от областния управител 

е подготвен проект на заповед за прекратяване на съсобствеността върху имота, който 

ведно с цялата преписка е изпартен на изпълнителния директор на АПСК за даване 

писмено съгласие за продажба на дела на държавата, предвид обстоятелството, че 

данъчната оценка на държавния дял надвишава 10 000 лева. Въз основа на полученото 

писмено съгласие е издадена заповед за прекратяване на съсобствеността и след 

заплащане на определените суми е сключен договор за ликвидиране на съсобствеността 

върху имота. 

През 2019 година е извършено и разпореждане с имот – частна държавна 

собственост, в управление на областния управител на област Монтана, находящ се в 

землището на село Главановци, община Георги Дамяново, представляващ застроен 

терен с площ 285 кв. м – имот с идентификатор 14965.29.535. Построената в имота 

сграда е собственост на ФЛ и в областна администрация Монтана по негово заявление е 

образуване преписка за закупуване на имота. В съответствие с чл. 84 и сл. от ППЗДС и 

Вътрешните правила от заявителя са приложени всички необходими документи за 

придобиване правото на собственост върху имота без провеждане на търг. Проведена е 

процедура за избор на оценител за изготвяне пазарна оценка на имота, като с 

оценителя, предложил икономически най-изгодна цена, е сключен договор за 

възлагане. Изготвената и представена оценка е приета от комисията по чл. 7 от 

Вътрешните правила, след което е издадена заповед за определяне купувач на имота и 

след заплащане на определените в заповедта суми, между купувача и областния 

управител на област Монтана е сключен договор за продажба на държавния имот.  

В началото на отчетния период e довършена започната през 2018 година 

процедура по учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура върху обща сервитутна площ от 11 кв. м 

от Трансформаторен пост ТП “ТКЗС Момин брод”, град Лом с идентификатор 

44238.55.35.1,  през имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ с 

идентификатор 44238.55.35 по кадастралната карта на град Лом. Правото на прокарване 

е учредено със заповед на областния управител на област Монтана в полза на община 

Лом за сумата от 40 лева, без ДДС. 

През отчетния период до областния управител е подадено искане от кмета на 

община Георги Дамяново за безвъзмездно прехвърляне в собственост на общината на 

движима вещ – лек автомобил – Форд Мондео. Моторното превозно средство е частна 

държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана. 

Балансовата стойност на автомобила е 4040,05 лв. При спазване нормата на чл. 63, ал. 1 

от Закона за държавната собственост със заповед на областния управител правото на 

собственост върху МПС е прехвърлено безвъзмездно на община Георги Дамяново. 

Автомобилът е предаден с протокол за предаване и приемане на МПС.  

В изпълнение на Решение № 167 от 28 март 2019 г. на Министерския съвет на 

Република България, на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

със заповед на областния управител на област Монтана е учредено право на прокарване 

на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за 

изграждане на обект „Реконструкция на съществуващ азбестов захранващ водопровод 

от язовир „Среченска бара“ до град Враца, съгласно влязъл в сила подробен 

устройствен план, одобрен със Заповед на МРРБ през имоти – публична държавна 

собственост. Правото на прокарване е учредено в полза на община Враца. Въз основа 



на цитираното РМС е сключен и договор, с който в полза на община Враца е учредено 

и право на строеж върху имот, находящ се в землището на село Долно Озирово, 

община Вършец. 

През отчетния период със заповед на областния управител е учредено и право на 

прокарване през имот в град Монтана, в управление на областния управител на област 

Монтана в полза на търговско дружество. 

Във връзка с предложени от областния управител на област Монтана за 

продажба от АПСК имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 

лева, своевременно са подготвяни документи, изискани от „МММ“ ЕООД, град София, 

дружеството сключило договор с АПСК за изготвяне приватизационната оценка на 

всеки от имотите. Със съдействието на представители на областна администрация са 

осигурени огледи на имотите. Поисканите от дружеството документи, свързани с 

изготвянето на приватазицонния анализ и информационния меморандум своевременно 

са подготвяни и изпращани с оглед своевременното процедиране на преписките за 

продажба на имотите от АПСК.  

По повод изменение в Закона за водите, с което е регламентирана възможността 

имоти, публична общинска собственост с НТП – язовири да бъдат прехвърлени 

безвъзмездно в собственост на държавата, са подготвени писма до кметовете на 

общините Берковица, Брусарци, Вълчедръм и Монтана за необходимостта от 

съставянето на нови актове за общинска собственост за обектите в населени места с 

одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри. Същевременно е изпратено и 

писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството за указания 

относно реда и последователността на съответните действия за процедиране 

предложенията на общините. Във връзка с възникналите от страна на областните 

управители множество въпроси относно прилагането на разпоредбите, регламентирани 

в Закона за водите и по-конкретно условията, на които следва да отговарят обектите – 

язовири, за да бъдат прехвърлени в собственост на държавата, в министерството на 

икономиката е проведена работна среща между областните управители, 

представителите на ДП „Управление и стопанисване на язовири“ и национално 

сдружение на  общините. На срещата са обсъдени основните документи и 

последователността на предстоящите действия от страна на областните управители и 

кметовете на общините, с подадени предложения за безвъзмездно прехвърляне правото 

на собственост върху имотите, представляващи язовири, на държавата.  

Предвид приетия ЗИД на ЗДС и Закона за политическите партии относно 

безвъзмездното предоставяне на имоти – частна държавна собственост на 

парламентарно представените политически партии и липсата на такъв ред в 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, с искане за 

методически указания по ЗДС е изпратено писмо от областния управител на област 

Монтана до министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Участие в междуведомствени комисии през отчетния период: 

 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 участие в десет 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 – в землищата на гр. Лом, с. Трайково, с. 

Княжева махала, с. Гаганица, гр. Вълчедръм, с. Бели брод, с. Громшин, с. Ерден 

и с. Благово. 

 Във връзка с изпълнение на договор за отстраняване на ЯФГ и свързаните 

с това изменения в кадастралната карта в неурбанизирани територии на землища 

в общините Монтана и Вълчедръм, беше взето участие в две заседания на 

междуведомствена комисия, назначена със заповед на н-ка на Служба по 

геодезия, картография и кадастър. 

 По повод образувана в Областна администрация Монтана преписка, 

изпратена от генералния директор на НК „Железопътна инфраструктура“, със 

заповед на областния управител е назначена междуведомствена комисия, в която 



освен представители на Областна администрация Монтана са включени и 

служители, определени от Областна дирекция „Земеделие“, град Монтана и от 

Общинска служба по земеделие – град Брусарци. В изпълнение на заповедта и 

извършен оглед на два имота – публична държавна собственост в землището на 

град Брусарци, отразени с НТП за водностопанско хидромелиоративно 

съоръжение, а като собственост – МОСВ. За работата на комисията е съставен 

протокол, съгласно който имотите представляват предпазни диги, с оглед на 

което следва да са с предоставени права за управление на министъра на 

земеделието, храните и горите. 

 Във връзка с постъпило писмо от Минитерството на културата, 

представител на областна адиминстрация Монтана беше включен в състава на 

междуведомствена комисия, която имаше задача да изготви предложение до 

Нацоналния институт за недвижимо културно наследство за актуализиране на 

статута - определяне на режимите /териториален обхват и предписания за 

опазване/ на Античен град „Алмус“, гр. Лом. 

             За изпълнение задълженията на областния управител по чл. 54, ал. 6 от 

Закона за държавната и чл. 95, ал. 2 от Вътрешните правила за актуване, 

управление, придобиване и разпореждане с имоти и вещи – държавна 

собственост в Областна администрация Монтана, със заповед на областния 

управител на област Монтана е назначена комисия за извършване на имоти, 

безвъзмездно прехвърлени в собственост на общините Берковица, Георги 

Дамяново и община Лом относно изпълнение на договорите във връзка със 

забраните по чл. 54, ал. 3 от Закона за държавната собственост. За проверките са 

изготвени протоколи, а въз основа на тях и доклад, който своевременно в 

съответствие с изискванията на ЗДС е изпратен до Министерския съвет. 

              През отчетния период на проведено заседание на Комисията за 

изплащане на обезщетения на собствениците или наследници на имоти, 

отчуждени за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана 

от км 102+060 до км 114+512.20, е разгледано едно заявление от собственик на 

отчужден имот и е изплатено обезщетение в размер на 814 лева. 

 Във връзка с изпълнение на ангажимент на "ВиК" ООД гр. 

Монтана за минимално ниво на инвестиции през 2019 г. в активи – публична 

държавна собственост, като част от одобрената инвестиционна програма, беше 

взето участие в комисия, сформирана и назначена със Заповед № РД-20-

16/04.12.2019 г. на областния управител на област Монтана. Комисията проведе 

работни срещи и извърши огледи на място на инвестициите в активи – публична 

държавна собственост, находящи се на територията на общините Берковица, 

Лом, Георги Дамяново и Чипровци. 

 Във връзка с постъпило писмо от кмета на община Якимово 

относно имот, находящ се в землището на село Дългоделци, със заповед на 

областния управител е назначена междуведомствена комисия с участие на 

представители на ОД „Земеделие“, Общинска служба по земеделие – село 

Якимово, Община Якимово и служители на Областна администрация Монтана 

за извършване оглед на място и фактическо установяване начина на трайно 

ползване на имота. За извършения оглед на място от комисията е съставен и 

подписан протокол от 02.04.2019 г. 

През 2019 година с положително становище на областния управител на област 

Монтана е подкрепено искане на министъра на отбраната за обявяване от публична за 

частна държавна собственост на имоти в управление на ведомството, находящи се на 

територията на община Бойчиновци. Положително становище е изразено за два имота в 

землището на село Мърчево и за пет имота в землището на село Охрид.  

По повод изпратени за съгласуване материали  по проект на Постановление на 

Министерския съвет, е изразено положително становище по предложените изменения и 

допълнения в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

Във връзка с изпратени предложения за приватизационна продажба на два имота 

– частна държавна собственост с данъчна оценка над 500 000 лева, в управление на 



областния управител на област Монтана, е изразено положително становище от 

областния управител по предложеното Решение на Министерския съвет за продажба на 

имотите от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 

За изпълнение правомощията на областния управител на област Монтана през 

отчетния период 01-12.2019 г. са извършени и следните административни дейности и 

услуги:  

 Съставени са общо 124 бр. актове за държавна собственост, като 23 от тях са за 

имоти в управление на областния управител на област Монтана.    

По искане на ведомства са съставени 33 бр. актове за публична и 68 бр.  за 

частна държавна собственост. 

 Във връзка с промени в обстоятелства, констатирани с АДС, са извършени общо 

115 бр. отбелязвания в АДС, от които - 73 бр. във връзка с  искания на ведомства 

и 42 бр. - служебно. 

 По 2 бр. заявления са отразени промени в обстоятелствата върху 2 бр.  съставени 

актове за държавна собственост. 

 Извършени са справки по регистрите на имотите – държавна собственост и са 

издадени писмени отговори на подадени общо 28 бр. заявления от юридически и 

физически лица 

 Издадени са копия на документи от интерес на юридически/физически лица по 

14 бр. заявления.  

 По образувани преписки са издадени 34 бр. заповеди за отписване на имоти от 

актовите книги за държавна собственост. 

 През отчетния период не са издавани заповеди за изземване на имоти – 

държавна собственост 

 За периода, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост са 

постъпили общо 660 бр. АОС от общини на територията на област Монтана. 

Извършвани са проверки на актуваните с АОС имоти относно наличие на актове 

за държавна собственост. 

 Във връзка с подадени 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 съответните 

удостоверения за общо 909 бр. имота, в това число – за 10 бр. имоти – 

служебно, по искане на ведомства. Събраните приходи от извършените 

административни услуги са в размер на 10845,00 лв. 

 По искане на собственици са издадени удостоверения за 3 бр. имоти, че същите 

са отписани от актовите книги за държавна собственост. За издаване на 

удостоверенията са заплатени такси на обща стойност 35,00 лв. съгласно 

одобрената от МС тарифа. 

 Извършени са проверки и са издадени общо 13 бр. удостоверения за 

реституционни претенции, в това число – 12 бр. служебно, по искане на 

ведомства (без такса). Събраните приходи са на стойност 22,50 лв. 

 

 

XI. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И 

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

1. Дейност на Регионалния съвет за развитие на СЗР и областните съвети и 

комисии  

1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР 

На 26 март 2019 г. в гр. Видин, в Конферентен център на Областна 

администрация – Видин, беше проведено първото за отчетния период заседание на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

Представена беше актуална информация относно възможностите за промяна на 

междинни и окончателни индикатори при изпълнение на Инвестиционните програми 

на общините от Северозападен район. Представени и обсъдени бяха утвърдените 

Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г. 



Бяха обсъдени и гласувани предложения на Общините от Северозападен район за 

единно становище до ЦКЗ (Централно координационно звено в Администрацията на 

Министерски съвет), относно необходимостта през новия програмен период да бъдат 

предвидени средства за финансиране на екологичен градски и междуселищен 

транспорт. На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет 

за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните 

програми 2014-2020 г. 

На 25.06.2019 г. беше проведено второто заседание на Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район в гр. Видин. В рамките на дневния ред беше 

презентиран, обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020) за 2018 г. 

Представен беше Социално-икономически анализ на районите в Република 

България, като основа за процесите на планиране и програмиране на следващия 

програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие. Експерти от 

Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г. запознаха 

присъстващите с данни за степента на изпълнение на съответните Оперативни 

програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен район, в това число и 

информация за Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по 

съответните Оперативни програми за 2020 г. Представители на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ информираха членовете на Съвета за напредъка  по проекта за пътя 

„Видин – Ботевград“. 

На 06.12.2019г. в гр. Ловеч беше проведено третото заседание на Регионалния 

съвет за развитие на Северозападен район. По време на заседанието се актуализира  

състава на РСР на СЗР след проведените Местни избори през 2019 г.; актуализираха се  

представителите на РСР на СЗР в ОП 2014-2020 г. и се утвърдиха  представителите в 

тематичните работни групи за разработване на ОП 2021-2027; представиха се новите 

моменти в предложения за обществено обсъждане по проекта на закон за изменение и 

допълнение на Закона за регионалното развитие; г-жа Султанка Петрова, зам. министър 

на труда и социалната политика представи новите моменти в политиката в областта на 

жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции; представиха се 

продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния туризъм за 

периода 2020-2025 г. 

На 19.12.2019г. беше проведено четвъртото и последно за годината  съвместно 

заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на 

Северозападен район под ръководството на Областния управител на област Ловеч  

В рамките на дневния ред от страна на АПИ бе предоставена информация за 

напредъка по изпълнението на Лот 1 и Лот 2 от скоростния път Мездра – Ботевград. 

Представена бе дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на 

язовири“ и на правната рамка, съобразно която се извършват дейностите по промяна на 

собствеността на язовирите. 

От страна на Националния Център за териториално развитие беше представен 

напредъка  по Разработване на Регионалните схеми за пространствено развитие. Бяха 

обсъдени също така финансовите средства, които да бъдат заложени в Годишната 

индикативна програма за дейността на Регионалния Съвет за развитие през 2020 

година. 

Представители на Оперативните програми запознаха присъстващите със 

степента на изпълнение на ОП 2014-2020 година за Северозападен район, както и с 

информация за Годишните работни индикативни програми. 

 

1.2.Областен съвет за развитие 

Областният съвет за развитие на област Монтана проведе през отчетния период 

проведе едно редовно заседание на 24.06.2019 г., на което беше представен, обсъдeн и 

съгласуван разработен проект на Областен план за развитие на горските територии в 

област Монтана (ОПРГТ). 

Директора на Регионалната дирекция по горите в Берковица и представители на 

екипа на „Географика“ ООД, разработил проекта на ОПРГТ за познаха членуващите в 



постоянния състав на съвета кметове на общини, общински съветници, представители 

на синдикални и работодателски организации със съдържанието на стратегическия 

документ под формата на мултимедийна презентация, след което присъстващите имаха 

възможността да отправят своите въпроси и коментари по темата. 

На заседанието участниците обсъдиха предстоящите до края на 2019 г. планови 

ремонти на участъци от Републиканската пътна мрежа на територията на областта. 

На 10.12.2019 г., на основание разпоредбите на чл. 72, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионално развитие, беше приложена писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решение от страна на Областния съвет за развитие относно 

избор на двама представители на общините от област Монтана в състава на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация 

Монтана не бяха получени писмени становища, включващи несъгласия, коментари или 

препоръки относно изпратения на вниманието на членовете проект на решение и в 

резултат Областният съвет за развитие на област Монтана взе решение и определи 

Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново и д-р Георги Гаврилов – кмет на 

община Лом да изпълняват, в съответствие с изискванията на чл.44, ал.1, т.4 от ППЗРР, 

функцията представители на общините от област Монтана в Регионалния съвет за 

развитие на Северозападен район. 

 

1.3. Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област 

Монтана 

През периода 01.01-31.12.2019 г. бяха проведени 5 заседания и 3 работни срещи 

на Комисията. 

На заседание проведено на 12.02.2019  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 към Областния съвет за развитие на област Монтана съгласува 

Предложението за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и 

специалностите от професии по форми на обучение през учебната 2019/2020 г. за 

област Монтана на началника на Регионалното управление на образованието – 

Монтана.  

Във връзка с включването на Областна администрация Монтана  като партньор в 

проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“  на 

заседанието  изпълнителнит директор на фондация „Форум” и ръководителят  на 

проекта запознаха участниците със целите и дейностите, които ще се изпълняват в 

областите Ловеч, Враца и Монтана. 

    През м. декември – на 18.12. 2019 г. членовете на Комисията по заетостта 

обсъждиха предложението за държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 

2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана както и беше 

проведена дискусия относно насоките за развитието на професионалното образование в 

област Монтана. Във връзка с правилата, които министъра на образованието е утвърдил 

за следващата учебна година и които бяха изпратени от РУО - Монтана на членовете на 

Областната комисия по заетост за да се запознаят с тях предварително с тях,  на 

заседанието бяха представени предварителните виждания на училищата и на другите 

заинтересовани страни. 

С оглед разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта  и предоставената и 

компететност да одобрява проекта на регионална програма за заетост и обучение на 

областта и го изпраща на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване и 

финансиране, през 2019 г. Комисията по заетостта проведе две заседания на 03.04.2019 

г. и 18.04.2019 г. На първото заседание 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. 

Членовете на комисията за разработване на Регионалната програма за заетост 

проведоха работна среща на 15.04.2019 г., на която направиха оценка и подбор на 

постъпилите предложения. 



 Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2019 г. беше 

разработена по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика и 

съдържаше: обосновка на важността на предвидените действия за подобряване на 

местния пазар на труда, детайлно описание на видовете дейности, периода на тяхното 

изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, 

обектите, на които ще работят и др. По териториален обхват тя включваше всички 

общини от област Монтана и Областна администрация, а срокът за реализацията  и 

беше от 01 юни 2019 г. до 30 ноември 2019 г. С Програмата се осигури заетост и 

трудови доходи на 81 безработни лица на пълен работен ден и 22 безработни лица на 6 

часов работен ден, общо 103 безработни лица. Размерът на финансови средства за 

реализирането и бяха 427 220,00 лв. от тях 425 090, 00 лв от държавния бюджет. 

Комисията по заетостта, на заседание проведено на 18.04.2019 г. одобри 

проектта на Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2019 г. и същата 

беше  представена в МТСП.  

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) 

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината следва да 

набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за 

потребностите на работодателите в област Монтана от работна сила. 

На 11.04.2019 г. се проведе заседание на работната група, която има задача да 

организира, координира и провежда набирането на информация за потребностите на 

работодателите от областта и да внася информацията за обсъждане в Комисията по 

заетост. На база предоставените от ДРСЗ – Монтана в табличен вид изведени крайни 

данни в абсолютен брой и проценти, работната група, изготви информация за 

обобщените резултати и изводи за потребностите от работна сила в областта.  
На заседание проведено на 18.04.2019 г. Комисията по заетостта съгласува 

Информацията за резултатите от анкетно проучване на потребностите от работна сила в 

област Монтана с направените изводи и препоръки.  

През м. август беше проведен вторият етап за проучване потребностите от 

работна сила в област Монтана. Работната група, определена със заповед на областния 

управител, проведе среща на  09.10.2019 г., на която на база предоставените от ДРСЗ – 

Монтана данни изготви информация за обобщените резултати и изводи за 

потребностите от работна сила в областта.  

 На заседание проведено на 17.10.2019 г. Комисията по заетостта съгласува 

Информацията с обобщените резултати и изводи за потребностите от работна сила в 

област Монтана.  

 Изведените резултати илюстрират несъответствие между предлагането и 

търсенето на работна сила в област Монтана. Отново се налага изводът, че е 

необходимо преосмисляне на план-приема за средните училища в региона, в 

съответствие с данните от настоящото и предходните проучвания. 

 Запазват се тенденциите от предходни проучвания за специалисти с най-търсена 

квалификация в региона през следващите 12 месеца:  строител, строителен техник, 

оператор в производството на облекло, работник в хранително-вкусовата 

промишленост, водач на МПС, обществен превоз, оперативен счетоводител. За 

специалистите с висше образование най-търсени са учители, архитекти, строителни 

инженери, електро-инженери, инженер-химик.  

 В по-дългосрочен план при специалистите с висше образование, най-търсената 

квалификация е: икономика; машинно инженерство; администрация и управление; 

право; информатика и компютърни науки; архитектура, строителство и геодезия; 

химични технологии;  електроника, електротехника  и автоматика. Очертават се и 

нуждите на пазара на труда от специалисти в областта на строителството; търговия на 

едро и дребно; градинарство; производствени технологии; маркетинг и реклама; 

компютърни науки; хранителни технологии; растениевъдство и животновъдство. 

 Необходимо е и подобрение на условията на труд и заплащане с оглед 

привличане на кадри от страна на бизнеса в региона.   

 

 



1.4.Областен съвет за тристранно сътрудничество  

  На 18 декември 2019 г. беше проведено заседание на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество, на което бяха  утвърждени Предложенията за 

представители от страна на бизнеса и национално представените работодателски 

организации на територията на област Монтана в обществените съвети на училищата, 

които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация на 

територията на област Монтана. Съща така бяха избрани нови членове на ОСТС с 

право на глас от представителите на областните структури на работодателските 

организации, поради изтичане на мандата на настоящите, съгласно чл. 4, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество в област Монтана. 

 

1.5. Областен съвет по условия на труд 

Областният съвет по условия на труд  през отчетния период проведе едно 

заседание  - на 27.11.2019 г., на което бяха отчетени резултатите от проведената 

национална кампания: “Спазване на изискванията по електробезопасност в 

предприятията, осъществяващи дейност чрез разполагане на електронни съобщителни 

мрежи върху стълбове, част от ЕРМ“ – актуални проблеми и тенденции. Също така 

беше представен Анализ на състоянието и резултатите от контролната дейност на 

дирекция „Инспекция по труда“ – Монтана  за деветмесечието на 2019 г. 

Областният управител представи повода за провеждане на заседанието пред 

членовете и  участниците -   наличието на проблеми с експлоатацията и ползването на 

стълбовете на ЧЕЗ разпределение от кабелните оператори на територията на областта, 

опънати кабели на различни дружества, нерегламентирано прикачване към 

електропреносната мрежа и опасностите за живота и здравето на техниците и 

длъжностните лица. 

Заседанието започна с обсъждане на тези проблеми и отчитане на резултатите от 

проведената национална кампания : “Спазване на изискванията по електробезопасност 

в предприятията, осъществяващи дейност чрез разполагане на електронни съобщителни 

мрежи върху стълбове, част от ЕРМ“, представена от директора на „Инспекция по 

труда“ – Монтана.  На заседанието присъстваха и представители на кабелни оператори 

на територията на областта, на ЧЕЗ „Разпределение“ – АД България, представители на 

общини от област Монтана, синдикални и работодателски организации, които взеха 

отношение и се включиха в диалога по поставените въпроси.  

Стигна се до съвместно решение за съдействие между институции и 

организации – областният управител, общини, кабелните оператори, представителите 

на ЧЕЗ, синдикати и работодатели за предприемане на конкретни действия в 

партньорство за решение на проблемите. 

 

1.6.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси  (ОССЕИВ) 

Във връзка с постъпило до Областния управител на област Монтана Писмо от 

Администрацията на Министерски съвет, относно изготвяне на Мониторингов доклад 

за 2018 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. 

През 2018 г. беше разработена и внедрена Система за мониторинг, оценка и 

контрол  на изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. по проект  финансиран по ОПРЧР и в тази връзка 

на общините бяха изпратени постъпилите указания от Секретаря на НССЕИВ за достъп 

до Системата и за изготвянето на  Годишните общински доклади.  



Във основа на информацията подадена от общщините беше изготвен Областен 

доклад и беше проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение за 

одобряване на Годишния мониторингов доклад за 2018 г. за Изпълнението на Областна 

стратегия за интеграция на ромите от Областният съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси. В рамките на проведената писмена процедура 

в Областна администрация Монтана не бяха получени писмени становища, включващи 

несъгласия, коментари или препоръки относно изпратения на вниманието на членовете 

годишен доклад. 

 

 1.7. Областна комисия по транспорт  

Във връзка с постъпило от кмета на община Вършец предложение за изменение 

на маршрутно разписание № 055101 на автобусна линия Монтана – Вършец от 

областната транспортна схема беше проведена писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение на Областната комисия по транспорт.  

 В резултат от проведената неприсъствена процедура комисията одобри 

предложението на кмета на община Вършец за изменение на маршрутно разписание № 

055101 на автобусна линия Монтана – Вършец от областната транспортна схема, което 

се състои в промяна на времето за пътуване в двете посоки на разписанието. 

 

            1.8.Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 На 23.10.2019 г. беше проведено заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата.  

 Участниците в комисията бяха запознати с настъпилите промени при 

изготвяне на обобщения годишен доклад за 2018 г. и план-програма за 2019-2020 г. за 

дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област 

Монтана, наложени от новосъздадената Държавна агенция „Безопасност на движението 

по пътищата“ /ДА „БДП“/. Разясни се новият про-активен подход при изпълнение на 

националната политика по БДП. Съгласно него подготовката и изпълнението на  

документите e в посока систематизираност, ефективност и синергийно действие на 

предвидените мерки. Беше уточнено, че в дългосрочен план дейността на Областната 

комисия по БДП е в пряка зависимост от проактивното мислене на членовете и.  

 Проектът на годишния доклад за 2018 г. и план-програмата предварително 

бяха изпратени по електронната поща до всички членове на комисията за запознаване и 

за изразяване на становища, както и за предложения, ако има такива. В определения 

срок, както и по време на заседанието предложения за промени и допълнения не бяха 

подадени и изготвеният доклад за дейността за 2018 г. и план-програмата за 2019-2020 

г. бяха приети.  

 На заседанието беше приет нов Устройствен правилник за организацията и 

дейността на областната комисия по безопасност на движението на област Монтана. 

 Н-к сектор „ПП“ при ОД МВР Монтана запозна членовете на комисията с 

подготвена актуална справка за настъпилите на територията на областта 

пътнотранспортни произшествия за деветмесечието на 2019 г. и анализ на динамиката 

на данните спрямо същия период на предходната година. Данните сочат, че през 

деветте месеца на 2019 г. са настъпили 169 броя ПТП с 11 убити и 181 ранени. В 

сравнение с деветмесечието на предходната година, когато са констатирани 107 броя 

ПТП със 7 убити и 146 ранени. Отчетено е значително увеличение на ръста на 

загиналите, на ранените и на броя ПТП. 

 Представители на Държавна агенция „БДП“ запознаха членовете на комисията 

с дейността на агенцията и с бъдещата съвместна работа. 

 

1.9.Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча 

През годината беше проведено едно заседание на Консултативния съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча   на 15.10.2019 г., на което от директора на РДГ 

Берковица беше представен Доклад за извършените в периода 01.01.-30.09.2019 г. 

контролни и ловностопански дейности, като наред с това съставът на съвета обсъди и 



възможностите за предприемане на превантивни действия за недопускане на 

възникването на пожари в горските и земеделските площи в областта. 

 

1.10.Областна епизоотична комисия 

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка през отчетния период са  

проведени 16 заседания на Областната епизоотична комисия и са предприети действия 

по превенция и недопускане на заболяването Африканска чума по свинете на 

територията на област Монтана, както следва: 

- на 22 февруари 2019 г. 

Представителите на ОД „Безопасност на храните” Монтана запознаха членовете 

на комисията с информация относно констатиран и обявен нов случай на Африканска 

чума по свинете в област Варна. Присъстващите бяха запознати и със Заповеди № РД 

11-271/05.02.2019 г., РД 11-322/13.02.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, 

както и с епизоотичната обстановка в Европейския континент и страната. Обсъдени 

бяха и мерките за био-сигурност във всички свиневъдни обекти, био-сигурност по 

време на лов, условия за придвижване и транспортиране на свине, санкции при 

нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор”. 

- на 12 април 2019 г.  

Основен акцент в дневния ред на заседанието бе идентифицирането на пътища и 

паркинги за почивка в областта, през които преминават тежкотоварни и други МПС от 

държави, засегнати от Африканската чума по свинете с цел определяне на начин за 

разпространение на информационни материали за заболяването, както и поставянето на 

специални контейнери за хранителни отпадъци. 

- на 08 юли 2019 г. 

Провеждането на събитието бе продиктувано от усложнената епизоотична 

обстановка, свързана с установените в страната огнища на Африканска чума по свинете 

и необходимостта своевременно да бъдат взети нужните мерки за недопускане на 

заболяването на територията на област Монтана. 

Участниците в заседанието се запознаха с актуална информация относно 

констатираните случаи на АЧС, след което обсъдиха възможностите за предприемане 

на навременни и координирани действия, свързани с превенцията и насочени преди 

всичко към провеждане на активна информационна кампания сред населението, 

упражняване на контрол в животновъдните обекти, а също и взаимодействие със 

структурите на Изпълнителната агенция по горите във връзка с дейностите в горските 

територии. 

Участие в заседанието взеха  представители на Областната дирекция по 

безопасност на храните, ведомствените териториални структури, имащи отношение 

към превантивната дейност на областно ниво, Държавните горски стопанства и Ловно-

рибарските дружества. 

- на 22 юли 2019 г. 

Представители на създадения със заповед на Министъра на земеделието, горите 

и храните Национален Експертен консултативен съвет по Африканска чума по свинете 

начело с проф. д-р Георги Георгиев се включиха в заседание на Областната 

епизоотична комисия.  

Участието на екипа, включващ представители на Центъра за оценка на риска и 

Лесотехническия университет бе продиктувано от провеждащата се към моментта  

национална информационна кампания за разясняване на спецификата и начините за 

контрол и превенция на АЧС, което бе и основният акцент в дневния ред на 

заседанието на комисията наред с представяне на актуална информация за 

епизоотичната обстановка в страната. 

Освен с представените от проф. Георгиев и неговия екип данни и полезни 

указания относно заболяването аудиторията в залата се запозна и с отчет за 

изпълнението на заповедта на Областния управител от 10.07.2019 г. по отношение на 

превенцията и контрола в област Монтана. 

В рамките на отделни точки в дневния ред бяха обсъдени основните аспекти на 

превантивната дейност, включително задълженията на органите на местното 



самоуправление, мерките за биосигурност в промишлените свиневъдни ферми и 

фермите тип „А“, ефективните начини за извършване на дезинфекция, а също и 

действията, насочени към редуциране на популацията на диви свине. 

- на 02 август 2019 г. 

В рамките на дневния ред беше представена информация относно установените 

огнища на АЧС в кв. Младеново, гр. Лом; селата Ковачица и Долно Линево на 

територията на община Лом. Обсъдиха се действията по ликвидиране на огнищата, в т. 

ч. и извършването на дезинфекция и вземането на проби от прасета в обособените 3 км 

и 10 км. зони. Присъстващите в залата частни земеделски стопани от 20 км зона, 

определена около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден, община 

Бойчиновци, получиха указания относно действията, които предстои на бъдат 

извършени на терен, с оглед недопускане проникването на вируса в посочения 

индустриален обект. 

Освен членовете на комисията в заседанието участваха и представители на 

областните структури на централните ведомства, общините, ловно-рибарските 

сдружения, горските стопанства, свиневъдните ферми и частни земеделски стопани, 

отглеждащи домашни прасета в стопанства тип „заден двор“. Специален гост на 

събитието бе проф. д-р Райко Пешев в качеството му на представител на Националния 

консултативен съвет по АЧС. 

- на 9 август 2019 г. 

В рамките на заседанието разширеният състав на комисията, включващ 

ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски 

сдружения, се запозна с мерките, предприети от Областната дирекция по безопасност 

на храните за предотвратяване на разпространението на заболяването съответно в 3 км 

и 10 км зона около разкритите огнища на АЧС в кв. Младеново на град Лом и с. 

Ковачица, община Лом, както и с информация за обработените заявки от общините 

относно определени терени за загробване на евтаназирани животни, за които е налице 

положително становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“. 

Като отделна точка от дневния ред комисията обсъди начините, по които ще се 

процедира във връзка с необходимостта от окомплектоване, в съответствие с получени 

от Министерството на земеделието, горите и храните разпореждания, на списъци с 

данни за личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане в 20 км зона, 

определена около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден. 

- на 16 август 2019 г. 

В рамките на заседанието разширеният състав на комисията, включващ 

ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски 

сдружения,  обсъди, в съответствие с получени от Министерството на земеделието, 

горите и храните разпореждания, условията и реда, съгласно които ще бъдат изплащани 

обезщетенията на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно клане в 

населените места в 20 км зона, определена около индустриална ферма „Транс Елит“ 

ЕООД, с. Ерден. 

В отделна точка от дневния ред беше обсъдена необходимостта от определяне на 

допустимите дейности в горските територии, които, на основание Заповед на МЗХГ № 

РД 48-48/31.07.2019 г., могат да бъдат извършвани в инфектираните от АЧС зони от 

лица, нямащи отношение към прилагането на мерките срещу заболяването. 

Участниците в заседанието се запознаха с актуална информация, представена от 

ОДБХ и РИОСВ – Монтана, свързана съответно с актуалната епизоотична обстановка в 

страната и хода на процедурите по  съгласуване от РИОСВ и Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ на терените, определени за загробване на евтаназирани животни и 

странични животински продукти в населените места. 

- на 28 август 2019 г. 

На заседанието бяха обсъдени - Актуалната епизоотична обстановка – нови 

огнища на АЧС в страната и в Европа; Информация за извършеното във връзка с 

окомплектоването на списъците за изплащане на обезщетенията на стопаните за 

заклани прасета и извършена дезинфекция на личните дворове в населените места, 

попадащи в 20 км. зона около индустриална ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден. 



Указания за общините и срокове за подаване на заявления и констативни протоколи в 

ОДБХ – Монтана, включително и за начина, по който ще се осъществява изплащането 

на средствата по населени места. Беше обсъден и съгласуван проект на заповед на 

Областния управител на област Монтана във връзка с необходимостта от въвеждане на 

ограничения за достъп и формулиране на допустими дейности в горските територии, 

попадащи в обхвата на санитарно-хигиенната зона, обособена около установения в с. 

Долно Линево, община Лом случай на АЧС при диво прасе. 

Беше обсъдено изпълнението на мерките за намаляване на популацията на диви 

свине, предвидени в Стратегията на ИАГ и издадените заповеди на Министъра на 

земеделието, горите и храните. Информация от РДГ -  Берковица във връзка с план за 

отстрел на диви свине и прогноза на базата на предварителните разчети по дружини за 

ловен сезон 2019-2020 г. 

- на 3 септември 2019 г. 

На заседанието беше обсъдено извършеното по отношение на процедурата за 

изплащане на обезщетения на личните стопанства, изпълнили мярката за доброволно 

клане и дезинфекция в населените места в 20 км зона около индустриална свиневъдна 

ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден. 

Съгласно предоставените от Областната дирекция по безопасност на храните 

данни към 2 септември 2019 г. бяха изплатени обезщетения в размер на 81 хил.лв. на 

лични стопанства в отделни населени места в 20 км зона.  

В рамките на заседанието разширеният състав на комисията, включващ 

ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски 

сдружения,  обсъди и хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – 

Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините 

терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в 

населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. 

В отделни точки от дневния ред присъстващите се запознаха с актуална 

информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и 

с данни по отношение на предприетите в ловностопанските райони на територията на 

РДГ – Берковица мерки за намаляване на популацията от диви свине.  

- на 10 септември 2019 г. 

На заседанието беше представена информация за извършеното към момента по 

отношение на процедурата за изплащане на обезщетения на личните стопанства, 

изпълнили мярката за доброволно клане и дезинфекция в населените места в 20 км зона 

около индустриална свиневъдна ферма „Транс Елит“ ЕООД, с. Ерден. Съгласно 

предоставените от Областната дирекция по безопасност на храните данни към 5 

септември 2019 г. бяха изплатени обезщетения в размер на 121 200 хил. лв. на лични 

стопанства в отделни населени места в 20 км зона.. 

Присъстващите се запознаха и с актуална информация от ОДБХ – Монтана за 

епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по отношение на 

предприетите в ловностопанските райони на територията на РДГ – Берковица мерки за 

намаляване на популацията от диви свине. 

- на 17 септември 2019 г. 

В рамките на заседанието беше представена  информация за извършеното към 

момента в хода на процедурата по изплащане на обезщетения на личните стопанства, 

изпълнили мярката за доброволно клане и извършена дезинфекция в дворовете в 

населените места, попадащи в 20 км. Зона. От информацията, представена от ОДБХ – 

Монтана стана ясно, че към 16 септември 2019 г. в ОДБХ – Монтана са изплатени 744 

броя заявления за подпомагане на стопанства тип „заден двор“ в 20 км зона на стойност 

223 200 лв. 

Представeна беше информация за хода на процедурите по съгласуване от 

РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ на заявените от общините терени за 

загробване.  

Изнесена бе информация от РДГ – Берковица, във връзка с план за отстрел на диви 

свине и прогноза на базата на предварителните разчети по дружини за ловен сезон 

2019-2020 г. 



- на 24 септември 2019 г. 

 На задесанието разширеният състав на комисията, включващ ведомствени 

териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения,  

обсъди хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за 

загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените 

места, в това число и предложените от общинските администрации алтернативи на 

терените, които за момента не са получили одобрение съгласно изискванията на 

Наредба №22/01.02.2006 г. 

В отделни точки от дневния ред присъстващите се запознаха с актуална информация от 

ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по 

отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на 

популацията от диви свине. 

- на 01 октомври 2019 г. 

Разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални 

структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения,  обсъди хода на 

процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на 

евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, в това 

число и предложените от общинските администрации алтернативи на терените, които 

за момента не са получили одобрение съгласно изискванията на Наредба 

№22/01.02.2006 г. 

В отделни точки от дневния ред присъстващите се запознаха с актуална информация от 

ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по 

отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на 

популацията от диви свине.  

- на 15 октомври 2019 г. 

Като част от дневния ред на Епизоотичната комисия беше обсъден хода на 

процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция 

„Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на 

евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно 

изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се 

запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в 

страната и ЕС, както и с данни по отношение на предприетите в ловностопанските 

райони мерки за намаляване на популацията от диви свине. 

- на 5 ноември 2019 г. 

Участие в събитието взеха ведомствени териториални структури, общини, 

горски стопанства и ловно-рибарски сдружения. В рамките на дневния ред беше 

обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за 

загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените 

места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки 

присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за 

епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция 

по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските райони 

мерки за намаляване на популацията от диви свине. 

- на 17 декември 2019 г. 

Основен акцент в дневния ред на заседанието бяха мерките, предприети на 

областно ниво за превенция и противодействие на заболяването Африканска чума по 

свинете. Беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – 

Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините 

терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в 

населените места, като от представените данни стана ясно, че към 17.12.2019 г. на 

територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 61 терена за 

загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.  



В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - 

Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната 

дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските 

райони мерки за намаляване на популацията от диви свине. 

Като допълнение към темата, свързана с контрола върху разпространението на 

вируса в горските територии бяха обсъдени възможностите за подобряване на 

комуникацията и взаимодействието между ловните сдружения и ветеринарно-

медицинските органи в процеса по събиране и предоставяне на животински проби в 

акредитирана лаборатория за изследване за Трихинелоза и АЧС. 

През периода юли-декември 2019 г. до Министерството на земеделието, горите и 

храните редовно бяха изпращани седмични отчетни доклади за предприетите на 

територията на област Монтана дейности във връзка с превенция и недопускане на 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в комплект с 

информация за хода на процедурите по съгласуване на заявените от общините терени 

за загробване на странични животински продукти и специфичнорискови материали в 

населените места на основание Наредба №22/10.02.2006 г. 

 

1.11.Областен съвет за хора с увреждания 

 На 03.12.2019 г., с цел подкрепа за осигуряването на социална защита  на хората 

с увреждания беше проведено заседание, на което беше учреден Областен съвет за 

хората с увреждания в област Монтана. Съветът беше създаден на основание чл. 19, ал. 

1 от Закона за хората с увреждания и основните му функции ще бъдат насочени към 

осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище 

при разработването и провеждането на политики в областта на интеграцията и 

създаването на равни възможности на хората с увреждания. 

За председател на Областния съвет за хората с увреждания бе избран областният 

управител на област Монтана и за заместник-председател – г-н Петър Богданов – 

координатор на Съюза на инвалидите в България за регион Монтана.  

В състава на Областния съвет са включени представители на областната и 

общинските администрации, РДСП и дирекциите „Социално подпомагане“, 

Регионалната здравна инспекция, Инспекцията по труда, дирекциите „Бюро по труда” в 

областта, национално представителните организации на работниците и служителите и 

на работодателите, представители на регионалните структури на Съюза на инвалидите 

в България, Агенцията за хората с увреждания, Комисията за защита от 

дискриминацията и др. 

На учредетелното заседание беше обсъден и приет Правилник за устройството и 

дейността на Областния съвет за хората с увреждания в област Монтана. 

 

1.12. Областен координационен център / ПМС 100/ 

Във връзка с постъпило писмо от началника на Регионално управление на 

образованието – Монтана, както и в изпълнение на дейности от ПМС № 100 от 8 юни 

2018 г., на 05.09.2019 г. беше проведена работна среща на Областния координационен 

център. 

На събитието бяха представени резултатите от извършените през учебната 2018-

2019 г. дейности по задържане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и бяха обсъдени 

дейностите и отговорностите на всички институции по изпълнението на ПМС №100 от 

08 юни 2018 г. 

През годината беше обощена 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.  

 

 2.Програми и проекти реализирани от областна администрация Монтана 

2.1. Програма „Старт на кариерата” 



За подпомагане провеждане държавната политика за осигуряване на 

възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда, 

ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни 

места по Национална програма „Старт на кариерата”. 

 Целевата група са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са 

завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро 

по труда”.Чрез дейностите по програмата се предоставят се възможности за привличане 

на младежи, като им се осигурява работа в публичната администрация при 

съответствие между заявените работни места и образователният им профил.  

 В резултат на предприетите действия от м. февруари до м. ноември 2019 г. по 

програма„Старт на кариерата” за период от 9 месеца, беше  назначен един младеж, 

който подпомагаше дейността на администрацията.  

 Във връзка с откритата процедура за кандидатстване за работни места в 

областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата – 2020”, 

Областна администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на три 

работни места, които бяха одобрени от министерството. 
 

2.2. Регионална програма за заетост на област Монтана за 2019 г. 

Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2019 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 2019 г. в Областна 

администрация Монтана, за срок 6 месеца при пълно работно време, бяха разкрити  4 

работни места: координатор – 2 бр.; работник-поддръжка – 1 бр.; работник-озеленяване 

– 1 бр. 

 

2.3.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 в Областна администрация Монтана са наети 

две лица с трайни увреждания. 

 

2.4.Национална програма „Помощ за пенсиониране“ 

Основната цел на програмата е окозване 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 м. август 

2019 г. в Областна администрация Монтана по програмата е наето едно лице за срок от 

една година.  

 

2.5.Проект „КАТАЛОЗИ“ 

Основна цел на проект „КАТАЛОЗИ“ е да се подготвят кадри за работни места и 

по професионални направления с необезпечено търсене и да се осигури активиране на 

неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се 

търсене от страна на бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към 

външните и вътрешните предизвикателства. 

Областна администрация Монтана е партньор по проекта, чрез осигуряване на 

заетост за период не по-малък от 3 месеца  на преминали обучение лица. През 2019 г. 

беше наето  едно лице като специалист за обработка на данни. 

 

2.6. Проект  - Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд 

„Образование-Бизнес“  



Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Ефективно и 

професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, 

процедура BG05SFOP001-2.009 - Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.  

Бенефициент по проекта е Фондация „Форум за наблюдение и анализ на 

публични политики", а партньори са  областните администрации – Ловеч, Монтана и 

Враца.  

Проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-

Бизнес“ предвижда изследване на образователната инфраструктура в трите области, 

връзките между участниците ангажирани с ПОО – области, общините, регионалните 

управления на образованието, бизнес и професионалните гимназии; практиките за 

формулиране на план приема, каква е тяхната ефикасност, как участва бизнесът в 

подпомагането на професионалното обучение, какви пречки има и какво може да се 

подобри и др. Ще бъдат активирани максимален брой участници – бизнес, 

професионални училища, администрация, социални партньори и т.н., и всички те ще 

бъдат картографирани и поставени на картата на България. 

Бордът ще бъде създаден като трайно действащ механизъм за трите области, а 

амбицията на изпълнителите е на по-късен етап да обхване и другите области от 

Северозападна България - Видин и Плевен. 

 През 2019 г. са извършени дейности  по набиране на информация за 

специалисти, заинтересовани от процесите в ПОО – професионално образование и 

обучение; неправителствени организации и неформални граждански групи, които са 

активни в областта на професионалното образование. Описани са добри практики за 

създаване на връзки между бизнеси и професионалните училища, координиране и 

подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и 

бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в 

областта на професионалното образование и обучение. 

През м. март 2019 г. в областна администрация – Ловеч бяха представени 

добрите практики в областта на ПОО в област Враца. 

На  17.07.2019 г., от 14:00 ч., в Областна администрация Монтана бяха 

представени  -  информация за проекта и потенциала на Северозападен Регионален 

Борд „Образование-Бизнес“  от  ръководителят на проекта, както и добрите практики в 

областта на ПОО в област Ловеч. 

 На 11.12.2019 г., в сградата на Областна администрация Враца беше проведена 

третата среща по проекта. Акцент на срещата беше представянето на добри практики в 

професионалното образование от област Монтана. Участниците в срещата споделиха 

собствен опит и потърсиха отговори на различни въпроси, касаещи професионалното 

образование. Бяха обсъдени механизмите за планиране на приемите; стратегиите за 

привличане на ученици; управлението на качеството; какви са практиките на 

професионалните гимназии за разнообразяване на специалностите в ПОО; 

възможностите за приспособяване на ПОО към пазарните реалности от гледна точка на 

успешната реализация на пазара на труда и др. 

Беше отчетен потенциала на проекта за развитие на връзките професионално 

образование – пазар на труда, които Северозападен регионален борд „Образование-

Бизнес“ ще създаде за всяка една от областите и региона като цяло.  

 

 

3.Участие в комитетите за наблюдение на оперативните програми и 

трансграничните програми за сътрудничество 

3.1.Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – 

България 2014-2020 г. 

Областният управител на област Монтана е член на Съвместния комитет за 

наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.  и през 

отчетния период беше подпомаган експертно във връзка с осигуряване участието му в 

заседанията на Комитета. 



На 19.03.2019 г. в гр. Крайова, Румъния беше проведена работна среща със 

заинтересовани страни от пограничната зона във връзка с процеса на програмиране и 

разработване на новата програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 

2021-2027 г.  

Участие в събитието взеха представители на Управляващия орган на програмата, 

Директор на Съвместния технически секретариат на програмата в гр. Калъраш, 

представители на Националния партниращ орган от българска страна (МРРБ), 

представители на областни администрации, общини, гражданския сектор и 

академичните среди от двете страни на границата. 

В рамките на дневния ред бяха обсъдени въпроси, касаещи стратегически 

приоритети за развитието на пограничната територия, които да бъдат включени в 

съдържанието на новата програма за ТГС. На преден план беше изведена 

необходимостта от разработването на бъдещи интегрирани трансгранични проекти с 

участието на повече от една област или община от Румъния и България, за да може 

положителният ефект от реализирането на инициативите да обхване възможно по-

висок процент от населението. В допълнение бе постигнато съгласие и относно 

необходимостта от извеждане на образованието като отделен стратегически приоритет 

на програмно ниво с цел обезпечаване на потребностите от подготвени кадри, особено 

в по-малките общини. 

По отношение на транспортната инфраструктура от страна на Управляващия 

орган бе изразено становище, че пътищата, които ще ползват финансов ресурс от 

програмата задължително следва да бъдат обвързани с Европейската транспортна 

мрежа TEN-T. 

Областният управител на област Монтана взе участие и в Единадесетото редовно 

заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се проведе на 11 юни 2019 г. във 

Варна. 

В събитието, което бе съвместно ръководено от Управляващия орган и 

Националния партниращ орган (МРРБ), се включиха представители на централните 

ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, 

асоциации на общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона. 

Беше отчетено, че Програмата Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г е с 

общ ресурс 258,5 млн. евро, като средствата са инвестирани в проекти, които целят да 

насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, 

Русе, Силистра, Добрич в България и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, 

Кълъраш в Румъния. Беше отчетено сключването на 164 договора за субсидия на обща 

стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са изпълнени. 

В рамките на заседанието бе одобрен Годишният доклад за изпълнението на 

програмата, като сред основните постигнати резултати за миналата година беше 

отчетено стартирането на обществени поръчки за модернизация на повече от 123 км. 

пътна инфраструктура, сред които 7 км вече рехабилитирани в края на 2018 г. 

Разработени са инструменти за управление на 11 защитени зони от НАТУРА 

2000, допринасящи за подобряване на природозащитния статус на 27 058 хектара 

хабитати. 

Създадени са 32 туристически продукта, целящи популяризирането на 

природните и културни забележителности в трансграничния регион.  

На 11.06.2019 г. във Варна беше проведена и първата среща на Съвместната 

работна група за стратегическо планиране и разработване на Програмата за 

трансгранично сътрудничество между Румъния и България за следващия програмен 

период 2021 – 2027 г.  

Бяха одобрени процедурните правила за дейността на групата, а участниците в 

срещата отчетоха развитието и постигнатите ползи от вече установените партньорства 

в пограничната зона.  

Реализирането на интегрирани проекти беше посочено като възможност за 

преодоляване на небалансираното развитие на регионите, което продължава да се 

наблюдава независимо от направените до момента инвестиции. Както през настоящия, 



така и през следващия програмен период се очаква програмата да подкрепи дейности, 

допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на Европейския съюз за 

Дунавския регион. 

Очаква се на малките и средните фирми от трансграничния регион да бъде 

предоставена възможност за реализация на малки проекти, посредством което ще се 

осигури целенасочена подкрепа за икономическо развитие с реален ефект върху 

бизнеса. Регионалната политика ще следва съобразяване с нуждите на регионите, като 

проектните идеи се съгласуват предварително в контекста на тяхната обвързаност и 

допълняемост с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на 

регионите. 

 

    3.2.Програмата за трансгранично сътрудничество Програма Интеррег 

ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. 

              Във връзка със стартирането на проектите финансирани  по втората покана на 

Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Съвместният секретариат 

на Програмата проведе в областна администрация Монтана обучение за екипите по 

управление на проекти  за областите Монтана и София на 6-7 юни 2019 г. 

 

 3.3.Оперативни програми “Иновации и конкурентоспособност” и 

“Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. 

Областния управител на област Монтана участва като титулярен член с право на 

глас в Комитета за наблюдение на на ОПИК и ОПИМСП. 

В края на месец март 2019 г. е проведена писмена съгласувателна процедура за 

неприсъствено вземане на решение от КН на ОПИК и ОПИМСП във връзка с 

необходимостта от одобряване на методология и критерии за подбор на операции по 

процедури „Развитие на иновационни клъстери“ и „Реализация на мерки за 

интернационализация на български малки и средни предприятия“. Във връзка с 

получени от членовете на КН становища за необходимост от корекции в текстовете на 

процедурите е проведено повторно съгласуване, като в рамките на указания срок не са 

получени нови становища „против“. 

На 13 юни 2019 г. в Гранитна зала на Министерския съвет беше проведено 

Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение основни точки в чиито дневен 

ред бяха Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИК, вкл. напредъка в 

изпълнението на подхода ВОМР, Обсъждане и одобряване на Годишния доклад за 

изпълнението на ОПИК за 2018 г. Обсъждане и одобряване на Методология и критерии 

за подбор на операции по процедура „Развитие на регионални иновационни центрове“, 

Обсъждане и одобряване на Методология и критерии за подбор на операции по 

финансов инструмент за портфейлни гаранции по ПО 1 и ПО 3 на ОПИК, Одобряване 

на промяна в Методологията и критериите за подбор на операции по процедура чрез 

директно предоставяне на БФП „Предоставяне на институционална подкрепа на 

ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и 

контрола на качеството на течните горива“, Представяне на напредъка в изпълнението 

на проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ и концепция на СТП за надграждане и 

развитие на парка. 

На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“ в София беше проведено Деветото 

официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма 

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма 

"Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП). Заседанието бе 

ръководено от Заместник-министъра на икономиката и председател на Комитета за 

наблюдение Лилия Иванова. Участие в събитието взеха и представители на Главна 

дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. В рамките на 

дневния ред беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, ОПИМСП и 

изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. Представен беше и напредъка в 

изпълнението на Годишния план за действие за 2019 г. на ОПИК в изпълнение на 

Националната комуникационна стратегия, както и Годишния план за действие за 2020 

г. Членовете на КН бяха запознати  с напредъка в процеса по подготовка на новия 



програмен период 2021-2027 г., както и с резултатите, заключенията и препоръките от 

извършени одити. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма 

(ИГРП) на ОПИК за 2019 г. и бе одобрена ИГРП за 2020 г. Комитетът обсъди и одобри 

методологията и критериите за подбор на операции по процедури „Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, „Предоставяне на подкрепа 

на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура 

по качество“ и „Техническа помощ за осъществяване на подготвителните дейности, 

необходими за старта на строителството на междустистемната газова връзка България – 

Сърбия“. Членовете на КН подкрепиха предложението да бъде извършена промяна в 

Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Повишаване на 

ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските 

предприятия“ и в Методологията и критериите за подбор на операции по процедура 

„Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции 

чрез подкрепа дейността на БАИ“. На заседанието беше представен и проект на 

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Дигитализация на 

МСП“. 

С решение на Регионалния съвет за развитие на СЗ от 06.12.2019 г., областният 

управител на област Монтана е определен за член на Тематичната работна група за 

разработване на Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за 

период 2021-2027 г., която проведе първото си заседание на 10 декември 2019 г. в гр. 

София. Участие в събитието взеха представители на ведомства, агенции, 

неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на 

политиките и мерките, които ще се финансират в рамките на ОПИК 2021-2027 г. 

В рамките на дневния ред бяха представени и приети Вътрешните правила за 

дейността на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за 

иновации и конкурентоспособност” за програмния период 2021–2027 г. Членовете на 

ТРГ бяха запознати с нормативната рамка за програмен период 2021-2027 г., както и с 

предприетите действия за подготовка на ОПИК  2021–2027 г. В края на заседанието 

беше представена и обсъдена концепцията за бъдещата оперативна програма. 

 

3.4.Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

Областния управител на област Монтана участва като титулярен член с право на 

глас в Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.   

През месец март 2019 г. е проведена писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение от страна на КН на ПМДР във връзка с необходимостта от 

одобрение на проект на изменение на критериите за оценка на проектни предложение 

по мярка 7 „Техническа помощ“ на ПМДР. 

В края на месец юни 2019 г. е  проведена писмена процедура във връзка с 

необходимостта от одобрение на проект на изменение на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. в частта, касаеща Раздел 8 „Финансов план“, точка 8.1 

„Финансов план с разпределение по години“, точка 8.2 „Участие на ЕФМДР и процент 

на съфинансиране за приоритетите на Съюза, техническата помощ и друга подкрепа (в 

евро)“ и 8.3 „Участие на ЕФМДР по отношение на тематичните цели на ЕСИ 

фондовете“ и Раздел 9 „Хоризонтални принципи“, точка 9.2 „Определяне на 

ориентировъчния размер на подкрепата за постигане на целите, свързани със 

смекчаване и приспособяване към изменението на климата“ и „Ориентировъчно 

участие на ЕФМДР“. 

През месец октомври 2019 г. е проведена писмена процедура за одобрение на 

проект на изменение на Критериите за подбор на проекти по мярка 3.2 „Събиране на 

данни“ по ПМДР. 

На 27 ноември 2019 г. в София е проведено Осмото редовно заседание на 

Комитета за наблюдение, в рамките на чиито дневен ред бяха представени и разгледани 

напредъка по изпълнение на програмата, Междинната оценка, приоритетите в 

Индикативната годишна работна програма за 2020 г., а също и напредъка в процеса на 

програмиране за период 2021-2027 г. 

 



4.Осъществяване на наблюдение и  контрол върху процеса по обновяването 

на жилищните сгради на територията на област Монтана/НПЕЕМЖС/ 

За отчетния период, във връзка с изпълнението на дейностите по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, комисия, 

назначена със заповед на Областния управител на област Монтана е провела заседания, 

на които бяха разгледани и обработени: 

- Актове в строителството – 12 броя: 

- Акт образец 10 за спиране на строителството на сгради – 14 броя; 

- Акт образец 11 за възобновяване на строителството на сгради на СС  - 14 броя; 

- Акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа за обекти /сгради/ – 

3 броя; 

 - Анекси към ДЦФ – 1 брой: 

- Анекс № 3 към ДЦФ на сграда на СС „ДЕТЕЛИНА“ в гр. Берковица; 

- три броя Протоколи по чл. 12 от сключен ДЦФ за сгради на -  СС „ДЕТЕЛИНА“ в гр. 

Берковица; СС „Пелистър“  и СС „Дунав“в гр. Лом. 

- два броя Приемо-предавателни протокол за предаване на досие на обект /сграда/ -  на 

СС „ДЕТЕЛИНА“ в гр. Берковица; на СС „МЕЧТА“  в гр. Лом; 

- Проверки в строителството – 2 броя: на сгради на СС „ДУНАВ“ и „ПЕЛИСТЪР“  в гр. 

Лом. 

През отчетния период по програмата е извършено още: 

1. Ежеседмично се подаваха справки до МРРБ за напредъка по програмата. 

2. Ежемесечно се подаваха актуализираните регистри – регистър обществени поръчки и 

регистър общ напредък, като се събираше информация от общините, обобщаваше се и 

се изпращаше в МРРБ. 

 

5.Провеждане на работни срещи и обмяна на опит в сферата на регионално 

развитие  

5.1.Комуникационни събития в съответствие с Работната програма за 2019 

г. по Комуникационната стратегия на страната за ЕС 

Във връзка с изпълнението на Комуникационната стратегия на Република 

България за ЕС - работна програма за 2019 г., в област Монтана бяха проведени 

поредица от публични събития и комуникационни инициативи както следва: 

- Дейност 1 „Събития за популяризирането на Европейското културно 

многообразие“ от Работната програма за 2019 г. по Комуникационната 

стратегия на страната за ЕС 

Проведоха се безплатни кино прожекции на Европейско филмово изкуство в 

„Кино 77“- Монтана. Жители и гости на гр. Монтана, в това число и младежи от 

училища на територията на областта имаха възможността да наблюдават, в периода 25-

29 ноември 2019 г., филмовата продукция „Солта на земята”. 

Инициативата беше организирана съвместно от Областна администрация 

Монтана и „Кино 77 - Монтана“ в рамките на Приоритет 2 „Живото културно 

наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа 

толерантност, приносът на Република България към европейските ценности “. 

Прожекциите бяха открити на 25 ноември 2019 г. от Областния управител на 

област Монтана, който представи в резюме приоритетите в работната програма по 

Комуникационната стратегия за ЕС през 2019 г., както и целта на конкретното събитие. 

Тематичната насоченост на излъчената продукция беше подбрана с идеята 

зрителите и преди всичко младите хора да бъдат провокирани към размисъл по 

съвременни общочовешки проблеми, свързани с хуманността, условията на живот, 

етническата толерантност, междукултурния обмен и опазването на околната среда. 

- Дейност 2: „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на 

културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция 

на езика на омразата в това число и за отбелязване на приноса на Република 

България в спасяването на евреите от Холокоста“ 



Читалищата в гр. Лом и селата Замфирово, Якимово и Георги Дамяново 

проведоха през месец юни комуникационни инициативи със съдействието на Областна 

администрация Монтана. 

Събитията се състояха съответно на 10, 15 и 16 юни 2019 г. като част от 

Работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС, 

Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно 

многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към 

европейските ценности“.  

Присъстващите на събитията имаха възможността да съпреживеят заедно с 

участниците духа и традициите не само на българския Северозапад, но и на различни 

етнографски области от страната, представляващи част от културното многообразие на 

ЕС. 

На 10 юни 2019 г. НЧ „23 септември“  в град Лом отбеляза своя годишен 

концерт с участието на двете читалищни формации за народни танци ДЮФА „Хорце” с 

ръководител Венислав Рафаилов и ПТСИФ „Ломски ритми” с ръководител Младен 

Младенов. Двете, притежаващи богат и разнообразен репертоар, формации са лауреати 

на редица наши и международни фолклорни фестивали и са наградени с грамоти и 

плакет на община Лом за принос в духовната култура на общината.  

На 15.06.2019г. в парка на с.Замфирово за   9-та поредна година НЧ „Развитие - 

1928“ съвместно с Областна администрация Монтана, Община Берковица, кметство 

Замфирово и НПО „Нов Северозапад“ организираха фолклорния празник „Гушански 

събор по Спасовден“. Съборът предложи богата програма с участие на самодейци от 

региона и гостуващи изпълнители от България и Сърбия, конкурс за автентична носия, 

надигравания, конкурс за традиционно ястие на Северозапада и вкусна курбан-чорба, 

специално приготвена от Иван Звездев и местни майстор-готвачи. 

В същия ден НЧ „Алекси Беремлиев 1926“  в с. Якимово почете традициите, 

свързани със Спасовден, като представи пред жителите и гостите на селото пъстра 

палитра от танцови изпълнения на местни и гостуващи самодейни състави, като в 

програмата заедно с домакините се включиха изпълнители от град Бойчиновци и селата 

Доктор Йосифово, Долно Церовене и Комощица. 

Над 300 самодейци пяха и танцуваха на 16.06.2019 г. в рамките на традиционния 

фолклорен събор „Свидня“, който се проведе за 11-ти пореден път в местността „Попов 

мост“ на разклона за селата Говежда и Копиловци в Община Георги Дамяново. 

Съборът откри кметът на общината, която поздрави участниците и подчерта, че целта 

на събитието е да покаже красотата на българския фолклор и да я съхрани за бъдещите 

поколения.  

През месец юли 2019 г. се проведоха още две събития в рамките на Работната 

програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на България за ЕС.  

На 13.07.2019 г. в НЧ "Събуждане-1899“ в село Василовци, община Брусарци 

проведе Дванадесетият пореден фолклорен събор "Багачина пее и танцува", основни 

организатори на който са общините Брусарци, Лом и Медковец. Гости бяха и 

художествени колективи от Вълчедръм и Бойчиновци. На сцената се изявиха над 190 

изпълнители в това число и художествени колективи от общините Вълчедръм и 

Бойчиновци. Празникът бе открит от домакините от читалището в с. Василовци в 

лицето на състава за художествено слово "Вълшебство от думи" с художествен 

ръководител Евдокия Димитрова и женска вокална група "Колорит" с художествен 

ръководител Йорданка Велева. Всички участници получиха грамоти за своето 

представяне, а поетът Кирил Божинов от село Аспарухово рецитира свои стихове за 

местността" Багачина", чието име носи фолклорният събор.  

На 20.07.2019 г. жителите на с. Долно Озирово отбелязаха Илинден с голям 

фолклорен събор. Денят на Св. Пророк Илия бе избран за втора поредна година за 

провеждането на фестивала, организиран от кмета на селото Ангел Петров и 

ръководството на местното читалище "Просвета - 1946". Фолклорни състави, творци и 

изпълнители от цялата страна се надпяваха и надиграваха близо четири часа на открита 

сцена в двора на местното училище. Сред участващите се включиха групите за народни 

песни от селата Д. Озирово, Спанчевци, Селановци, Бързия, Танцов състав "Ломски 



ритми", Хор "Планинарска песен", гр. София, както и фолклорната изпълнителка на 

народни песни от Пиринския край Теди Еротеева. Всички участници получиха грамоти 

за участие и оригинален плакет.  

Присъстващите на празниците имаха възможността да съпреживеят заедно с 

участниците духа и традициите не само на българския Северозапад, но и на различни 

етнографски области от страната, представляващи част от културното многообразие на 

ЕС. Фолклорният събор в с. Долно Озирово освен от българска публика беше 

наблюдаван и от гости от САЩ и Великобритания. 

На 30 ноември 2019 г. жителите и гостите на град Лом имаха възможността да се 

насладят на постановката „Двубой“ по Иван Вазов, с режисьор Николай Априлов и 

музика на Димитър Вълчев, представена от Драматичен театър „Кръстьо Пишурка“ при 

Народно читалище „Постоянство 1856“ в дунавския град.  

През месец декември 2019 г. бяха подготвени и изпратени в Министерски съвет 

отчетни доклади за проведените от ОА Монтана събития съответно по Дейност 1 и 

Дейност 2 от работната програма за 2019 г. по Комуникационната стратегия на 

страната за ЕС. 

5.2. Дейности по секторни политики 

Безопасност на движението 

 На работна среща, проведена 22.03.2019 г., представители на Областна 

администрация Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Сектор 

„Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – 

Монтана, Съюз на българските автомобилисти – Монтана и представители на 

инструкторите – Монтана планираха дейностите , които ще бъдат проведени на 

територията на областта по повод отбелязването на Глобалната седмица за пътна 

безопасност - провеждане на Областния кръг на Националната ученическа викторина 

по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, традиционния велопоход и 

изложба с рисунки за деца до четвърти клас.  

 На 18 април 2019 г. в Пето СУ „Христо Ботев” - гр. Монтана се проведе 

Областният кръг на Националната ученическа викторина по безопасност 

на движението „Да запазим децата на пътя”.  

Организацията беше дело на Регионално управление на образованието – 

Монтана, Областна администрация Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР 

– Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана, Съюз на българските 

автомобилисти – Монтана, представители на инструкторите – Монтана. В 

тазгодишната надпревара шампионът отново е отборът на Шесто СУ „Отец Паисий” – 

гр. Монтана. Второ място в класирането заеха възпитаниците на Второ ОУ „Иван 

Вазов” – гр. Вълчедръм, а на трета позиция застанаха децата от ОУ „Георги Стойков 

Раковски“ – с. Бързия. Останалите състезателните отбори бяха от училищата: СУ 

„Христо Ботев“ – гр. Брусарци и СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец. 

 През 2019 г., в периода 7-12 май, в област Монтана бяха проведени 

редица мероприятия по повод Глобална седмица за пътна безопасност.  

На 10 май 2019 г. се осъществи традиционният вече велопоход. В него се 

включиха 74 участника – ученици от училищата в град Монтана, ръководители на 

групи, доброволци на БМЧК – Монтана и други ентусиасти. Те стартираха от сградата 

на Областна администрация Монтана и се движиха по утвърдения през последните 

години маршрут. На финала, след обиколката на града, младежи от БМЧК – Монтана 

направиха демонстрация по оказване на долекарска помощ, която беше приета с висок 

интерес. Областният управител на област Монтана награди всички водачи с грамоти за 

участие и малки подаръци. 

 Във фоайето на Областна администрация Монтана бе подредена изложба 

на конкурса за рисунка на тема „Искам да порасна“ за деца и ученици до 

IV клас.  

Инициативата за конкурса също е по повод отбелязването на Глобалната седмица на 

пътна безопасност. 

 



На 26.09.2019 г. Областна администрация Монтана за поредна година се включи 

в инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в 

рамките на Европейската седмица на мобилността.Съвместно с представители на ОД на 

МВР беше проведена операция „Европейски ден без загинали на пътя ˮ /EDWARD/ - „ 

Обичам семейството си ! Да го пазим на пътяˮ, с цел всички участници в движението 

по пътищата да се замислят  за рисковете, с които се сблъскваме ежедневно. 

 

На 17 ноември 2019 г. Областна администрация Монтана се влючи в 

отбелязаването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия. Панихида в памет на загиналите в пътни инциденти бе отслужена в 

църквата „Св. св. Кирил и Методий” в Монтана. На възпоменателната служба 

присъстваха служители на областна администрация, представители на ОД на МВР - 

Монтана, държавни институции, които са членове на областната комисия по 

безопасност на движението, неправителствени организации и граждани.  

 

Транспортно обслужване на населението 

 Във връзка с постъпило искане от кмета на община Чипровци бе издадено 

Решение № РД-18-26/13.05.2019 г. за предприемане на спешна мярка от 

Областния управител на област Монтана при условията на Регламент 

(EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2007 г. чрез даване на съгласие за удължаване срока на договора за 

обществена поръчка за услуга за превоз на пътници по автобусни линии 

от републиканската и областната транспортни схеми от квотата на 

община Чипровци. 

 Във връзка с постъпило искане от кмета на община Берковица бе 

издадено Решение № РД-18-90/13.12.2019 г. за предприемане на спешна 

мярка от Областния управител на област Монтана при условията на 

Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 г. чрез пряко възлагане на услуга за превоз на пътници до 

провеждането и приключването на нова процедура по реда Закона за 

обществените поръчки по автобусни линии от общинска транспортна 

схема.  

 Във връзка с постъпило искане от кмета на община Лом бе издадено 

Решение № ОКД-24-2/18.12.2019 г. за предприемане на спешна мярка от 

Областния управител на област Монтана при условията на Регламент 

(EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2007 г. чрез даване на съгласие за удължаване срока на договора за 

обществена поръчка за услуга за превоз на пътници по автобусни линии 

от републиканската, областната и общинсктата транспортни схеми от 

квотата на община Лом. 

 В отговор на писмо вх. № ОКД-60-9/31.12.2018 г. от Областния управител на 

област Видин, Областният управител на област Монтана изрази своето съгласие и 

съгласува проект за откриване на автобусна линия от републиканската транспортна 

схема в направление Лом – Ружинци, която да се изпълнява целогодишно в дните 

вторник и четвъртък с часове на тръгване от Ружинци в 08,30 часа и от АГ Лом в 12,00 

часа. 

 Във връзка с представеният проект на График за движение на влаковете за 2020 

г. от "БДЖ Пътнически превози" ЕООД  представител на областна администрация 

участва в организирано от ДП "НКЖИ" съвещание за окончателно обсъждане на 

новото разписание на влаковете. В тази връзка, предварително от заинтересованите 

кметове на общини беше изискано становище по предложения нов график за движение 

на влаковете, влизащ в сила от  на 15 декември 2019 г.. Постъпилите предложения от 

граждани и общини бяха обобщени и изпратени до"БДЖ Пътнически превози" ЕООД. 

 

 

 



Енергийна ефективност 

 Във изпълнение разпоредбите на чл. 12 от Закона за енергийната ефективност 

беше изпратен на Агенцията за устойчиво енергийно развитие годишен отчет за 

2018 г. за изпълнение на програмите по енергийна ефективност и за управление 

на енергийната ефективност в Областна администрация Монтана. 

 В отговор на писмо от АУЕР бе попълнен и изпратен списък на отопляваните 

и/или охлаждани сгради – държавна собственост с РЗП над 250 кв.м., 

използвани от областната администрация, за които през 2018 г. са прилагани 

мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 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.  

 

Териториално устройство 

През отчетния период във връзка със заявление на Регионална дирекция по 

горите – Берковица през м. януари бяха издадени от Областния управител на област 

Монтана Разрешение за строеж и Заповед за одобряване на КПИИ за обект трета 

категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „з” от ЗУТ: „Интегрирана система за ранно 

откриване на пожари на територията на РДГ – Берковица”, разположен на територията 

на пет общини в област Монтана – автоматични наблюдателни станции в общините 

Монтана, Георги Дамяново, Чипровци и Вършец, и контролен център в сградата на 

Регионална дирекция по горите – Берковица. 

Във връзка със заявление от „НЕТ – НЕТ-СЪРФ.НЕТ“ ООД през м. ноември 

беше издадено от Областния управител на област Монтана  Разрешение за строеж  за 

обект трета категория  „Изграждане на оптична свързаност МОНТАНА – 

БЕРКОВИЦА“ област Монтана. Проверена е цялата строителна документация и 

приложените документи на надзорна строителна фирма. Техническите инвестиционни 

проекти са одобрени от областния управител на 22.11.2019 г. 

Представител на областна администрация, във връзка с разпоредбите на пар.4к от ПЗР 

на ЗСПЗЗ, е участвал в проведени две заседания в общините Берковица и Монтана, на 

които са разглеждани постъпили преписки за изменение на плана на новообразуваните 

имоти  съответно за местността „Шалин дол – Сарановец“, община Белковица и 

местността „Парта“, землище Монтана и местности в землището на с. Долна Вереница, 

община Монтана.  

  

Околна среда 

Представител на Областна администрация Монтана е член на Експертния 

екологичен съвет към РИОСВ – Монтана. През годината, на проведените заседания са 

представяни: 

- становище от Областния управител по повод на разработен Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) с приложен към него Доклад за оценка степента на 

въздействие на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци; 

- становище от Областния управител по повод на разработен Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) с приложен към него Доклад за оценка степента на 

въздействие на Общ устройствен план (ОУП) на община Георги Дамяново. 

- становище от Областния управител по повод на разработен Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) с приложен към него Доклад за оценка степента на 

въздействие на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци. 

 



И през 2019 година Областна администрация – Монтана отново подкрепи най-

мащабната доброволческа кампания в страната „Да изчистим България заедно”, 

организирана от телевизия BTV Media group.  

В Деня на голямото почистване – 14 септември, екипът на Областна 

администрация –Монтана традиционно взе участие в акциите по почистване. Предвид 

ангажимента на администрацията да координира и подпомага реализирането на 

кампанията на територията на областта, до общините, териториалните звена на 

изпълнителната власт, неправителствените и други организации, бе изпратена 

официална покана за стартиране подготовката на дейностите по кампанията и активно 

участие в Деня на голямото почистване.   

В процеса на организация на кампанията Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) предостави сто броя ваучери за 

гориво, предназначени за общинските администрации в област Монтана за извозване на 

отпадъците, събрани в рамките на кампанията на територията на областта. В тази 

връзка на общините от област Монтана, заявили желание да се възползват от 

безплатното гориво, бе предоставен необходимият им брой ваучери.  

Документите, необходими за отчитане на оползотворените ваучери и за отчитане 

начина на изразходване на полученото гориво, бяха събрани в Областна администрация 

– Монтана, информацията бе обобщена и изпратена в ПУДООС, съгласно 

изискванията, в указания срок. 

 На територията на област Монтана са включени обекти, част от проект 

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати 

за растителна защита с изтекъл срок на годност ˮ, изпълняван от от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС по Българо-

Швейцарска програма за сътрудничество. 

Представители на областна администрация участваха в среща, на която бяха 

представени целта на проекта  - обезвреждане на излезли от употреба пестициди и 

други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в 216 склада за 

съхранение на територията на цялата страна и дейностите, които ще се предприемат: 

- Преопаковане на пестицидите  с изтекъл срок на годност, като се цели осигуряване 

защита на хората и околната среда при съхранението им в складовите помещения. 

- Транспортирането на опасните пестициди с изтекъл срок на годност. 

- Почистване на складовите помещения където са се съхранявали пестицидите. 

- Унищожаването на пестицидите с изтекъл срок на годност. 

 

Социална политика  

През 2016 г. беше приета Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги 2016-2020 г., която се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия 

на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции и планирани 

дейности за развитие, и ежегодно се изготвя годишен мониторингов доклад за 

изпълнението и. Във връзка с това, от кметовете на общини и от директорите на 

териториални структури, членове на Комисията по социална политика беше изискана 

обобщена информация за  предостанянете социални услуги на територията на областта. 

Информацията е препратена за обобщение и анализ в РДСП  Монтана.  

 

5.3.Провеждане на работни срещи и обмяна на опит в сферата на 

регионалното развитие 

 

 Монтана беше домакин на дискусионен форум „Европа в нашия дом“, който 

се проведе на 20 февруари 2019 г. в сградата на Общинския младежки дом.  

В срещата взеха участие заместник – министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Николай Нанков, областният управител на област Монтана, 

заместник областните управители, народните представители от 12 избирателен район – 

Монтана -  Дилян Димитров и Ирена Димова, граждани, представители на местната 

власт и бизнеса. Събитието  е част от гражданските диалози „Европа в нашия дом“ по 



темата за регионалното развитие и ролята на европейската солидарност за развитието 

на регионите. 

В хода на дискусията беше предоставена информация относно рехабилитацията 

на пътя през прохода „Петрохан“. Беше отбелязано, че път II-81 е сред приоритетите на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ и по Оперативна програма „Региони в растеж“ се 

рехабилитират 43 км. на територията на област София, които се очаква да бъдат готови 

през пролетта на 2019 г. Отделно по Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег VA „Румъния – България“ 2014-2020 г. се провежда обществена поръчка за 

избор на изпълнител за рехабилитация на още 7,7 км от трасето - от км 86,3 до км 94. 

Индикативна стойност е 5,3 млн. лв. От програмата е осигурено финансиране и за друг 

участък от пътя – от км 94 до км 101. Подписването на договора за него предстои. 

С успешното завършване на тези обекти ще бъде обновен целият проход, тъй 

като отсечката на територията на област Монтана беше ремонтирана през 2015 г. по 

програма „Транзитни пътища V“. 

 

 Областният управител на област Монтана взе участие в 8-мата Европейска 

среща на върха на регионите и градовете, която се проведе в Букурещ на 14 и 

15 март 2019 г.  

Събитието беше организирано от Комитета на регионите в сътрудничество с 

Румънското председателствто на Съвета на ЕС и румънската делегация в Комитета на 

регионите. Двудневната среща на върха събра лидери от ЕС, национални, местни и 

регионални лидери от цяла Европа, за да обсъдят бъдещето на Европейския съюз и по-

ефективно включване на гражданите в европейските страни. По време на събитието 

беше приета Декларацията от Букурещ, имаща за цел да подсили гласа на местните и 

регионални лидери преди европейските избори през май 2019 г. и в контекста на 

следващия мандат на институциите на ЕС. 

 

 Работна среща с представители на ЧЕЗ България проведена на 13.06.2019 г. 

Дейността на дружествата на ЧЕЗ в България, начините за постигане на по-

високо качество на услугите, предоставяни на територията на област Монтана в това 

число и подобряване на комуникацията с местните власти бяха обсъдени на работна 

среща, която се състоя на 13.06.2019 г. в областна администрация Монтана. 

В срещата участваха Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал и 

неговия екип, а също и представителите на общинските администрации. 

В хода на срещата мениджъри в различни професионални направления от 

гостуващия екип на ЧЕЗ България запознаха присъстващите с извършените от 

компанията инвестиции с цел обновяване на техническата инфраструктура на 

национално и регионално ниво, както и с предприетите  действия за подобряване на 

качеството на доставките на електроенергия. 

Участващите в срещата общински представители имаха възможността да 

отправят своите въпроси директно към мениджърите на дружеството и да получат 

полезна и навременна информация най-вече що се касае до текущата профилактика и 

справянето с възникнали аварии. 

 

 Работна среща в гр. Враца във връзка с разработването на нова национална 

Стратегия за малки и средни предприятия 

На 13 ноември 2019 г. експерти от ОА Монтана взеха участие в работна среща-

дискусия с екип от Министерството на икономиката и представители на бизнеса от 

Северозапада с основен акцент в дневния ред – предизвикателствата пред малкия и 

средния бизнес в страната и приоритетите, които следва да бъдат заложени в новата 

национална Стратегия за МСП.  

 

 Участие на ОА Монтана в Областна комисия за преброяване на 

земеделските стопанства към ОД „Земеделие“ – Монтана 

На 22 август 2019 г. в сградата на ОД „Земеделие“ в  Монтана се проведе 

първото заседание на създадената със Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ 



Областна комисия за преброяване на земеделските стопанства, чиято основна задача е 

да участва в процедурата по преброяване на стопанствата през 2020 г. В рамките на 

първото заседание бяха разгледани Проект на Вътрешни правила за работа на 

Областната комисия по преброяването; задълженията на Областната комисия, 

информация за подготовката на пробно преброяване, проект на статистическия 

въпросник, като наред с това беше обсъдена организацията на дейностите и 

информационните материали по пробното преброяване, осъществено през периода 1 

септември – 11 октомври 2019 г. 

Второто заседание на комисията беше проведено на 20 ноември 2019 г. с 

основен акцент в дневния ред – обсъждане на Доклад с резултатите от проведеното 

пробно преброяване и планираните за 2020 г. дейности. 

 

 практическо обучение за онлайн търговия проведено със съдействието на 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП) 

На 16.10.2019 г. Фондация „Е-комерс Съксес“ и  Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организираха със 

съдействието на Областна администрация Монтана практическо обучение за онлайн 

търговия, насочено към компании и предприемачи, които сега стартират или вече са в 

процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локален или 

международен пазар. Партньори на обученията бяха Българска Е-комерс Асоциация 

(БЕА) и Българска Стопанска Камара (БСК).  

Практическото обучение включваше теми, свързани с най-важното от целия 

цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин и беше 

предназначено за  собствениците на малък и среден бизнес, които искат бързо и 

ефективно чрез възможностите на електронната търговия да спечелят нови пазари в 

България, Европа и света. 

Акценти в програмата на инициативата бяха правната регламентация на 

продажбите по Интернет, съобразена с българско и европейско законодателство, 

планиране на ефективен ръст, логистика, стратегии за привличане на нови клиенти, 

техники за успешни продажби и достъп до финансиране на онлайн проект с ваучерната 

система на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП). 

 

 Участие в  инициативата „Мениджър за един ден“ 

На 7 ноември 2019 г. Областна администрация Монтана за пореден път се 

включи и проведе инициативата „Мениджър за един ден“.  

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. 

Целта й е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст 

между 16 и 23 години. За позициите на Областен управител, заместник областен 

управител, главен секретар, директор на дирекция „АПОФУС“, директор на дирекция 

„АКРРДС“ в електронната платформа се регистрираха 18 участници. Младежите от 

ФСПГ "Васил Левски”,  ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ и  ПГТЕ „Христо 

Ботев“ се запознаха със структурата и функционирането на областна администрация – 

Монтана, както и с реалната работа служителите в администрацията. В края на деня на 

на всеки един от младите колеги бяха връчени сертификати с пожелание за успех и 

добро кариерно развитие.  

 

 Участие в семинар за политически диалог „Децентрализация и 

регионализация в  България: Уроци от международния опит и препоръки 

за България ˮ 

Събитието, организирано от Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие /ОИСР/ в рамките на съвместен проект с Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството беше проведено на 26 септември 2019 г. Целта на 

семинара беше да се представи международния опит в областта на многостепенното 

управление и децентрализацията и как може да  бъде приложим  в България. 


