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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г. 

  

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА  АДМИНИСТРАЦИЯ  МОНТАНА 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Цели за 2012 г. 

 

 

 

 

 

Дейности 

 

 

 

 

 

Резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за 

самооценка  
1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

2.задоволит 

едно  

постигната  

цел 

 /50 и над 50 %/ 

3.незадоволи 

телно 

 постигната 

 цел 

 / под 50 %/ 

Индикатор за  

целево  

състояние 

/заложен в началото  

на  2012 г./ 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

/ отчетен в 

 края  

на 2012 г. / 

1. Качествено 

административно 

обслужване, 

отговарящо на 

изискванията на 

потребителите на 

административни 

услуги  

   

1. Предоставена е пълна 

информация на 

потенциалните потребители за 

административните услуги, 

чрез различни 

комуникационни средства. 

Актуализирани са списъците с 

унифицираните наименования 

на административните услуги 

и същите са публикувани на 

интернет страницата на 

администрацията и са обявени 

1. През 2012 г. ОА Монтана е 

предоставила на 

потребителите общо 1061 бр. 

административни услуги от 

СУНАУ, предоставяни от 

областните администрации и 

от всички администрации. 

 

1.Предоставен

а информация 

за 

администрати

вните услуги 

 

1. 1061 бр. 

предоставени 

административ

ни услуги 

1 



 2 

1 2 3 4 5 

на табло на гишето за 

административно обслужване.  

В списъка, освен видовете 

услуги е обявена информация 

за нормативните основания, 

необходимите документи за 

извършване на услугата, срока 

и таксите, както и образци на 

заявления, които могат да се 

изтеглят и попълнят от 

гражданите 

2. Получена обратна връзка от 

потребителите за тяхната 

удовлетвореност, чрез 

попълване анкета на гишето 

за административно 

обслужване и анкета в 

електронен вид на интернет 

страницата на ОА Монтана.  

 

2. Анализирани са резултатите 

от попълнените анкети и е 

направен извод, че  60% от 

анкетираните са доволни от 

начина на обслужване и от 

качеството на предоставената 

услуга, малка част от тях, 

около 4% предпочитат 

услугата да им бъде 

предоставена по електронен 

път. Около 18% са изразените 

мнения, че има какво да се 

подобри при предоставяне на 

административните услуги. 

Обратната връзка с 

гражданите води до 

повишаване ангажираността 

на служителите, работещи на 

гишета за административно 

обслужване. 

2. Брой 

попълнени 

анкетни карти  

 

2. Попълнени 

28 броя 

анкетни карти 

на гишето за 

административ

но обслужване 

и попълнени 85 

електронни 

анкети  

2.Ефективен контрол по 

законосъобразността на 

актовете и действията 

1.Проверени 157 протоколи на 

Общински съвети с 2133 

решения. От тях върнати за 

 Осъществен контрол за 

законосъобразност на 

актовете на общинските 

Брой върнати  

и/ или 

оспорени  

1. Брой върнати  

решения - 30  

2. Брой 

1 
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на органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация 

ново обсъждане от Областния 

управител са 30 решения, а 

оспорените пред АС Монтана 

са 11 решения.  

От оспорените, Общинските 

съвети са преразгледали 6 

решения. 

АС Монтана е потвърдил 5 от 

заповедите на Областния 

управител, 1 заповед – висящо 

производство пред МАС 

съвети и на кметовете на 

общини, оспорени по 

административен ред пред 

Областния управител на 

област Монтана 

решения на 

общинските 

съвети, 

отменени 

заповеди на 

кметове на 

общини 

оспорени 

Решения – 11 

 

 

3.Планиране, 

организиране, 

координиране и 

осъществяване на 

постоянен мониторинг 

на действията и 

резултатите на ОА 

Монтана за постигане 

на ефективност и 

ефикасност на 

дейностите по 

отбранително – 

мобилизационната 

подготовка и защитата 

при бедствия. 

1.Актуализирани са  съставите 

на Областния съвет по 

сигурност (ОСС) – Монтана и 

Областния щаб за изпълнение 

на Плана за защита при 

бедствия в област Монтана. 

 

1. Готовност на област 

Монтана за работа във военно 

време и за защита на 

населението и 

инфраструктурата при  

бедствия. 

1.1.Брой 

изготвени 

заповеди 

1.2.Брой 

проведени 

заседания 

 

1.1.Изготвени 5 

заповеди за 

актуализиране 

съставите на 

Областния 

съвет по 

сигурност 

(ОСС) – 

Монтана и 

Областния щаб 

за изпълнение 

на Плана за 

защита при 

бедствия в 

област 

Монтана  

1.2 Проведени 

5 заседания  

2 

2.Изготвени и изпратени до 

МО справки и разчети за 

изготвяне на Национален 

военновременен план и 

планиране на гражданските 

2.Актуализира

н план 

2.Актуализиран

и приложения 

към плана за 

планиране на 

гражданските 
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ресурси за отбрана, съгласно 

военновременните задачи и 

потребности на област 

Монтана. 

 

ресурси за 

отбрана. 

  

3. Участие в Национална 

работна среща, на която са 

обсъдени промените в 

сроковете по извършване на 

военновременното планиране. 

3.Изготвен 

нов 

военновремен

ен план на 

област 

Монтана  

 

 

3. Подготовка 

за изготвяне на 

нов 

военновремене

н план на 

област 

Монтана. 

4.Проведени съвместни 

мероприятия с представители 

на териториални структури на 

ведомства и общините за  

изпълнение на дейностите по 

защита на населението и 

инфраструктурата при 

бедствия. 

4. Брой 

проведени 

мероприятия  

 

4.Проведени  

58 съвместни 

мероприятия за  

изпълнение на 

дейностите по 

защита на 

населението и 

инфраструктур

ата при 

бедствия. 

 

4.Осъществяване на 

координация при 

изготвяне на общински 

планове за действие при 

временна закрила.   

1.Изготвени и утвърдени 

областен и общински планове 

за действие при временна 

закрила. Участие в 

Национално учение «Закрила 

2012» 

1.Готовност на област 

Монтана за действие при 

временна закрила. 

1.Брой 

изготвени 

планове. 

 

  

1. Изготвени 4 

плана – 1 

областен и 3 

общински за 

общините 

Бойчиновци, 

Чипровци и Г. 

Дамяново. 

   

1 

5.Оптимизиране на 1. Проведени мероприятия и 1. Популяризиране на 1. Брой 1.1. Две 1 
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дейността при 

организиране и 

провеждане на 

мероприятия по 

издирване, изграждане 

и поддържане на 

военните паметници 

заседания по изграждане и 

поддържане на военни 

паметници и честване на 

годишнини от гибелта на 

загиналите воини за 

освобождението на България. 

 

военните паметници, чрез 

проведени мероприятия за 

поддържането им и честване 

на годишнини от гибелта на 

загиналите воини за 

освобождението на България. 

 

проведени 

заседания  

 

 

 

проведени 

заседания на 

Областна 

комисия 

«Военни 

паметници»  

1.2 Проведени 

чествания на 

100 години от  

Балканската 

война. 

    2. Поддържане на актуален 

регистър 

2.Актуализира

н регистър 

„Военни 

паметници” 

2. През 2012 г. 

няма подадена 

информация за 

нов военен 

паметник, 

който да бъде 

включен или 

такъв, който да 

бъде изваден от 

регистъра. 

Актуалния 

регистър е 

публикуван на 

страницата на 

ОА Монтана. 

6.Провеждане на 

активна политика по 

осигуряване на заетост 

и инвестиране в 

човешките ресурси на 

територията на област 

Монтана  

 

1.Разкрити  3 (три) работни 

места в Областна 

администрация Монтана по 

Програма „Старт на кариерата 

- 2012 г.”  

2. Разкрити 3 работни места 

по  проект “Нов избор – 

развитие и реализация” по 

Осигурени възможности за 

провеждане на държавната 

политика за осигуряване на 

заетост и социална интеграция 

на безработни лица чрез 

разкриване на нови работни 

места на територията на 

област Монтана  

Изготвени 

проектни 

предложени 

 

 

 

 

 

Одобрени  и 

реализирани 

проекти   

 

 

 

 

 

1 
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схема “Развитие” на ОП РЧР . 

3. Разкрити 12 работни места 

по  Националната програма 

„От социални помощи към 

заетост” 

4. Разглеждане и одобрение от 

Комисията по заетостта на 

подадените до Областния 

управител на област Монтана 

предложения за регионални 

програми за заетост, 

разработени в изпълнение на 

чл. 31 от Закона за 

насърчаване на заетостта, за 

внасяне за разглеждане и 

включване в Националния 

план за действие по заетостта 

- 2012 г. от Министерството 

на труда и социалната 

политика  

5. Изготвен и реализиран  

Проект “Красива България” 

2012, мярка 01 “Подобряване 

на градската среда”, с обект 

“Административна сграда на 

областна администрация 

Монтана – обновяване на  

Фасади- втори етап” . 

Проектното предложение 

беше одобрено за 

финансиране и реализация с 

Решение №1/12.03.2012 г. на 

Управителния съвет на 

Проект „Красива България”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придаде се модерна, 

европейска визия на сградата 

на областна администрация 

Монтана, повиши се нейната 

енергийна ефективност и 

беше създадена временна 

заетост на 15 броя безработни 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвено 

проектно 

предложение 

по Проект 

“Красива 

България” 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен и 

реализиран 

проект   
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Същото е на обща стойност 

289 804 лв., в т.ч. 99 982 лв. 

финансиране от 

Министерство на труда и 

социалната политика и 189 

822 лв. съфинансиране от 

Министерски съвет.  

Стойността на СМР по 

проектното предложение 

беше 260 824 лева с ДДС, а  

действителната им стойност 

след приключване на 

строителството възлезе на 

258 309 лв. с ДДС. 

За реализиране на обекта 

беше изготвен комплект 

технически инвестиционни 

проекти и беше издадено 

Разрешение за строеж.  

Основните СМР по проекта 

бяха изпълнение на фасадите 

на сградата с алуминиев 

композитен панел и 

обикновена топлоизолационна 

система със силиконова 

мазилка, хидроизолация на 

покрива, ремонт на 

мълниезащитна инсталация, 

частична подмяна на дограма 

с PVC такава и др. 

След провеждане на 

обществена поръчка, чрез 

публична покана по чл. 101 от 

ЗОП, беше сключен договор 
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за строителство на обекта с 

фирма „ГРАДЕЖ” ООД гр. 

София. Строителният надзор 

се извърши от фирма 

„БРИКО-21” ЕООД гр. 

София. 

Реализацията на дейностите 

по проекта започна на 

01.06.2012 г. и приключи на 

29.09.2012 г. 

На обекта средно месечно 

работиха 28 бр. работници, от 

които 15 бр. бяха наети 

безработни лица от дирекция 

„Бюро по труда” – с 3 бр. 

повече от предвидените в 

проектното предложение 12 

бр. лица. 

Проектът беше реализиран 

много успешно и в срок.  

7.Осигуряване на 

навременна 

информираност; 

мотивиране на 

младежите от ромски 

произход за развитие в 

сферата на 

образованието. 

Провеждане на 

информационен ден в 

Областна администрация 

Монтана за представяне на 

стипендиантски и стажантски 

програми за ученици и 

студенти от ромски произход 

Повишаване 

информираността на роми – 

гимназисти за възможностите 

за обучения и стажове 

Брой  приети 

младежи  

10 бр. приети 

младежи във 

висши учебни 

заведения през 

учебната 2012-

2013 – 

1 

8.Създаване на условия 

за съхраняване на 

ромската културна 

идентичност на 

територията на област 

Монтана 

Организиране на Кръгла маса 

по повод 8 април – 

Международен ден на ромите 

с участието  на представители 

на висшата държавна власт, 

териториални структури, НПО 

Подкрепа за честване на 

традиционни ромски 

празници и изяви на 

съвременната ромска култура 

бр. раб. срещи 1 бр. работна 

среща 

1 
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и известни музиканти от 

ромски произход . 

Начертаване по време на 

дискусиите на кръгла маса на 

план за работа по 

Националната стратегия на 

Република България за 

интегриране на ромите 2012-

2020 г. 

9.Развитие 

административната и 

правна култура на 

младежи от ромски 

произход 

Провеждане на „Ден на 

отворените врати” в Областна 

администрация Монтана с цел 

информиране на младежи от 

ромски произход за работата 

и дейността на Областна 

администрация Монтана и 

запознаване с функциите на 

областния управител на 

област Монтана 

Гарантиране правата на 

децата,  защита на 

обществения ред и 

недопускане прояви на 

нетолерантност сред 

младежите на територията на 

област Монтана  

Брой 

участвали 

младежи  

 участвали над 

40 броя 

младежи   

1 

10.Повишаване на 

здравната култура сред 

ромското население 

Провеждане на заседание на 

ОССЕИВ месец ноември 2012 

г. съвместно с РЗИ – Монтана 

с цел представяне на програма 

за ваксинация против 

болестта „Рак на маточната 

шийка” 

Участваха представители на 

общините от област Монтана, 

ръководители на 

териториални структури на 

държавната администрация, 

неправителствени 

организации и здравни 

медиатори 

Повишаване 

информираността сред 

заинтересованите групи от 

населението на област 

Монтана 

Брой срещи 1бр. 

информационна 

среща  

1 
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11.Подпомагане 

провеждането на 

държавната политика 

по развитието на нови и 

достъпни социални 

услуги 

1.Създаване на Областна 

комисия по социалната 

политика и Звено за 

мониторинг и оценка към нея. 

2. Изготвен Годишен 

мониторинг на изпълнението 

на Областната стратегия за 

развитие на социалните 

услуги в област Монтана, въз 

основа на: 

- изготвени  формати за 

събиране на обобщена 

информация за социалните 

услуги от общините; 

- събрани  доклади за 

изпълнението на общинските 

стратегии за развитие на 

социалните услуги и за 

годишните планове; 

3. Приемане  от Областната 

комисия по социална 

политика, Проектът на 

Годишния мониторингов 

доклад за изпълнението на 

Областната стратегия. 

4. Изготвен Областен план за 

действие за 2012 г. и 2013 г. 

по изпълнението на 

Областната стратегия за 

развитие на социалните 

услуги. 

5. Създаден Областен 

координационен механизъм 

по деинституционализация за 

Оперативно координиране 

изпълнението на Областната 

стратегия, осъществяване на 

текущ мониторинг на 

дейностите на Областната и 

общинските стратегии и 

извършване на оценка на 

ефекта на стратегии. 

Брой 

заседания, 

приети 

документи, 

проведени 

работни 

срещи 

3 бр. заседания, 

3 броя 

документи, 

6 бр. работни 

срещи 

1 
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област Монтана с цел  

осигуряване ефективна 

координация и 

взаимодействие на 

ангажираните субекти при 

изпълнение на политики за 

деинституционализация.  

12.Подпомагане 

провеждането на 

държавната политика 

по образованието във 

връзка с приемането на 

държавен план-прием 

по професии за 

учебната 2012 – 2013 

година на държавните и 

общинските училища 

от област Монтана  

 

Проведено   заседание на КЗ 

за  

разглеждане и  одобрение на 

подадените до началника на 

РИО-Монтана предложения 

от държавните и общинските 

училища от област Монтана 

на държавен план прием по 

професии за учебната 2012 – 

2013 година 

Съобразяване на нуждите от 

качествено образование, с 

потребностите на пазара на 

труда в област Монтана 

 

Изготвено 

предложение 

Одобрен прием 1 

13.Повишаване 

качеството на 

транспортните услуги 

за населението и 

бизнеса на територията 

на област Монтана 

1.Създадена Областна 

комисия по безопасност на 

движението по пътищата. 

През 2012 г. комисията 

проведе три заседания, на 

които бяха приети Правила за 

състава и дейността на 

комисията и създаването на 

работна група със задача да 

подготви проект на Областна 

стратегия и разработи план за 

действие през 2012 – 2013 г.;  

2.Разработени  и приети 

Областна стратегия за 

Постигнато взаимодействие с 

органите на местното 

самоуправление и 

териториалните структури с 

цел по-добро и безопасно 

транспортно обслужване на 

населението 

Утвърдени 

стратегия и 

план,  

проведени 

заседания, 

издадени 

заповеди, 

обработени 

преписки 

Утвърдена 

стратегия и 

план,  

проведени 6 бр. 

заседания,  

издадени 2 бр. 

заповеди,  

обработени 16 

бр. преписки 

1 
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подобряване безопасността на 

движението по пътищата на 

територията на област 

Монтана за периода 2011-

2020 г. и План за изпълнение 

на стратегията за периода 

2012 – 2013 г.  

3.На 25 юли 2012 г. с 

организирана от Областния 

управител демонстрация на 

оказване на първа помощ при 

пътнотранспортни 

произшествия бе отбелязан 

Четвъртия европейски ден за 

пътна безопасност. С 

професионално подготвена 

инсценировка служителите на 

ОУ ПБЗН – Монтана, Сектор 

„Пътна полиция” при ОД на 

МВР – Монтана, ЦСМП – 

Монтана и младите 

доброволци от ОС на БЧК – 

Монтана демонстрираха пред 

деца и ученици оказване на 

долекарска помощ на 

пострадали при 

пътнотранспортни 

произшествия. 

4.Във връзка с отбелязването 

на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия на 18 ноември 
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2012 г. по инициатива на 

Областния управител бе 

отслужена панахида в храм 

„Св. св. Кирил и Методий” в 

гр. Монтана, на която 

присъстваха представители на 

държавни органи, 

организации и сдружения, 

имащи отношение към 

безопасността на движението 

по пътищата. 

5.Заставайки зад 

инициативата на фондация 

„Безопасни улици от Валя” за 

обявяване във всички области 

на страната на „Минута за 

децата за които първият 

учебен ден няма да се състои” 

Областния управител отправи 

призив към кметовете на 

всички общини в областта да 

се присъединят и подкрепят 

предложението. Този призив 

бе една форма за повишаване 

отговорността на 

гражданското общество по 

отношение безопасността на 

всички участници в 

движението по пътищата, 

форма за изостряне 

вниманието на децата и 

тяхното поведение при 

пресичане на улиците. 
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6.Проведени три заседания на 

Областната комисия по 

транспорт, на които бяха 

приети откриването на две 

автобусни линии, закриването 

на две маршрутни разписания 

и промени в пет маршрутни 

разписания от областната 

транспортна схема. На 

последното заседание на 

комисията бяха обсъдени 

новите нормативни 

изисквания за транспортните 

схеми в Наредба № 

2/15.03.2002 г., които влизат в 

сила от 1 януари 2013 г.; 

7.Издадени  две заповеди на 

основание чл. 29 от Наредба  

№2/15.03.2002 г., с които 

Областният управител 

разрешава възлагане 

изпълнението на 

съществуващи линии от 

републиканската транспортна 

схема без конкурс за не 

повече от шест месеца. 

8.През годината постъпиха 16 

бр. сигнали /жалби/ на 

граждани за проблеми , 

свързани с транспортното 

обслужване и лошото 

експлоатационно състояние 

на пътищата на територията 
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на областта, по които бяха 

извършени проверки и 

предприети действия за 

разрешаването им. 

9.Проведени бяха три работни 

срещи за обсъждане на 

процесите от различните 

етапи на строителство, 

възникнали проблеми и др., 

касаещи изпълняваните от 

Сдружение „АЛПИНЕ – 

ПИМ” и „Пътинженеринг - 

М” АД проекти за 

рехабилитация на пътните 

участъци на територията на 

област Монтана. 

14.Провеждане на 

активна политика в 

сферата на 

Регионалното развитие 

на територията на 

област Монтана и 

Северозападен район 

 

1.Проведени заседания на 

областните съвети и комисии 

– Областен съвет за развитие 

– 3 бр., Консултативен съвет 

по охрана на горите – 2 бр., 

Областна епизоотична 

комисия – 3 бр.; Областен 

съвет за тристранно 

сътрудничество – 3 бр. 

 

2.Проведени четири заседания 

на Регионалния съвет за 

развитие 

 

3. Провеждане на VII  

Национален турнир по карате 

за деца и юноши за Купа 

„Компас – 2012” 

Повишаване ролята и 

отговорността на областния 

управител за осъществяване 

политиките по места и 

осигуряване на съответствие 

между националните и 

местните интереси 

 

Брой 

проведени 

заседания, 

работни 

срещи 

Проведени 7 

броя заседания  

на комисии, 12 

бр. работни 

срещи   

2 
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4..Изготвяне на предложение 

във връзка с връчването на  

годишна държавна награда 

„Св. Паисий Хилендарски” за 

стимулиране  на български 

творци и изпълнители на 

произведения, свързани с 

българската история и 

традиции. 

5. Организиране честване на 

400 години от рождението на 

архиепископ Петър Парчевич, 

на което присъстваха 

Президентът на РБългария, 

представители на 

териториални структури и 

общини. 

6. Включване активно в 

инициативата "Да изчистим 

България за един ден”, като 

организирахме почистване на 

замърсените места на 

територията на областта. Във 

връзса с това бяха проведени 

работни срещи  с кметовете на 

общини за представяне на 

инициативата "Да изчистим 

България за един ден”, подета 

от bTV;  сформиран Областен 

щаб за провеждане на 

кампанията ; координиране на 

дейностите на територията на 

област Монтана  на самия ден 

– 12 май. 
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7.Събиране  на информация от 

общините  и изготвяне на 

Аналитична справка във 

връзка с изготвянето на 

Доклад за младежта за 2011 г. 

и План за действие за 

изпълнение на Национална 

стратегия за младежта (2010-

2020) за 2012г. 

8. Участие в процедурата за 

попълване на Националната 

система „Живи човешки 

съкровища – България 2012” 

на Министерство на 

културата, във връзка с което 

беше проведена  работна 

среща с представители на 

читалищата в област Монтана 

и беше организирано 

представяне на живо на 

кандидатурите от област 

Монтана на 20 май 2012 г. в 

гр. Вършец 

9.Иизпълняване на дейности 

по проект „Управление на 

демографските промени в 

Югоизточна Европа – 

„Миграцията и човешкия 

капитал като ключ за 

икономически растеж”  с 

водещ партньор Унгарската 

централна статистическа 

служба Будапеща, Унгария. 

10. Отбелязване на Седмицата 
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„Европа България” по повод 5 

години членство на България 

в ЕС чрез презентация и 

концерти на читалищни 

самодейни групи. 

11.Обновяване визията на 

интернет страницата на 

Областна администрация 

Монтана – работа по 

отделните менюта в сайта на 

Областна администрация 

Монтана и събиране на 

информация за тях 

15.Актуализация на 

Областната стратегия  

за развитие на област 

Монтана 2005 – 2015  и 

реализиране на целите 

на  Актуализирания 

документ на ОСР, както 

и на Актуализирания 

документ за изпълнение 

на Регионалния план за 

развитие на 

Северозападен район  

2011 - 2013 

1.Сключен договор с 

консултантска фирма за 

изпълнение на Дейност 

„Проучвания, изследвания и 

анализи на политиките за 

развитие в област Монтана” – 

събрана статистическа 

информация от общините от 

област Монтана, от различни 

териториални структури на 

изпълнителната власт във 

връзка с Проучване на 

потребностите на социално-

икономическото развитие, 

както и  Анализа на социално-

икономическото развитие на 

област Монтана. Предстои  

представяне от  фирмата на 

готовите анализи на общините 

и на област Монтана през м. 

Февруари 2013 г. 

Провеждане на политика за 

създаване на условия за 

ефективно справяне с 

предизвикателствата на 

икономическта криза, като  

приоритетни за областта  са 

дейностите за намаляване на 

безработицата и повишаване 

на  трудовата заетост, 

повишаване конкурентността 

на местната икономика, 

овладяване на негативните 

демографски проблеми и 

движението на населението. 

 

Събрана и 

анализира 

статистическа 

информация 

за 11 общини 

Сключен 

договор, 

изграден 

електронен 

информационен 

бюлетин, 

обработена 

статистическа 

информация за 

11 общини 

3 
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16.Оптимизиране на 

процесите по 

придобиване, 

стопанисване, 

управление, 

разпореждане 

и актуване на 

държавни 

имоти и 

движими вещи 

– държавна 

собственост по 

реда на ЗДС и 

ППЗДС на територията 

на област Монтана 

 

1.  Съставени  са 130 бр. АДС 

и 4 бр. актове за поправка на 

АДС, от тях - 30 бр. за терени 

и изградени върху тях сгради 

и съоръжения за предпазване 

от вредното въздействие на 

водите в управление на МЗХ, 

20 бр. АДС са издадени по 

искане на ведомства във 

връзка с влязла в сила 

кадастрална карта. Извършени 

са общо 182 бр. отбелязвания 

по издадени АДС. 

2. Със заповеди на областния 

управител са отписани от 

актовите книги за държавна 

собственост 50 бр. имоти. 

3. Въз основа на Решения на 

Министерския съвет на 

Агенция по заетостта са 

предоставени за управление 2 

броя помещения; на 

Изпълнителна агенция по 

лозата и виното – 4 броя 

помещения; на Министерство 

на образованието, младежта и 

науката – 3 броя помещения; 

на Министерство на 

земеделието и храните – 3 

броя помещения;,  

на Министерство на 

вътрешните работи – 10 броя 

помещения; на Комисия по 

защита на потребителите – 1 

Подобряване обслужването на 

ведомства, гражданите и 

бизнеса. Създаване на условия 

за прозрачност, публичностст 

и конкурентност при 

провеждането на търгове за 

отдаване под наем и  

разпоредителни действия с 

имоти държавна собственост. 

Брой 

обработени 

преписки 

Обработени  

670 бр. 

преписки 

1 
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помещение; на Агенция по 

социално подпомагане – 2 

помещения в сгради – 

публична държавна 

собственост. 

С Решение на Министерския 

съвет и сключен въз основа на 

него договор е предоставено 

право на управление на 

община Монтана върху имот 

– публична държавна 

собственост, представляващ 

археологическа недвижима 

културна ценност „Калето”. 

Издадени са 2 заповеди и са 

сключени два договора за 

предоставяне право на 

управление на Агенция по 

заетостта върху 

самостоятелни обекти – 

частна държавна собственост 

в град Берковица. Сключен е 

и договор за предоставяне 

право на управление на 

Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури 

върху 4 помещения в град 

Монтана. 

С Решение на Министерския 

съвет е отнето, поради 

отпаднала необходимост 

право на управление върху  

имот – публична държавна 

собственост в град Монтана и 
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същият е предоставен за 

управление на областния 

управител.  

Един имот в с. Боровци е 

придобит от областния 

управител на област Монтана 

след отнемане правото на 

управление върху същия от 

ИА ЕСМИС. 

4. През периода са издадени 

395 бр. удостоверения за 

наличие или липса на акт за 

държавна собственост. 

Издадени са 6 бр. 

удостоверения за 

реституционни претенции, 

както и 3 бр. удостоверения, 

че имотът е отписан от 

актовите книги за държавна 

собственост 

5. След проведен търг е 

отдаден под наем 1 бр. имот. 

Отдаден е под наем на 

политическа партия  1 бр.  

имот. 

6. Във връзка с постъпили 3 

бр.  заявления от собственици 

на законно построени сгради 

върху имоти – частна 

държавна собственост за 

закупуване на прилежащите 

терени и въз основа на 

представените документи, са 

сключени три договора за 
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продажба.  

На основание решения на 

Министерски съвет, 

безвъзмездно е прехвърлено 

право на собственост върху 

имот в с. Якимово на община 

Якимово, както и на община 

Вълчедръм – два имота в 

землището на с. Долни Цибър, 

необходими за изграждане на 

водопроводната мрежа на 

селото. 

Сключени са 3 бр. договори за 

учредяване на безвъзмездно 

право на ползване на 2 имота 

в гр. Монтана  и 1 помещение 

в град Берковица на РС на 

КНСБ. С договор е учредено 

безвъзмездно право на 

ползване на СРС на КТ 

„Подкрепа” върху имот в гр. 

Монтана. 

Безвъзмездно в собственост 

на община Медковец със 

заповед на областния 

управител е прехвърлен 1 

брой дизелов агрегат. 

7. Регулярно е упражняван 

надзор върху съставените от 

общините  актове за общинска 

собственост – проверени са 

1411 бр. акта.  

По заповеди на областния 

управител са извършени 



 23 

1 2 3 4 5 

огледи и проверки на място на 

имоти на територията на 

област Монтана във връзка 

със състоянието им. 

17.Одобряване на 

планове за земите по §4 

- §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ 

на територията на 

област Монтана, за 

които това е 

необходимо по закон 

1. Издадена е една заповед за 

одобряване на ПНИ за 

отделни имоти в местността 

„Парта”, община Монтана, 

процедиран през 2011 г., с 

което е изпълнено 1 брой 

съдебно решение. 

 2.Изготвени са 3 броя 

технически задания и договор 

за възлагане изработване на 

ПНИ в изпълнение на 5 броя 

съдебни решения за отделни 

имоти от местностите 

„Парта”, община Монтана, 

„Манчовото” община Вършец 

и „Сарановец”, община 

Берковица. 

3.Изработени са 5 броя 

помощни планове и 5 броя 

планове на новообразуваните 

имоти за отделни имоти в тези 

местности.  

4.Плановете са разгледани и 

приети на проведените 4 броя 

заседания на комисиите по чл. 

28б от ППЗСПЗЗ.  

След обявяването им на 

заинтересуваните лица, 

сроковете за което изтекоха в 

края на 2012 г., е издадена 

Продължен е процеса на 

възстановяване на 

собствеността върху 

земеделски земи на 

територията на област 

Монтана. Изпълнени са 3 броя 

съдебни решения и 3 броя са 

пред  финализиране на 

процедурата. 

3 бр. 3 бр. 2 
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заповед за одобряване на ПНИ 

на отделни имоти в 

местността „Манчовото” 

община Вършец, с което са 

изпълнени 2 броя съдебни 

решения.  

Заповедите за другите две 

местности ще бъдат издадени 

в началото на 2013 г. 

 

 

 

 

Имена и длъжност на попълващите:  

 

Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС   / п / 

 

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

                                                                   

 

Съгласувал:  

 

инж. Иван Тодоров, главен секретар   / п /                                                                   


