
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2012г.
/Докладът за дейността на Областна администрация Монтана през 2012 г. е изготвен и структуриран

съгласно изискванията на чл. 59 и чл. 63 от Закона за администрацията/

І. Човешки ресурси

І.1. Численост
Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с

Устройствения правилник на областните администрации е 37 броя.
Към 31.12.2012 г. са заети 34 щатни бройки. От тях 10 са по трудово

правоотношение и 24 по служебно правоотношение.
Незаети са 1 щатна бройка по трудово правоотнишение за длъжност заместник

областен управител и 2 щатни бройки по служебно правоотношение за длъжност
главен експерт в дирекция АКРРДС.

За разглеждания период по ПМС № 212 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 и 2 – по ПМС № 258 за дейностите и задачите по
отбранително мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица
с военновременни задачи, които осъществяват охрана на Пункта за управление. Към
края на годината една от двете извънщатни бройки по ПМС № 258 е незаета.

По ПМС № 66  за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации са назначени 3 служители. Те извършват дейности по поддръжка и
хигиенизиране сградата на областната администрация.

По програма „Старт на кариерата” 2011/2012 са работили 3 младши специалисти
– 2 в дирекция АКРРДС и 1 в дирекция АПОФУС. От тях двама, след приключване на
същата са останали да работят в администрацията на длъжност специалист.

По същата програма 2012/2013 от м. октомври 2012 г. работят 2 специалисти – 1
в дирекция АКРРДС и 1 в дирекция АПОФУС.

През годината по НП „ОСПОЗ” са назначени 12 лица с дейности по поддръжка и
охрана на държавни обекти. Разпределението по общини е както следва:

· община Монтана – 6
· община Берковица – 4
· община Вършец – 2

През 2012 г. три лица са наети по проект „Нов избор – развитие и реализация”.
От тях 2-ма на длъжност „Градинар”  и 1  –  на длъжност „Работник,  озеленяване”.



Трудовите правоотношения на лицата на длъжност градинар са прекратени през м.
септември 2012 г., поради изтичане срокът на договорите.

І.2. Назначаване на служители
За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. по утвърдената численост на

персонала са назначени 4-ма служители:
· 3 по трудово правоотношение на длъжност технически сътрудник деловодство и

специалист в дирекция АПОФУС и на длъжност специалист в дирекция
АКРРДС.

· 1 по служебно правоотношение на длъжност младши юрисконсулт в дирекция
АПОФУС на основание чл. 15 от Закона за държавния служител.

Проведени са и 3 конкурсни процедури за следните длъжности:
· младши юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
· младши експерт в дирекция АКРРДС, с област на дейност етнически и

интеграционни въпроси;
· младши експерт в дирекция АКРРДС,  с области на дейност култура и

образование.
В резултат на тях 3-ма служители са преназначени на тези длъжности.
Назначени са 2-ма служители по извънщатната численост на персонала – 1 по

ПМС № 212 и 1 по ПМС № 66.

І.3. Прекратяване на правоотношения
През 2012 г. са прекратени правоотношенията с 6 служители от утвърдената

численост на персонала, както следва:
По служебно правоотношение

- главен експерт в дирекция АКРРДС – на основание чл. 81а от ЗДСл и сключено
споразумение за преместване в друга администрация.

По трудово правоотношение
- заместник областен управител – на основание чл. 325(1) т. 11 от КТ;
- главен специалист в дирекция АПОФУС – по взаимно съгласие;
- специалист в дирекция АКРРДС – по взаимно съгласие;
- технически сътрудник деловодство в дирекция АПОФУС - с  предизвестие от страна
на работодателя, поради придобито право на пенсия за прослужено време и възраст от
служителя;
-  технически сътрудник архив в дирекция АКРРДС –  с предизвестие от страна на
служителя, поради придобито право на пенсия за прослужено време и възраст.

По ПМС № 212 са прекратени трудовите правоотношения с 2 служители:
- оперативен дежурен – по взаимно съгласие;
- оперативен дежурен - с предизвестие от страна на служителя, поради придобито право
на пенсия за прослужено време и възраст

Прекратени са правоотношенията с лицата наети по НП „ОСПОЗ” – на 11,
поради изтичане срокът на договора, а 1 лице е уволнено дисциплинарно.

 Поради изтичане срокът на договорите са прекратени трудовите
правоотношения с 3  лица наети по програма „Старт на кариерата”  и с 2  лица на
длъжност градинар наети по проект „Нов избор – развитие и реализация”.

І.4. Отпуски на служителите
Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2012 г. е 265

дни.

І.5. Обучения на служителите



За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. общо 35 служители са участвали в обучения,
като 13 от тях са преминали по две,  8 – по три,  1 – по четири,  2 – по пет и 11 – едно
обучение.

По теми преминатите обучения са следните:
· Годишно счетоводно приключване 2011 и 2012 г.;
· Обучение на бенефициенти по ОПАК;
· Семинар по енергийна ефективност;
· Защита на класифицираната информация – служебна тайна;
· Обучение по журналистика;
· Запознаване с вътрешни правила за технически и организационни мерки и

допустимия вид на защита на личните данни в ОА – Монтана и практически
аспекти по прилагането им;

· Правила за създаване и оформяне на документи в ОА-Монтана;
· Практически аспекти по прилагането на Инструкция за институционална

идентичност на администрациите;
· Въведение в държавната администрация;
· Финансови въпроси, свързани с усвояването на СКФ;
· Управление на проекти;
· Публично – частно партньорство;
· Работа със системата за документооборот и управление на административните

процеси - АКСТЪР-ОФИС;
· Административно обслужване. Практика и опит на Гърция;
· Административно обслуж/ане. Политика и стратегия. Практика и опит на

Гърция;
· Стратегическо управление на човешките ресурси в публичния сектор в

условията на криза. Практика и опит на Гърция;
· Управление на човешките ресурси в публичния сектор в условията на криза.

Практика и опит на Гърция.

І.6. Сключени договори с физически лица за извършване на услуги
Запазена е тенденцията в Областна администрация Монтана договори за

извършване на услуги от физически лица (граждански договори) да се сключват
инцидентно и при необходимост.

 През периода са сключени 14  граждански договори –  3  от които са с екипа по
Проект „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на
политиките за развитие в област Монтана”, финансиран по ОП „Административен
капацитет”, 1 – за участие на компетентно лице в оценителна комисия за избор на
изпълнител за обект „Административна сграда на Областна администрация Монтана –
обновяване на фасади, ІІ етап”, финансиран по проект „Красива България”, 1 за
извършване на геодезическо заснемане по одобрена кадастрална основа на 5 бр.
Билбордове, 5 – за участие на компетентни лица в комисия  за разглеждане, оценка и
класиране на подадени оферти в производство за избор на изпълнител в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проучвания, изследвания и
анализи на политиките за развитие на Област Монтана”  по Проект А10-13-
36/11.01.2012 „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка
на политиките за развитие в област Монтана”, финансиран по ОП „Административен
капацитет”, с бенефициент Областна администрация Монтана, 1 – за извършване
подмяна на водосточни тръби на сградата на ОА Монтана,  1  –  с контрольр по проект
„SEEMIG – Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна
Европа – Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии основани на
доказателства” по ОП по цел „Европейско териториално сътрудничество” -



„Югоизточна Европа 2007-2013” и 2 –  за изготвяне на пазарна оценка на имот
държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана.

І.7. Стажове на ученици и студенти
По проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски

стажове в държавната администрация” с бенефициент Съвета за административна
реформа в администрацията за са проведени 2 едномесечни неплатени стажа за
студенти.
ІI. Административно обслужване

Една от целите на Областна администрация Монтана за 2012 г. е Качествено
административно обслужване, отговарящо на изискванията на потребителите на
административни услуги. Тя се постига чрез даване на пълна информация на
потенциалните потребители за предоставяните административни услуги, посредством
различни комуникационни средства и получаване обратна връзка от потребителите за
тяхната удовлетвореност

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, чрез подаване на писмени
заявления, предложения и сигнали, без прекъсване.

В интерес на гражданите през 2012 г. за гишето е въведено работно от 08.00 ч.
до 18,00 ч. Те могат да подават своите заявления до 18,00 часа, а в случаите, когато
пред гишето има потребители на административни услуги в края на обявеното работно
време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от
два астрономически часа след обявеното работно време.

За реда и организацията на административното обслужване в администрацията
на 15.03.2010 г. са утвърдени вътрешни правила.

Услугите, които се предоставят от Областна администрация Монтана са в
съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните
услуги, чиято последна актуализация е от 05.04.2012 г.

Информация за предоставяните административни услуги и образци на
документи за попълване са публикувани на интернет страницата на администрацията и
във фоайето на сградата, в непосредствена близост до гишето за административно
обслужване.

През 2012 г. са постъпили общо 4170 преписки. Всичките с изключение на една
са обработени в срок.

Предоставените административни услуги са 1061 броя.
С цел проучване и измерването на удовлетвореността на потребителите на

гишето за административно обслужване има изнесени анкетни карти, които гражданите
може да попълнят и пуснат в поставена за целта кутия. На интернет страницата на
администрацията чрез обратна връзка също е предоставена възможност за мнения и
предложения.

През годината попълнени от гражданите са 28 броя анкетни карти на гишето за
административно обслужване и 85 електронни анкети на страницата на
администрацията.

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 идинтифицират с
име и фамилия. Осигурени са места за сядане пред гишето за административно



обслужване. Спазва се времето за чакане на граждани пред гишето да не надвишава 10
минути.

Областна администрация Монтана поддържа интегрирана система за управление
на качеството и информационната сигурност, съответстваща на международните
стандарти ISO 9001 и ISO 27001, като средство за утвърждаване доброто име и
репутация на държавната администрация. През м. декември 2011 г. е извършена
ресертификация за нов тригодишен период по ISO 9001, а през м. април 2012 г. – по
ISO 27001.

Основна цел на политиката по качеството и информационната сигурност е
осигуряване съответствието на предоставяните от областната администрация
административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на
държавните и общински органи, гражданите и юридическите лица на територията на
областта.

С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на
гражданите и бизнеса, сайта на администрацията непрекъснато 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, състав и правилници за дейността на съветите и
комисиите, решения по административни дела и др.

ІІІ. Бюджет на Областна администрация Монтана

По бюджетната сметка на Областна администрация Монтана за 2012 г.
приходите са 78000 лв., а разходите – 540552 лв.

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 сметката са предвидени за възнаграждения и осигуровки на
персонала – 474206 лв. и за издръжка – 66346 лв.

Освен това разходите на администрацията са разпределени по функции:
- функция І „Общи държавни служби” – 497552 лв.
- функция ІІ „Отбрана и сигурност” – 43000 лв.

Някои от корекциите на бюджетната сметка на администрацията през годината
са следните:

- 42000 лв. за превантивни дейности за ларвицидна и имагицидна обработка за
борба с комарите;

- 975 лв. за разплащане на разходи във връзка с дейността на МКВПМС за
контролни проверки на водостопанските системи и водни обекти на територията
на областта през м. октомври 2011 г.;

- 26805 лв. за възнаграждения на наетите по програми за временна заетост с
работодател Областния управител на област Монтана;

- 4771 лв. за осигуровки върху възнагражденията на наетите по програми за
временна заетост с работодател Областния управител на област Монтана;

- 5818 лв. за възнаграждения и осигуровки за проведени заседания от ОИК Г.
Дамяново, Монтана, Чипровци, Берковица и Бойчиновци;

- 2901 лв. за обезщетения за репресия;
- 34511 лв. за преодоляване на последиците от вредното въздействие на води през

януари 2012 г. – възстановяване на едноетажна сграда – 4 бр. гаражи, нафтено
стопанство и трафопост в местността „Расника”, землище на община Монтана;

- 15000 лв. за разработване на Областна стратегия за развитие;
- 3214 лв. за разходи по Комуникационната стратегия на РБългария и др.



ІІІ.1. Приходи
През 2012 г. приходите на Областна администрация Монтана са 226961 лв., а за

същия период на 2011 г. са 97769 лв.
Приходите по параграфи за 2011 г. и 2012 г. са както следва:

Приходи

§ Наименование на приходния
параграф

Приходи
по

бюджетна
сметка
2012 г.

Приходи
2012 г.

Приходи
2011 г.

Разлика
2012/2011

2405 Наем имущество  15948,00 30178,00 24747,00 +5431,00
2406 Наем земя 2052,00 1546,00 1712,00 -166,00
2408 Лихви 87,00 13,00 +74,00
2501 Такси за администр. услуги 5000,00 10065,00 9260,00 +805,00
2802 Лихви обезщетения 899,00 4,00 +895,00
3619 Други неданъчни приходи 5000,00 5182,00 3095,00 +2087,00
3701 ДДС -53555,00 -9674,00 +43881,00
3702 ЗКПО -8427,00 -2209,00 +6218,00

4040 Продажба на нефинансови
активи 50000,00 240986,00 70821,00 +170165,00

Общо 78000,00 226961,00 97769,00 +129192,00

По –  големия размер на приходите от наем на имущество са в резултат на
сключен договор с „Топлофикация”  АД,  след проведен търг за отдаване под наем на
сграда и събрани просрочени наемни вноски.

 Приходите от продажба на нефинансови активи са от продажба на прилежащи
терени към сгради.

 През 2012 г. са събрани и лихвите за просрочени наемни вноски за отдадените
под наем сгради.

Събраните такси за предоставени административни услуги са за услуги по
Закона за държавната собственост – 7665 лв., за съгласуване на комплект идейни
инвестиционни проекти – 1500 лв., за приемане на екзекутивна документация – 900 лв.

ІІІ.2. Разходи
През 2012 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в

размер на 798371 лв.
От тях 309638 лв. са за възнаграждения на списъчния състав на

администрацията, 104404 лв. са за възнаграждения на нещатен персонал в т.ч. и наетите
по програми за временна заетост и обезщетения, 101069 лв. са социалните и здравните
осигуровки и 279279 лв. са изразходени за издръжка на администрацията.

Разходите през 2012 г. са с 171026 лв. по-малко от разходите за 2011 г.
Повишени се разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала, като

основната причина за това са изплатените обезщетения на трима служители, работили
над 10 години в администрацията, при прекратяване на трудовите правоотношения с
тях, поради придобито право на пенсия и невъзстановените към края на годината
средства за възнаграждения на наети по програми и проекти.

През 2012 г. са изплатени 2901 лв. обезщетения за репресия, с 13753 лв. по-
малко от 2011 г., а придобитите дълготрайни материални активи са на стойност 1080
лв.



През разглеждания период направените разходи за издръжка на
администрацията са намалени с 124192 лв., като основната причина за това са по-
ниските разходи за отопление, след изграждането на нова локална система за отопление
през 2011 г. и по – ниските разходи за телефонни разговори, след подписване на нови
договори с оператора при по-изгодни условия.

Разходи м. януари – м. юни

§ Наименование на разходния
параграф

Разходи
2012 г.

Разходи
2011 г.

Разлика
2012/2011

01-00
Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови и служебни
правоотношения

309638,00 315115,00 -5477,00

02-00 Други възнаграждения и плащания на
персонала 104404,00 80479,00 +23925,00

05-00 Задължителни осигурителни вноски от
работодатели 101069,00 96187,00 +4882,00

10,00 Издръжка 279279,00 403471,00 -124192,00

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинства 2901,00 16654,00 -13753,00

52-00 Придобиване на ДМА 1080,00 57491,00 -56411,00
798371,00 969397,00 -171026,00

Основните разходи за издръжка на администрация са за материали, горива, ел.
енергия, вода, пощенски услуги, телефонни разговори, командировки и др.

Разходи за издръжка

§ Наименование на разходния
параграф

Разходи
2012 г.

Разходи
2011 г.

Разлика
2012/2011

10,00 Издръжка в т.ч. 279279,00 403471,00 -124192,00
Материали и работно облекло 19795,00 15490,00 +4305,00
Горива 16318,00 15887,00 +431,00
Ел. енергия 15532,00 8504,00 +7028,00
Парно 13782,00 24242,00 -10460,00
Вода 425,00 65,00 +360,00
М-ли и консумативи за компютърна
техника и компютърна техника 4268,00 6863,00 -2595,00

Материали за Избори 2011 0,00 60485,00 -60485,00
Пощенски разходи 3851,00 4407,00 -556,00
Копирни услуги 377,00 2163,00 -1786,00
Телефонни разговори 7606,00 9844,00 -2238,00
Мобилни телефони 4665,00 4500,00 +165,00
Други външни услуги 41169,00 30291,00 +10878,00
Поддръжка на техника и софтуер 6002,00 6388,00 -386,00
Интернет и поддръжка на сайт 3640,00 3920,00 -280,00
Дезинфекция 1830,00 1122,00 +708,00
Ремонт на автомобили 3325,00 5278,00 -1953,00
§ 4 1350,00 525,00 +825,00
Ремонти Расник 34511,00 98243,00 -63732,00
Ларвицидна и имагицидна обработка
срещу комари 41902,00 40727,00 +1175,00



Комуникационна стратегия 3211,00 0,00 +3211,00
Данъци и такси 30754,00 40548,00 -9794,00
Командировки в страната 11154,00 5947,00 +5207,00
Командировки в чужбина 2400,00 41,00 +2359,00
Застраховки 4602,00 4658,00 -56,00
Изпълнителен лист по съдебни дела 1273,00 657,00 +616,00
Други разходи 5537,00 12676,00 -7139,00

През 2012 г разходите в размер на 19975 лв. за материали са формирани от
разходи за работно облекло, хартия и канцеларски материали, почистващи материали,
представителни разходи за цветя и минерална вода, материали за поддръжка на
сградата на Областна администрация и сградата на „Расника” и др.

Разходите за други външни услуги от 41169 лв. представляват разходи за обяви,
изготвяне на пазарни оценки, куриерски услуги, ресертификация по ИСО, проектиране
и строителен надзор за обект „Административна сграда на ОА Монтана – обновяване
на фасади – ІІ етап”, архитектурно и геодезическо заснемане, поддръжка ел.
инсталация, СОД и др.

ІV. Отбранително мобилизационна подготовка

През 2012 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранително-
мобилизационната подготовка в област Монтана, като част от подготовката на страната
за отбрана, поддържане на националното стопанство, територията и населението в
готовност за работа във военно време е изготвен Годишен план за работа по ОМП на
Областна администрация – Монтана през 2012 г. Извършени са и дейности по
усвояване на плана за привеждането на област - Монтана в готовност за работа във
военно време.

В изпълнение на дейности и задачи по защита на населението и
инфраструктурата при бедствия са изготвени нови Планове за защита при бедствия в
частта – наводнение, земетресение, радиационна авария и химическо заразяване.

Актуализирани са съставите на Областния съвет за сигурност /ОСС/ – Монтана и
на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, както и схемите за
тяхното оповестяване.

Ежемесечно са провеждани занятията с оперативните дежурни по ОСС –
Монтана и тренировки по оповестяване.

Проведени са планираните тренировки по оповестяване с ОД по ОСС –
Монтана, съгласно утвърден график.

През периода продължава съвместната работа с общините. Изпратени са
указания до кметовете за годишното планиране и актуализиране на плановете за
привеждане в готовност за работа във военно време.

През годината са сформирани няколко междуведомствени комисии по различни
поводи:

· За обследване и извършване на проверки на обекти, намиращи се на територията
на отделни общини, засегнати от природни бедствия. Проверките се извършвани
предимно при постъпване на искане от кмета на съответната община за
предоставяне или възстановяване на средства от МКВПМС. В резултат на тях са
дадени становища на Областния управител на област Монтана МКВПМС,
относно искания за финансиране извършването на неотложни аварийно-
възстановителни работи на обекти, пострадали от природни бедствия;

· За обследване на техническото и експлоатационно състояние и аварийното
планиране на водностопанските обекти и речните корита на територията на
област Монтана, съвместно с представители на предприятие „Язовири и
каскади” – НЕК – ЕАД;



· За извършване на проверки и оглед на складове и площадки за съхранение на
залежали и негодни за употреба продукти за растителна защита, разположени в
близост до реки и язовири на територията на област Монтана (в с. Бели мел,
община Чипровци, с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново и с. Долно
Озирово,  община Вършец).  Въз основа на проверките е изготвен доклад на
Областния управител на област Монтана до министъра на околната среда и
водите за предприетите превантивни мерки за недопускане възникване на
рискови ситуации, застрашаващи живота на хората и състоянието на околната
среда;

· По искане на председателя на Върховна административна прокуратура е
извършена втора проверка и оглед на всички складове и площадки с «ББ –
кубове» за съхранение на залежали и негодни за употреба продукти за
растителна защита, намиращи се на територията на област Монтана и е изпратен
доклад с резултатите от извършените проверки;

· Извършена е проверка за готовността на общините и ОПУ Монтана за
поддържане на пътищата от общинската и републиканската пътна мрежа през
зимния сезон 2012/2013 г.

 В края на м. юни и началота на м. юли 2012 са извършени превантивни дейности
за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари на териториите на
крайдунавските общини - Лом и Вълчедръм със средства от МКВПМС
предоставени на Областна администрация Монтана. Третирането е осъществено
наземно чрез топъл аерозол с термогенератори и ултра малообемно третиране ULV
с мобилен генератор за студен аерозол.

През полугодието са проведени заседания на:
- ОСС за запознаване с реда, начина и сроковете за разработване през 2013 г. на

нови военновременни планове, съгласно законовите и подзаконови нормативни
документи;

- Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и за
взаимодействие с Националния щаб - за подготовката на област Монтана за
зимен сезон 2012 – 2013 г., за състоянието на доброволните формирования за
зашита на населението при бедствия в общините и запознаване със
съдържанието на външния авариен план на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД;

- Областната комисия „Военни паметници” - за състоянието на военните
паметници.

Проведена е щабна тренировка, като елемент на Национално учение „ЗАЩИТА
– 2012” съвместно с ГД „ПБЗН” – МВР, ръководителите на териториални структури,
включени в състава на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и
общинските щабове за изпълнение на плановете за защита при бедствия.

Областният кризисен щаб участва в национално учение „ЗАКРИЛА 2012” за
изпълнение на План за действие при временна закрила в област Монтана.

V. Антикорупционни мерки

Със заповед № РД-20-12/28.02.2012 г. е утвърдена Система за оценка на
корупционния риск в Областна администрация Монтана, чиято основна цел е да
определи индикаторите за корупционен риск в администрацията, методите за оценка на
корупционния риск при изпълнение на служебните и трудовите задължения на
служителите и да подпомогне изграждането на вътрешна система за мониторинг и
управление на корупционния риск.

В изпълнение разпоредбите на Системата и на база попълнени анкетни карти от
служителите за самооценка на корупционния риск е извършена оценка на същия, в



резултат на която е установено, че корупционния риск в Областна администрация
Монтана е нисък.

С оглед поддържане на ниската степен на корупционен риск в администрацията
е прието изпълнението на 8 мерки.

В областна администрация Монтана действат и Антикорупционни процедури,
които са част от Системата за финансово управление и контрол и чрез тях се определят
механизмите за сигнализиране, проверка, разкриване и докладване на административни
слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и
нередности.

В своята дейност администрацията се стреми към прозрачност на управленските
процеси и при предоставянето на публичните услуги.

В тази връзка и за по-голяма публичност по отношение на държавната
собственост на интернет страницата на администрацията, освен публикуваните през
2011  г.  Регистър на извършените разпоредителни сделки с имоти –  част на държавна
собственост в управление на областния управител на област Монтана и Регистър на
имотите – държавна собственост в управление на областния управител на област
Монтана са публикувани и се актуализират още следните регистри:

- Регистър на имотите – частна държавна собственост за продажба от областния
управител на област Монтана за 2012 г.;

- Регистър на имотите – частна държавна собственост, в управление на областния
управител на област Монтана за отдаване под наем през 2012 г.;

- Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област
Монтана до 2007 г.;

- Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област
Монтана от 2007 г.
Публичност има и при обществените поръчки. На страницата на

администрацията е публикуван регистър на обществените поръчки, проведени от ОА
Монтана по НВМОП и ЗОП за периода 2010 – 2012 г. с информация за правното
основание за провеждане на процедурата, изпълнителя и сумата по договор.

За повишаване прозрачността в работата на администрацията на всяко
тримесечие на интернет страницата се публикува обобщена подробна информация за
върнатите и оспорени решения на общинските съвети, а своевременно в сектора
„Новини” се обявява всяко едно върнато или оспорено решение.

На интернет страницата са публикувани и декларациите на служителите по чл.
12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Един от способите за осъществяване дейности по превенция и противодействие
на корупцията е чрез Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията /ООСППК/, който е консултативно звено към областния управител.

През 2012 г. са проведени три заседания на Съвета.
На първото са разгледани и приети отчетите на териториалните звена и

общините за второто шестмесечие на 2011 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и
противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2011 г. за
постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия и отчетите на общините от
област Монтана по Мярка 7  от Програмата за превенция и противодействие на
корупцията на ООСППК в област Монтана за 2011 г. за усвоените от тях през второто
шестмесечие на 2011 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на
Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
МС.

На второто заседание са приети промени в състава на Съвета, разгледани са и
приети отчетите на териториалните звена и общините за първото шестмесечие на 2012
г., по Мярка 3 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на
ООСППК в област Монтана за 2012 г., за постъпилите сигнали за корупция и



предприетите действия и отчетите на общините от област Монтана, по мярка 7 от
Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област
Монтана за 2012 г., за усвоените през първото шестмесечие на 2012 г. от тях средства,
получени от Европейския съюз по програми на Министерства и от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

На последното за годината заседание е разгледано и прието изготвено
предложение за анкета сред гражданите и бизнеса с цел получаване на информация за
евентуално наличие на корупционни практики в общините, териториалните структури
и ОА Монтана.

След приемането и от Съвета, анкетата е изпратена до всички териториални
структури и общините в област Монтана, с молба да бъде предоставена по подходящ
начин за попълване от гражданите и в срок до 10.04.2013 г. да се върнат попълнените
анкети, за да бъдат анализирани от ООСППК.

В областна администрация Монтана анкетата се предлага на гражданите на
гишето за административно обслужване.

През годината на заседанията на Съвета са разгледани и е взето решение по пет
сигнала.

Сигналите до ООСППК се завеждат в регистър, който е публикуван на интернет
страницата на администрацията.

VІ. Административен контрол

От 01.08.2012 г. 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 се упражняват в дирекция
АКРРДС.

VІІ. Процесуално представителство

През 2012 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 31 съдебни дела, от
които към настоящия момент 9 висящи и 22 приключени, както следва:

· административни – 25 бр., от тях 5 висящи и 20 приключени;
· граждански – 6 бр., от тях 4 висящи и 2 приключени.

През отчетния период процесуално представителство пред органите на
съдебната власт е осъществявано по дела, образувани в рамките му, както и образувани
в предходните календарни години. Същевременно част от образуваните дела са
приключили през 2012 г., а други са все още висящи, като за всяка отделна съдебна
инстанция са образувани в различни години и с различен номер.

VІІІ. Обществени поръчки

През 2012 г. Областният управител на област Монтана е провел три процедури по
Закона за обществените поръчки:

1. СМР на обект "Административна сграда на Областна администрация Монтана -
обновяване на фасади - ІІ етап", финансиран по КБ 2012. Процедурата е чрез
публична покана по реда на глава VІІІ а от ЗОП. Договор е сключен с "Градеж"
ООД на стойност 215419,34 лв.

2. Превантивни дейности за ларвицидна и имагицидна обработка за борба с
комарите на територията на община Лом и община Вълчедръм, област Монтана.



Процедурата е чрез публична покана по реда на глава VІІІ а от ЗОП. Договор е
сключен с "Д.Д.Д.-1" ООД на стойност 34918,20 лв.

3. Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие на Област
Монтана по проект „Координирани действия за разработване, наблюдение,
анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”,  който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд” е открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Договор е сключен с  Консорциум "Монтана Консулт 2012" ДЗЗД  на стойност
434520,00 лв.

IX. Административен контрол
В съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията, във  връзка с чл.

45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, през 2012 г. е
упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на
органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на
област Монтана

Извършена е проверка общо на 2133 бр. решения на общинските съвети от 157
протокола. Областният управител е върнал за ново обсъждане 30 бр. решения. От тях
16 бр. са отменени/преразгледани от общинските съвети през текущата година, 13 бр.
са оспорени пред АС. След оспорването, преди първото по делото съдебно заседание
отменени от общинските съвети са 6 бр. решения. Отменените от АС решения са 4 бр.
Областния управител е оспорил направо пред АС 2 бр. решения, които са отменени от
съда. За едно от тях съдебното решение не е влязло в сила.

Информацията за осъществения  контрол по общински съвети е както следва:
Общински съвет Берковица

Протоколи от заседания на общинския съвет  – 14 бр.
            Приети решения от общинския съвет  – 346 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 0 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

Общински съвет Бойчиновци
Протоколи от заседания на общинския съвет  – 11 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 146 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 4 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

1. Със Заповед № АК-04-9/29.03.2012 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 47 от Протокол № 7, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 15.03.2012 г. С посоченото
решение общинския съвет дава съгласие и възлага на кмета на общината провеждането
на търг за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване пасище, мера.
Решението е прието на формално правно основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), без да са отразени
нито взети под внимание основанията, предвидени в специалния закон – Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). С чл. 24а, ал. 4 на ЗСПЗЗ е
постановено, че отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на
мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс. Чл. 37п от
ЗСПЗЗ разрешава отдаването под наем или аренда на мери и пасища – общинска
собственост само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица,
които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние за срок 5  години или по искане на арендатора за по-кратък срок.  Не са
спазени  и изискванията на чл. 37о от същия закон. Към докладната не са приложени



заявление от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или от поели
задължение да ги подържат лица; решение на общинския съвет по чл. 37о, ал. 1 от
ЗСПЗЗ;  списък по ал.  2  на същия член.  В докладната,  приложена към решението,
имотът е описан като частна общинска собственост, какъвто той не би могъл да бъде по
смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Решението е отменено с Решение № 70 от Протокол 8/11.04.2012 г.

2. Със Заповед № АК-04-8/29.03.2012 г.  на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 46 от Протокол № 7, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 15.03.2012 г. С посоченото
решение общинския съвет дава съгласие и възлага на кмета на общината провеждането
на търг за отдаване под наем на имот с начин на трайно ползване пасище, мера.
Решението е прието на формално правно основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), без да са отразени
нито взети под внимание основанията, предвидени в специалния закон – Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). С чл. 24а, ал. 4 на ЗСПЗЗ е
постановено, че отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на
мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс. Чл. 37п от
ЗСПЗЗ разрешава отдаването под наем или аренда на мери и пасища – общинска
собственост само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица,
които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние за срок 5  години или по искане на арендатора за по-кратък срок.  Не са
спазени  и изискванията на чл. 37о от същия закон. Към докладната не са приложени
заявление от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или от поели
задължение да ги подържат лица; решение на общинския съвет по чл. 37о, ал. 1 от
ЗСПЗЗ;  списък по ал.  2  на същия член.  В докладната,  приложена към решението,
имотът е описан като частна общинска собственост, какъвто той не би могъл да бъде по
смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Решението е отменено с Решение № 69 от Протокол № 8/11.04.2012 г.

3. Със Заповед № АК-04-10/29.03.2012 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 51 от Протокол № 7, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 15.03.2012 г. С посоченото
решение общинския съвет отменя т. 1.2 на свое Решение № 37 от Протокол
6/09.02.2012 г. и определя за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида „Калето”, с.
Ерден помещение, находящо се на първия етаж в сграда, собственост на Потребителна
кооперация „Кале”. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в
общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
Помещението, предмет на решението, не е собственост на ощина Бойчиновци, а видно
от текста на върнатия акт, е собственост на кооперация, т.е. частна собственост, а като
такава,  съгл.  чл.  17,  ал.  3  от Конституцията е неприкосновена и не би могла да бъде
обект на управление нито от страна на общината, нито от което и да било друго лице,
освен от собственика си.

Решението е отменено с Решение № 71 от Протокол № 8/11.04.2012 г.

         4. Със Заповед № АК-04-14/15.05.2012 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 84 от Протокол № 9, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 26.04.2012 г. В т.2 от
посоченото решение Общински съвет Бойчиновци „дава съгласие за предоставяне и
актуализиране на ползването без търг на общински мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани – животновъди и/или техните
сдружения, отглеждащи животни в Община Бойчиновци и на лица, които поемат



задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок до 5
години, съгласно Приложение № 14”. Решението е прието на формално правно
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл.  25,  ал.  1,  чл.  37о и чл.  37п от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). В т. 2 на решението
общинският съвет дава съгласие за предоставяне без търг на пасища и мери общинска
собственост за общо и индивидуално ползване. Така приетото решение,  в частта
касаеща пасищата и мерите, определени за индивидуално ползване, е в противоречие с
разпоредбата чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), според която
свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се
отдават под наем за срок до 10 години след провеждане на търг или публично
оповестен конкурс. Имотите, предмет на  решението, са общински мери и пасища и по
смисъла на закона са публична общинска собственост, т.е. попадат в хипотезата на чл.
14,  ал.  7  от ЗОС.  В разпоредбата на чл.  37п от ЗСПЗЗ,  мери и пасища общинска
собственост могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани,
отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години, или по искане
на арендатора или наемателя за по-кратък срок.

Решението е преразгледано и изменено от общинския съвет с Решение № 96 от
Протокол № 10/31.05.2012 г.

Общински съвет Брусарци
Протоколи от заседания на общинския съвет  – 15 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 102 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 0 бр.

                        Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

Общински съвет Вълчедръм
                        Протоколи от заседания на общинския съвет  – 15 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 107 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 1 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

1.Със Заповед № АК-04-26/04.12.2012 г. на областния управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 125, прието на заседание на общинския съвет, проведено
на 21.11.2012 г. С посоченото Решение Общински съвет Вълчедръм приема решение за
провеждане на процедура за замяна на имот частна общинска собственост. Съгласно
разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за общинската собственост не може да се
извърши замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху
имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на
строеж с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на
юридически лица, освен в случаите, посочени в закона. От документите, приложени
към Решението, не се установява наличието на нито една от предвидените в закона
хипотези, допускащи извършването на замяна на имот – частна общинска собственост с
имот – собственост на физическо лице.

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 140/14.12.2012 г.

 Общински съвет Вършец
Протоколи от заседания на общинския съвет  – 17 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 168 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 1 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.



1.Със Заповед № АК-04-20/15.08.2012 г. на областния управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 125 от Протокол № 16/31.07.2012 г. С него общинският
съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на недвижим имот – публична общинска собственост с начин на трайно ползване
пасище, мера и определя срока за отдаване под наем. Тъй като имотът, предмет на
Решението, пасище, мера за отдаването му под наем е предвиден специален ред, уреден
в ЗСПЗЗ – могат да се отдават под наем само на земеделски стопани или на лица, които
са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за
срок 5 години. Наличието на изрична разпоредба, ограничаваща кръга на лицата, които
могат да кандидатстват за наематели на мерите и пасищата – общинска собственост,
изключва възможността същите да бъдат отдавани по общия ред. Законодателят е
предвидил и различен от общия срок, за който могат да бъдат отдадени тези земи – до 5
години.

Решението е отменено с Решение № 138 от Протокол № 17/30.08.2012 г.

Общински съвет Георги Дамяново
Протоколи от заседания на общинския съвет  – 12 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 161 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 1 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

1.Със Заповед № АК-04-34/27.12.2012 г. на областния управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 172 от Протокол № 15/27.11.2012 г. С посоченото Решение
общинския съвет дава съгласие за промяна на статута на имоти с НТП – пасища, мери
от публична в частна общинска собственост и дава предварително съгласие за промяна
начина на трайно ползване на имотите от пасища, мери в изоставени ливади. Условията
и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други
земеделски нужди се определят в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, съгласно чл. 25,
ал. 9 от ЗСПЗЗ. Промяна на предназначението, не на начина на трайно ползване е
предпоставка за изменение характера на общинската собственост от публична в частна.
Съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ промяната на предназначението на мерите и пасищата
се допуска само по изключение. От текста на решението не е ясно кое от изброените
изключения е налице за приемане на процесният акт. Само при наличието на
променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия за това, може
да се пристъпи към промяна на собствеността.

Решението е отменено с Решение № 181 от Протокол № 14/17.01.2013 г.

Общински съвет Лом
                        Протоколи от заседания на общинския съвет  – 22 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 233 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 5 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 4 бр.

1.Със Заповед № АК-04-3/19.01.2012 г. са върнати за ново обсъждане Решение
№ 40 и Решение № 41 от Протокол № 4, приети на заседание на Общински съвет Лом,
проведено на 11.01.2012 г. В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинския
съвет избира и освобождава председателя на общинския съвет. Упражнявайки тези си
правомощия общинския съвет приема решение с което прекратява правомощията на
Председателя на общинския съвет, а с последващо решение избира нов председател.
Така приетите решения противоречат на разпоредбата на чл. 24, ал. 3, където са
изброени условията за предсрочно прекратяване правомощията на председателя.
Законодателят е предвидил, че когато правомощията на председателя се прекратяват на



основание т. 2 на ал. 3, трайна невъзможност, или системно неизпълнение на
задълженията като председател, следва да е за период не по-кратък от 3 месеца. Видно
от Решение № 1 от Протокол № 1/08.11.2011 г., с което е избран председателя, този
срок не е изтекъл.

Със Заповед № АК-04-7/09.02.2012 г. двете решения са оспорени пред
Административен съд – Монтана.

Решенията са отменени с Решение № 87 от Протокол № 7/15.02.2012 г.

2. Със Заповед № АК-04-11/29.03.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 118  от Протокол № 8,  прието на заседание на Общински съвет Лом,  проведено на
15.03.2012 г. С него общинския съвет създава вестник, като определя периодичността
на издаването му, крайната цена за потребителите, цени за таксуване на обяви и
реклами, тираж и обем на изданието и възлага на кмета на общината да разработи
схема за разпространението му. По смисъла на параграф 1, т.13 от Допълнителните
разпоредби на Закона за защита на конкуренцията и параграф 1, т.3 от Допълнителните
разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност издаването на периодично
печатно произведение като вестник представлява извършване на стопанска дейност.
Условията и реда за извършване на такава дейност от общините са регулирани в Глава
шеста на Закона за общинската собственост. Съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗОС общината
може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие
в капитала, чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите или
чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява стопанска дейност и по реда
на ЗОС.

Решението е преразгледано от общинския съвет с Решение № 120 от Протокол
№ 9/20.04.2012 г.

3. Със Заповед № АК-04-17/12.06.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 167 от Протокол № 11, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на
30.05.2012 г. С него общинският съвет „дава съгласие за безвъзмездно ползване на имот
№ 219012, с площ 30,876 дка. начин на трайно ползване „пасище”, да се създаде трасе
за тренировки, провеждане на регионални спортни състезания по мотокрос и възлага на
кмета да сключи договор за срок от 5 години.  Съгласно чл. 2 от Закона за опазване на
земеделските земи (ЗОЗЗ) земеделските земи са основно национално богатство и се
използват само за земеделски цели. Предназначението им е за производство на
растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие
и здравето. Съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ промяна на предназначението на мерите и
пасищата се допуска по изключение. В тези случаи върху мерите и пасищата могат да
се учредяват ограничени вещни права и сервитути. Промяната на предназначението се
разрешава от Комисия към областна дирекция „Земеделие” или от Комисията за
земеделските земи (чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ). Съгласно чл. 50г, ал. 1 от Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС), върху недвижими имоти – публична или
частна държавна или общинска собственост, може да се учредява безвъзмездно право
на строеж на спортни федерации за изграждането на спортни обекти и/или съоръжения,
като спортната федерация трябва да отговаря на условията на ал. 2 от същата
разпоредба. Правото на строеж се учредява за имоти публична или частна общинска
собственост от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет без търг
или конкурс и след получаване на становище от министъра на физическото възпитание
и спорта (чл. 50г, ал. 8 от ЗФВС). Дори и след промяна на предназначението на имота
по реда на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ за създаването на трасе за тренировки и провеждането на
спортни състезания, трябва да бъдат спазени и изискванията на ЗФВС и на ЗОС.
           Решението е  изменено с Решение № 181 от Протокол № 13/28.06.2012 г.



И двете Решения са  оспорени пред  Административен съд – Монтана. С
Решение от 24.07.2012 г. Административен съд – Монтана е отменил като
незаконосъобразни Решение № 181 и Решение № 167. (в законна сила от 14.08.2012 г.)

Общински съвет Медковец
                        Протоколи от заседания на общинския съвет  – 12 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 106 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 5 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.

1.Със Заповед № АК-04-1/11.01.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
13 от Протокол № 3, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на
22.12.2011 г. С посоченото Решение общинския съвет учредява право на строеж от 5
години на имот в границите на стадиона в с. Медковец. Имотът предмет на решението е
публична общинска собственост и като такава попада в хипотезата на чл. 7, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, съгласно която имоти – публична общинска
собственост могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите,
определени със закон,  т.е.  само по изключение.  Съгласно чл.  50г от Закона за
физическото възпитание и спорта, върху недвижими имоти – публична или частна
държавна или общинска собственост може да се учредява безвъзмездно право на
строеж на спортни федерации за изграждането на спортни обекти и/или съоръжения.
Ал. 2 на същата разпоредба определя и изискванията, на които трябва да отговаря
спортната федерация. Искането е подадено от дружество, което не е федерация по
смисъла на закона и съответно не отговаря на изискванията на специалния закон.
Решението не е съобразено и с изискването на чл. 59в от Правилника за прилагане на
ЗФВС, а именно, че правото на строеж може да се учреди след получаване на
становище от Министъран на физическото възпитание и спорта.

Върнатото решение не е отменено в законоустановения срок и същото е
оспорено от областния управител пред Административен съд – Монтана.

С Решение № 31 от Протокол № 5 оспорваното решение е отменено и
производството е прекратено.

2.Със Заповед № АК-04-2/11.01.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
11 от Протокол № 3 в частта на т.5, прието на заседание на Общински съвет Медковец,
проведено на 22.12.2011 г. С посоченото решение общинския съвет дава съгласие да се
приеме решение, чрез което да определи физическите и юридическите лица с
просрочени задължения като нелоялни и уронващи доброто име на общината и, ако те
са в трудовоправни или служебни отношения с общината или общински съвет,  тези
отношения да бъдат прекратени. Така приетото решение противоречи на Кодекса на
труда и Закона за държавния служител. Определянето на просрочилите задълженията
си лица като нелоялни и уронващи доброто име на общината не може да се яви
предпоставка за прекратяване на трудовите или служебните отношения. Още по-малко
да се предприемат действия за прекратяване на тези отношения. Тези лица търпят
негативните последици от непогасените си задължения посредством наложената лихва
върху тях – отношения, които имат съвсем различен характер, произход и нормативна
уредба. В никакъв случай обаче те не се обвързани с трудовоправния статус на лицата.
Изпълнението на т. 5 от Решение № 11 би представлявало пряка форма на
дискриминациа по смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за защита от
дискриминация.

Решението не е отменено и е оспорено от областния управител пред
Административен съд – Монтана.

С Решение № 32  от Протокол № 5  оспорваното решение е отмемено и
производството е прекратено.



3. Със Заповед № АК-04-28/18.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 101 от Протокол № 14/29.11.2012 г. С посоченото Решение общинския съвет дава
съгласие да се деактува като публична общинска собственост имот в с. Расово и да се
предаде в собственост на Читалище с. Расово. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от
ЗОС имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите,
основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със
заповед на Кмета на общината и се предават на собственика. На това основание
Общински съвет Медковец е приел Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата
компетентност. Видно от горната разпоредба, отписването на имота като общински,
каквато дейност представлява деактуването на имота, е изключителна компетентност
на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет е постановил решение при
пълна липса на материална компетентност, което води до неговата нищожност. В
докладната записка към решението, като мотив за неговото приемане е посочен
параграф 5 от ПЗР на Закона за народните читалища, според който се възстановява
собствеността на читалищата върху всички имоти, включително и земеделски земи,
отнети за държавна и общинска нужда независимо от основанията. Не са представени
обаче доказателства, установяващи по безспорен начин, че процесният имот е бил
отнет от читалището, което да дава основание за прилагане на разпоредбата.
            Срокът за преразглеждане на решението от общинския съвет не е изтекъл до
края на 2012 г.

4. Със Заповед № АК-04-29/18.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 102 от Протокол № 14/29.11.2012 г. С посоченото Решение общинския съвет дава
съгласие да се деактува като публична общинска собственост имот в с. Медковец и да
се предаде в собственост на Читалище с. Медковец. Съгласно разпоредбата на чл. 64,
ал.  1  от ЗОС имотите,  неправилно актувани като общинска собственост,  както и
имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите
книги със заповед на Кмета на общината и се предават на собственика. На това
основание Общински съвет Медковец е приел Решение № 101 по въпрос, който не е от
неговата компетентност. Видно от горната разпоредба, отписването на имота като
общински, каквато дейност представлява деактуването на имота, е изключителна
компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет е постановил
решение при пълна липса на материална компетентност, което води до неговата
нищожност. В докладната записка към решението, като мотив за неговото приемане е
посочен параграф 5 от ПЗР на Закона за народните читалища, според който се
възстановява собствеността на читалищата върху всички имоти, включително и
земеделски земи, отнети за държавна и общинска нужда независимо от основанията. Не
са представени обаче доказателства, установяващи по безспорен начин, че процесният
имот е бил отнет от читалището, което да дава основание за прилагане на разпоредбата.

    Срокът за преразглеждане на решението от общинския съвет не е изтекъл до
края на 2012 г.

5. Със Заповед № АК-04-30/18.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 103 от Протокол № 14/29.11.2012 г. С посоченото Решение общинския съвет дава
съгласие да се деактува като публична общинска собственост имот в с. Аспарухово и да
се предаде в собственост на Читалище с. Аспарухово. Съгласно разпоредбата на чл. 64,
ал.  1  от ЗОС имотите,  неправилно актувани като общинска собственост,  както и
имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите
книги със заповед на Кмета на общината и се предават на собственика. На това
основание Общински съвет Медковец е приел Решение № 101 по въпрос, който не е от
неговата компетентност. Видно от горната разпоредба, отписването на имота като
общински, каквато дейност представлява деактуването на имота, е изключителна
компетентност на Кмета на общината. В този случай Общинският съвет е постановил



решение при пълна липса на материална компетентност, което води до неговата
нищожност. В докладната записка към решението, като мотив за неговото приемане е
посочен параграф 5 от ПЗР на Закона за народните читалища, според който се
възстановява собствеността на читалищата върху всички имоти, включително и
земеделски земи, отнети за държавна и общинска нужда независимо от основанията. Не
са представени обаче доказателства, установяващи по безспорен начин, че процесният
имот е бил отнет от читалището, което да дава основание за прилагане на разпоредбата.

Срокът за преразглеждане на решението от общинския съвет не е изтекъл до
края на 2012 г.

Общински съвет Монтана
                        Протоколи от заседания на общинския съвет  – 11 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 385 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 6 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 5 бр.

1. Със Заповед № АК-04-4/19.01.2012 г. на Областен управител на област
Монтана е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 18, в частта по
т. IV. ( Решението е върнато за ново обсъждане със Заповед № РД-13-36/29.12.2011 г.,
но не е отменено в законоустановения срок). С посоченото решение общинския съвет
одобрява обобщената план-сметка, като определя, че за имоти и общинска собственост
таксата за услугите се заплаща от наемателите. Съгласно чл. 64 от Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ),  таксата за заплаща от лицата по чл.  11,  а именно
собствениците или ползвателите с учредено право на ползване и концесионерите на
облагаеми с данък недвижими имоти. Наемателите на имоти общинска собственост не
са данъчно задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за тях такса за битови
отпадъци. Формирайки наемната цена за съответния имот, тя е могла да калкулира за
сметка на наемателя и данъчната тежест за имота. Доколкото данъчноправните норми
са императивни, не следва да се допуска разширително тълкуване при тяхното
прилагане. Решението е отменено от Общински съвет Монтана и производството е
прекратено с определение на Административен съд – Монтана от 27.01.2012 г.

          2.  Със Заповед № АК-04-12/03.05.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 106 от Протокол № 7, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено
на 26.04.2012 г. В т. 1 от посоченото решение Общински съвет Монтана „обявява за
частна общинска собственост 7.00 кв.м. (части от улици), представляващи 3.00 кв.м.,
част от поземлен имот с идентификатор 48489.7.392 и 4.00 кв.м. част от поземлен имот
с идентификатор 48489.7.531”. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 общинският съвет
може да вземе решение за промяна на предназначението на имот от публична в частна
общинска собственост, но само ако имотът е престанал да има предназначението си по
чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Тази промяна следва да е
подкрепена от факти и съответно мотиви, установяващи по категоричен начин, че
имотите, предмет на решението, са престанали да задоволяват обществени потребности
от местно значение. За да се постанови решение за промяна режима на собственост от
публична в частна, следва преди това да влезе в сила промяната на предназначението
на имотите. Самото понятие „улица” води до извода, че имотите задоволяват
обществени, а не частни интереси. От приложената към решението докладна записка не
се установява да е отпаднало предназначението на съответните части (3.00 и 4.00 кв.м)
от улиците по чл. 3 ал. 2 от ЗОС, а именно да задоволяват обществени потребности от
местно значение. Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗОС имоти и вещи –
общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно



разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, а не обслужват частни
интереси.
                 Решението е оспорено пред  Административен съд - Монтана. С Решение от
19.07.2012 г. Административнен съд – Монтана е отменил Решение № 106 от Протокол
№ 7 от 24.04.2012 г. на общинския съвет. Върховния административен съд е оставил в
сила решението на АС – Монтана.

3.  Със Заповед № АК-04-16/07.06.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 142 от Протокол № 8, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено
на 29.05.2012 г.В т. 1 от посоченото решение Общински съвет – Монтана,  допълва
списък за предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд в землищата на
община Монтана през 2012 г., като ги предоставя за срок от пет години за
индивидуално ползване. Така приетото решение е в противоречие с разпоредбата чл.
14, ал. 7 от ЗОС, според която свободни имоти или части от тях – публична общинска
собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след провеждане на
търг или публично оповестен конкурс. Чл. 37п от ЗСПЗЗ разрешава отдаването под
наем или под аренда на мерите и пасищата – общинска собственост само на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години, или по искане
на арендатора или наемателя за по-кратък срок.

Решението е оспорено пред Административен съд – Монтана.
С Решение №164  от Протокол № 10/28.06.2012 г. решението е  преразгледано и

изменено и производството е прекратено.
4. Със Заповед № АК-04-22/19.09.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение

№ 253 от Протокол № 12, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено
на 13.09.2012 г. В т. 1 от посоченото решение Общински съвет Монтана „обявява за
частна общинска собственост 6.00 кв.м., представляващи част от поземлен имот с
идентификатор 48489.7.64 /ул. Васил Левски/”. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1
общинският съвет може да вземе решение за промяна характера на имот от публична в
частна общинска собственост, но само ако имотът е престанал да има предназначението
си по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Тази промяна следва да е
подкрепена от факти и съответно мотиви, установяващи по категоричен начин, че
имотът, предмет на решението, е престанали да задоволява обществени потребности от
местно значение. Самото понятие „улица” води до извода, че имотът задоволява
обществени, а не частни интереси. Решението съдържа белезите на общ
административен акт, тъй като е с еднократно правно действие и засяга права, свободи
и законни интереси на неопределен, но определяем кръг лица – всички, ползващи
имота по предназначението му по чл.  3,  ал.  2 от ЗОС.  Производството по издаване на
такъв вид акт изисква предварително публичното му оповестяване като по този начин
се гарантира участието на заинтересованите лица чрез уведомяването им по реда на чл.
69 от АПК. Тези специфични правила при издаване на общ административен акт не са
спазени при издаване на върнатото решение, което е съществено нарушение на
административнопроизводствените правила.

С Решение от 06.11.2012  г. Административнен съд – Монтана е отменил
Решение № 253 в частта на т. 1  от Протокол №  12 от 13.09.2012 г. на общинския съвет.

5. Със Заповед № АК-04-25/03.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 369 от Протокол № 14/27.11.2012 г. С посоченото Решение общинският съвет
предоставя общо 76 бр. земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери на
визиран в текста на решението ползвател, без да бъде спазен редът за отдаване под
наем – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В разпоредбата на чл. 37п
от ЗСПЗЗ,  мери и пасища общинска собственост могат да се отдават под наем или
аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които
са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за



срок 5 години, или по искане на арендатора или наемателя за по-кратък срок.
Наличието на изрична разпоредба, ограничаваща кръга на лицата, които могат да
кандидатстват за наематели на мерите и пасищата – общинска собственост, не
изключва необходимостта отдаването под наем на тези имоти да се извършва в
съответствие с изрично установеното в тази връзка изискване на ЗОС.
Решението е изменено с Решение № 418 от Протокол № 15/18.12.2012 г.

Със Заповед № АК-04-31/20.12.2012 г. и двете Решения са оспорени пред
Административен съд – Монтана.

6. Със Заповед № АК-04-32/21.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 414 от Протокол № 15/27.12.2012 г. С посоченото Решение общинският съвет
одобрява обобщената план-сметка и определя годишен размер на таксата за услугите по
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване, като в т. IV определя, че за имоти общинска собственост таксата за услугите
се заплаща от наемателите. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ), таксата за заплаща от лицата по чл. 11, а именно собствениците или
ползвателите с учредено право на ползване и концесионерите на облагаеми с данък
недвижими имоти. Наемателите на имоти общинска собственост не са данъчно
задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци.

Същото Решение беше прието и през 2011 г., като тогава след оспорване,
инициирано със заповед на областния управител общинския съвет отмени
незаконосъобразния текст.

Срокът за преразглеждане на решението от общинския съвет не е изтекъл до
края на 2012 г.

7. Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение №
412 от Протокол № 15, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на
18.12.2012 г.,  като в т.  3.  упълномощава Кмета на общината в рамките на бюджетната
година временно свободните средства за делегираните от държавата дейности да
ползват за финансиране и на други дейности по бюджета на общината. Визираните
правни основания в Решение № 412 - параграф 41 и параграф 42 от Закона в случая са
неприложими. С параграф 41 се дава възможност на общинските съвети след
30.06.2012 г. да могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид в
делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от
държавата дейности по функция „Образование”, при условията, че няма просрочени
задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва (но не и в местни
дейности). В параграф 42 е регламентирано, че в рамките на бюджетната година,
временно свободните средства за делегираните от държавата дейности могат да се
ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на общината, при условие, че
не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в
определените им размери. В случая средствата от делегираните от държавата дейности
са били изразходени предварително без санкция на общинския съвет за местни
дейности. С така приетото Решение на практика са одобрени предварително извършени
неправомерно разходи.

Общински съвет Чипровци
                        Протоколи от заседания на общинския съвет  – 16 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 227 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 4 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.



1.Със Заповед № АК-02-1/02.03.2012 г. е върнато за ново обсъждане  Решение
№ 76 в частта на т. III от Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет
Чипровци, проведено на 22.02.2012 г. В изпълнение на правомощията си, произтичащи
от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, общински
съвет Чипровци, на основание чл. 19, ал. 1 приема решение, с което утвърждава
критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите. В т. III на Решение № 76,
общинския съвет е утвърдил критерий, който противоречи на разпоредбата на чл. 19,
ал. 3 от Наредбата, а именно: седалище и адрес на управление. За участниците в
конкурса, чието седалище и адрес на управление е на територията на община Чипровци
се дават 10 точки, а за участниците, чието седалище и адрес на управление е извън
територията на община Чипровци – 5 точки. Съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата
общинските съвети не могат да включват в решението или документацията като
критерии условия или изисквания, които биха могли да доведат до предотвратяване,
ограничаване или нарушаване на конкуренцията. С посочения критерий Общински
съвет Чипровци създава условия за неравнопоставеност на участниците в конкурса.

Решението е отменено с Решение № 110 от Протокол № 6/21.03.2012 г.

2.Със Заповед № АК-04-23/06.11.2012 г. е върнато за ново разглеждане Решение
№ 204 от от Протокол № 16, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 24.10.2012 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие и
възлага на кмета на общината провеждането на публично оповестен търг за отдаване
под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери. Чл. 37п от
ЗСПЗЗ разрешава отдаването под наем или под аренда на мерите и пасищата –
общинска собственост само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни,
или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние за срок 5 години, или по искане на арендатора или наемателя за
по-кратък срок. Към докладната записка на решението липсват доказателства за
наличие на горните обстоятелства – заявление от земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни, или от поели задължение да ги поддържат лица, липсват актове за
общинска собственост.

Решението е отменено с Решение № 229 от Протокол 17/21.11.2012 г.

3.Със Заповед № АК-04-24/06.11.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 212 от Протокол № 16, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 24.10.2012 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава
под наем чрез публичен търг с явно наддаване терен с площ 40 кв.м., публична
общинска собственост, находящ се в с. Мартиново. Така приетото решение на
общинския съвет е без годен предмет. С него общинският съвет отдава под наем терен,
който не е индивидуализиран. В текста на решението е отразена само площта му, а
местонахождението – с. Мартиново, не е достатъчно за обособяването на имота от
всички останали имоти, които са публична общинска собственост и се намират в
посоченото населено място. Не става ясно за кои 40 кв.м. от кой имот е даденото
съгласие за процедурата по отдаване под наем. За да има валидно волеизявление на
органа на местната власт е необходимо решение, с което да се определят общите
условия за отдаване под наем на конкретизиран в текста на решението обект с
основните елементи: цена, терен и срок. Тези елементи липсват в текста на решението.

Решението е отменено с Решение № 228 от Протокол 17/21.11.2012 г.

4.Със Заповед № АК-04-27/04.12.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 226 от Протокол № 17, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 21.11.2012 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци открива



процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по линията от
републиканската транспортна схема, а в т. 4 делегира изпълнението на своите функции
относно провеждането на процедура на кмета на общината и го оправомощава да
предприеме всички фактически и правни действия по подготовка на процедурата по
реда на ЗОП и нейното провеждане. Класирането на кандидатите, сключване на
договор, респективно неговото изпълнение са въпроси, предоставени в
компетентността на кмета на общината, но определянето на състава на комисията,
критериите и начина на оценка, както и цената на конкурсната документация изцяло са
вменени като задължения на общинския съвет и същите следва да са определени с
решението за провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници.
         С указания от Министъра на транспорта са дадени указания относно делегирането
на функциите на кмета и всички общини процедират по тях.

Общински съвет Якимово
                        Протоколи от заседания на общинския съвет  – 12 бр.

            Приети решения от общинския съвет  – 152 бр.
            Решения върнати за ново обсъждане – 3 бр.
            Решения оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

1. Със Заповед № АК-02-2/12.04.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
73 от Протокол № 6, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на
30.03.2012 г. С посоченото решение общинския съвет дава своето предварително за
промяна предназначението на поземлен имот пасище, мера с площ 0.530 дка, който е
публична общинска собственост. Съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ промяната на
предназначението на мерите и пасищата се допуска само по изключение. Правно
основание, посочено в текста на решението, е чл. 25, ал. 3, т. 2, съгласно което
промяната на предназначението на мерите и пасищата се допуска за инвестиционни
проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Към докладната записка, приложена към
решението, липсват доказателства, че инвеститора притежава сертификат по ЗНИ,
каквото е изричното изискване на цитираната за основание разпоредба, което от своя
страна изключва нейното приложение. Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ общинския
съвет, освен решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на
предназначението на земята, приема и такова за изразяване на предварително съгласие
за учредаване на ограничени вещни права и сервитути. Решение за учредяване на
такива вещни права липсва. Общинския съвет не е определил и срок на
предварителното съгласие, неспазвайки изискването на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Решението е отменено с Решение № 89 от Протокол № 7/26.04.2012 г.

  2. Със Заповед № АК-04-13/09.05.2012 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 88 от Протокол № 7, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на
26.04.2012 г. В т. 2 и т. 3 от посоченото решение oбщинският съвет „дава съгласие за
предоставяне на общински мери и пасища за общо ползване на земеделските стопани
и/или техните сдружения...” и „определя следните ползватели на общински мери и
пасища за общо ползване: „Булпрес-1” ЕООД, гр. София”. Решение е в противоречие с
разпоредбата чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), според която
свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се
отдават под наем за срок до 10 години след провеждане на търг или публично
оповестен конкурс. Имотите, предмет на решението, са общински мери и пасища и по
смисъла на закона са публична общинска собственост, т.е. попадат в хипотезата на чл.
14,  ал.  7  от ЗОС.  Тъй като те са земеделски земи,  приложим в случая е и Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). В разпоредбата на чл. 37п
от ЗСПЗЗ,  мери и пасища общинска собственост могат да се отдават под наем или



аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които
са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за
срок 5 години, или по искане на арендатора или наемателя за по-кратък срок.
Наличието на изрична разпоредба, ограничаваща кръга на лицата, които могат да
кандидатстват за наематели на мерите и пасищата – общинска собственост, не
изключва необходимостта отдаването под наем на тези имоти да се извършва в
съответствие с изрично установеното в тази връзка изискване на ЗОС.

Решението е изменено  с Решение № 102 от Протокол 8/31.05.2012 г.

3.Със Заповед на областния управител № АК-04-21/05.09.2012 г. е върнато за
ново обсъждане Решение № 145, прието на заседание на Общински съвет Якимово,
проведено на 30.08.2012 г. с посоченото Решение общинският съвет предоставя мери,
пасища и ниви на конкретно визирани в текста на решението ползватели. Така приетото
Решение е в противоречие с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
според която свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост,
могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс. Мерите и пасищата
по смисъла на закона са публична общинска собственост и тъй като са земеделски земи,
приложим в случая е и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ). Според чл. 37п от ЗСПЗЗ, мерите и пасищата могат да се отдават под наем
само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са
поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за
срок 5 години. Наличието на изрична разпоредба, ограничаваща кръга на лицата, които
могат да кандидатстват за наематели на мерите и пасищата, не изключва
необходимостта отдаването им под наем да се извършва в съответствие с изрично
установеното в тази връзка изискване на ЗОС.  В тази връзка е и заповедта на
Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 37н от ЗСПЗЗ и
обнародвана в ДВ.  В т.  16  от същата е определено,  че пасищата и мерите от ОПФ се
отдават под наем или под аренда за индивидуално ползване чрез публично оповестен
търг.

 Решението е отменено с Решение № 147 от Протокол № 12/13.09.2012 г.

Х. Управление, опазване и защита на държавната собственост

1.Съставяне на актове за държавна собственост
През отчетния период са съставени общо 130 бр. актове за държавна

собственост  и 4 бр. актове за поправка на АДС. Преписките, образувани по заявления
за актуване се внасят за разглеждане от постоянната комисия, назначена със Заповед №
РД-14-32 от 28.03.2011 г. на областния управител на област Монтана.

От актуваните като държавна собственост имоти, 16 бр. са терени от Държавния
поземлен фонд (бивши стопански дворове), в управление на МЗХ. Издадени са и актове
за публична държавна собственост за 30 бр. имоти в управление на МЗХ,
представляващи терени и изградени върху тях сгради и съоръжения за предпазване от
вредното въздействие на водите.

В резултат на проведена процедура по изменение на ПУП на гр. Монтана,
целяща отделяне на прилежащ терен към сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, на
основание чл.  71,  ал.  2  от ЗДС са съставени 2  бр.  АДС за новообразуваните имоти в
управление на областния управител на област Монтана.

С Решение № 182/08.03.2012 г. на МС е отнето от ТМТТ Монтана, поради
отпаднала необходимост, правото на управление върху имот в гр. Монтана на ул.
„Макгахан” № 14 и на основание във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗДС, за имота е съставен
нов АДС в управление на областния управител.



През отчетния период са съставени нови АДС на основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС
/във връзка с влязла в сила кадастрална карта на съответното населено място/ за 25 бр.
имоти по искане на ведомствата, управляващи имотите, както и служебно – 6 бр. АДС
за имоти, управлявани от областния управител на област Монтана

2.Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за
държавна собственост

Извършени са общо 182 бр. отбелязвания по издадени АДС, във връзка
подадени заявления на ведомства и други юридически и физически лица по повод
настъпили промени в обстоятелствата, както и служебно във връзка със съставянето на
нови АДС, както и отразяването на извършено разпореждане и отписване.

3.Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост
3.1.По заявление от собственика на сгради, построени върху държавна земя –

частна държавна собственост в землището на град Чипровци е образувана преписка и
са предприети действия по комплектоването на същата с необходимите в съответствие
с чл. 84 и сл. от ППЗДС документи. Изискано е становище на главния архитект на
община за поделяемост на имота, данъчна оценка на същия от отдел “Местни приходи
на община Чипровци, удостоверение за вписани обстоятелства по партидата на ЮЛ,
издадено от Агенция по вписванията. Допълнително от търговското дружество е
представено и удостоверение от община Чипровци, че сградите, построени върху
държавния терен са законно изградени. При спазване на утвърдените вътрешни правила
за актуване, управление, деактуване и разпореждане с имоти – държавна собственост
след комплектоването на преписката с всички необходими документи същата е
докладвана на комисията, определена със заповед на областния управител. След
проведено заседание и изготвен протокол от комисията, извършен предварителен
контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов контрол е издадена
заповед за определяне на ЮЛ, собственик на сградите, за купувач на имота. Въз основа
на представени оригинални документи за извършени плащания в указания срок е
сключен договор за продажба на имота, като цената на имота, определена от
лицензиран оценител е 192 500 лв. и същата ведно с режийните разноски и дължимия
по сделката ДДС са постъпили по сметка на областния управител на област Монтана.

 3.2.През отчетния период е подадено и заявление от физически лица,
съсобственици в сграда, построена върху държавна земя – частна държавна собственост
в град Берковица за закупуване на съответната иделна част от терена.  Своевременно
съсобствениците са уведомени за необходимите документи, които следва да бъдат
приложени за придобиване правото на собственост върху идеалните части от терена.
Служебно е изискана скица и удостоверение за данъчна оценка на имота. При спазване
на утвърдените вътрешни правила за актуване, управление, деактуване и разпореждане
с имоти – държавна собственост след комплектоването на преписката с всички
необходими документи същата е докладвана на комисията, определена със заповед на
областния управител. След проведено заседание и изготвен протокол от комисията,
извършен е предварителен контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов
контрол и са издадени 2 броя заповеди за определяне на всяко от физическите лица –
съсобственици в сградата, за купувачи на съответните идеални части от имота. Въз
основа на представени оригинални документи за извършени плащания в указания срок
са сключени 2 броя договори за продажба на по ½ иделна част от имота, като цената на
имота на всяка ½ идеална част , определена от лицензиран оценител е 3 735 лв. и
същите ведно с режийните разноски и дължимия по сделките ДДС са постъпили по
сметка на областния управител на област Монтана.

3.3.Организирана е тръжна процедура за отдаване под наем на самостоятелен
обект в сграда в град Берковица. С оглед формирането на начална тръжна цена за
отдаване под наем на обекта е сключен договор с лицензиран оценител за определяне
на наемната цена. След проведен предварителен контрол по Вътрешните правила за
предварителен финансов контрол е издадена заповед за откриване на тръжната



процедура, като началната тръжна цена е в размер на 209  лв., без ДДС. В съответствие
със ЗДС и ППЗДС е направено обявление в централен ежедневник, в сайта на областна
администрация Монтана и на информационното табло в сградата на областна
администрация Монтана. В предвидения в заповедта на областния управител срок
тръжни документи не са закупени и са подадени заявления за участие в търга и същият
е обявен за непроведен, за което е съставен протокол на  тръжната комисия.

3.4.Въз основа на Решение на Министерския съвет с договор на Община
Монтана е предоставено безвъзмездно право на управление върху обект – публична
държавна собственост, представляващ Археологическа недвижима културна ценност
„Калето”, намиращ се непосредствено до град Монтана. Договорът е сключен за срок
не по-малък от 5 години след приключването на дейността по проект “Интегрирано
развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана”, чиито обект е крепост
“Калето” – археологическа недвижима културна ценност с категория – национално
значение. В съответствие с Решението на МС между Министерство на културата и
Община Монтана са организирани приемателно предавателни действия и същите са
реализирани в присъствието на комисия, назначена със  заповед на областния
управител на област Монтана.

3.5.С Решение на Министерския съвет на Република България безвъзмездно в
собственост на община Вълчедръм са прехвърлени два имота – частна държавна
собственост, находящи се в землището на с. Долни Цибър, необходими за  изграждане
на водопроводната мрежа на с. Долни Цибър. Въз основа на Решението на МС между
областния управител и кмета на община Вълчедръм е сключен договор на основание
чл. 54 от Закона за държавната собственост и е организирано предаването на имотите
от МЗХ на общината.

3.6.С Решение на Министерския съвет на Република България безвъзмездно в
собственост на община Якимово е прехвърлен един имот – частна държавна
собственост, находящ се в с. Якимово, с отпаднала необходимост за Министерство на
образованието, младежта и науката. Въз основа на Решението на МС между областния
управител и кмета на община Якимово е сключен договор на основание чл. 54 от
Закона за държавната собственост и е организирано предаването на имотите от МОМН
на общината.

3.7.Със заповед на областния управител на област Монтана на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури са предоставени помещения в имот – частна
държавна собственост в град Монтана, ул. „Юлиус Ирасек”. Предоставянето на правото
на управление вълху имота е предшествано от разменена кореспонденция между
ведомството и областния управител относно недостатъчност на работни помещения и
ползването на такива на търговско дружество. Своевременно от страна на областния
управител са предприети действия за осигуряване на подходящи помещения за
осъществяване дейността на агенцията на регионално ниво.

3.8.Със заповеди на областния управител на област Монтана на Агенция по
заетостта, за нуждите на Бюро по труда - Берковица са предоставени безвъзмездно за
управление два самостоятелни обекта – частна държавна собственост в град Берковица.
Предоставянето на правото на управление вълху имота е предшествано от разменена
кореспонденция между ведомството и областния управител относно недостатъчност на
работни помещения за нуждите на регионалната структура в град Берковица. Въз
основа на заповедите са сключени два броя договори за предоставяне безвъзмездно
право на управление върху обектите, като са подписани и предавателно-приемателните
протоколи за фактическото предаване на същите.

3.9.Въз основа на подадени документи от регионалната структура на КТ
„Подкрепа” в град Монтана е издадена заповед и е сключен договор, с който на
синдиката е учредено безвъзмездно право на ползване върху две помещения – частна
държавна собственост в град Монтана за срок от 6 години.



Бъзвъзмездно право на ползване е учредено и върху част от самостоятелен обект
в сграда – частна държавна собственост в град Берковица на РС на КНСБ – Монтана. С
председателя на регионалната структура на синдиката по реда на ЗДС и ППЗДС е
сключен договор за безвъзмездно право на ползване върху помещението за срок от 10
години.

Въз основа на подадени документи от регионалната структура на КНСБ в град
Монтана са издадени 2 заповеди и са сключени два договора, с които на регионалната
структура на синдиката е учредено безвъзмездно право на ползване върху две
помещения – частна държавна собственост в град Монтана, пл. „Жеравица” № 5.
Учредяването на безвъзмездното право на ползване върху обектите е предшествено от
процедура за обявяването им с Решение на Министерския съвет от публична за частна
държавна собственост. Правото на ползване върху единия самостоятелен обект е за
срок от 1  година и съответно за 10  години за другото помещение –  частна държавна
собственост в областния град.

3.10.По повод назначена със заповед на областния управител на област Монтана
комисия са извършени огледи и проверки на място на имоти – частна държавна
собственост в управление на областния управител на област Монтана, както и на
застроени терени – държавна собственост на територията на област Монтана относно
състоянието и ползването им по предназначение. Извършени са огледи и проверки на
имоти на териториите на общините Монтана, Лом, Вълчедръм, Медковец, Берковица,
Брусарци и Чипровци са изготвени доклади до областния управител на област
Монтана.

3.11.По искане на община Медковец със заповед на областния управител на
област Монтана безвъзмездно в собственост е прехвърлен дизелов агрегат – държавна
собственост. Фактическото предаване и приемане на движимата вещ е осъществено с
предавателно-приемателен протокол.

През отчетния период по повод постъпили искания на кметовете на общините
Берковица, Вършец, Лом, Бойчиновци, Брусарци и Георги Дамяново за предоставяне на
леки автомобили, са изпратени писма от областния управител на област Монтана до
Министерския съвет и министъра на финансите за съдействие с оглед прехвърлянето в
собственост на общините на движими вещи – държавна собственост. До министъра на
финансите е отправено и искане за предоставяне на автобус за нуждите на
Професионална гимназия по селско стопанство с. Георги Дамяново, както и от
директора на Регионална дирекция за социално подпомагане град Монтана и Домашен
социален патронаж – за предоставяне на леки автомобили, необходими им за
изпълнение на функциите.

3.12.По повод отпаднала необходимост за Сметна палата – Монтана от
помещения – публична държавна собственост в областния град с решение на
Министерския съвет е отнето правото на управление върху четири броя помещения,
като същите са предоставени с Решението на МС безвъзмездно за управление на
Изпълнителна агенция по лозата и виното, за изпълнение на функциите в град Монтана.

3.13.С Решение на Министерския съвет на Министерство на образованието,
младежта и науката, за нуждите на РИО на МОМН е предоставено безвъзмездно право
на управление върху 3 помещения в административна сграда – публична държавна
собственост в град Монтана, пл. „Жеравица”, № 1.

3.14.С Решение на Министерския съвет на Агенцията за социално подпомагане,
за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана е
предоставено безвъзмездно право на управление върху помещения на 4 и 5 етаж  в
административна сграда – публична държавна собственост в град Монтана, пл.
„Жеравица”, № 1.

3.15.Задоволени са и потребностите на Общинска служба по земеделие –
Монтана от имоти – публична държавна собственост, като с Решение на Министерския
съвет от областния управител на област Монтана е отнето правото на управление върху



3 помещения в административна сграда в град Монтана, като същите са предоставени
за управление на Министерство на земеделието и храните за нуждите на Общинска
служба по земеделие град Монтана.

3.16.С Решение на Министерския съвет на Министерство на вътрешните работи
за нуждите на Областно управление пожарна безопасност и защите на населението
безвъзмездно за управление са предоставени 10 броя помещения в административна
сграда – публична държавна собственост в град Монтана. В съответствие с Решението
на МС фактическото предаване и приемане на имота е извършено с протокол.

3.17.На Комисия за защита на потребителите за изпълнение на функциите на
териториалната структура в областния град с решение на Министерския съвет е
предоставено бъзвъзмездно право на управление върху 1 помещение – публична
държавна собственост.

3.18.През отчетния период са извършени проверки на имоти – частна държавна
собственост, в управление на областния управител на област Монтана, отдадени под
наем на политически партии, находящи се на територията на градовете Лом,
Бойчиновци и Брусарци и в с. Якимово. При проверките се установи, че отдадените под
наем помещения се ползват по предназначение и за нуждите, за които са предоставени.
Прекратено е наемното правоотношение с политическа партия СДС за помещенията в
град Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4.

3.19.По повод предложение на министъра на отбраната на Република България
за предоставяне право на управление на областния управител върху жилища – частна
държавна собственост в с. Габровница, община Монтана, със заповед на областния
управител е назначена комисия за оглед на имотите. Апартаментите са с отднала
необходимост за Министерството на отбраната. При проверката и огледа на място е
утановено, че жилищата са в лошо състояние, същите се нуждаят от неотложен ремонт,
за който няма предвидени средства в бюджета на областния управител. С оглед
констатациите на комисията от областния управител е предложено имотите да бъдат
прехвърлени безвъзмездно в собственост на община Монтана по реда на чл. 54 от
Закона за държавната собственост.

3.20.За изпълнение задълженията на областния управител по Закона за
приватизация и следприватизационен контрол срок в началото на месец февруари са
изпратени писма до общините, на територията на които има имоти – частна държавна
собственост в управление на областния управител с искане за издаване на
удостоверения за данъчни оценки на имотите. След получаване на удостоверенията
същите са обобщени, като за свободните – незастроени имоти – частна държавна
собственост с данъчна оценка над 10 000 лв. е изготвен списък, който е изпратен в
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол за изготвянето на публичен
регистър на имотите – частна държавна собственост, подлежащи на продажба от
АПСК. За три имота, находящи се в градовете Лом, Брусарци и Монтана е направено
предложение от областния управител за продажбата на същите. Предложението е
придружено с копия на документите, послужили за съставянето на актовете за
държавна собственост.

3.21.По повод проекти за приемане на Решения на Министерския съвет за
предоставяне на концесии по право за добив на подземни богатства от находище
„Гредо” в землището на с. Охрид и Пали Лула, община Бойчиновци и от находище
„Долно Белотинци” в землището на с. Долно Белотинци са изпратени положителни
становища в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

3.22.От 27 до 29 април, по инициатива на областният управител Ивайло Петров
и зам.областния управител Нина Петкова, в град Вършец  се проведе работна среща на
областните управители от цялата страна. На срещата присъства зам. министъра на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, с когото се обсъдиха
въпроси във връзка със Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането



му, по отношение на управление и разпореждане с имоти – държавна собственост. След
срещата се създаде работна група за изготвяне на предложения за промени в ЗДС.

Областният управител на Русе Стефко Бурджиев, бивш зам.-директор на
ГДПБЗН, представи презентация  на тема Контрол на средствата от Междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и последните
промени в Правилника за работа на същата.

Главният секретар на МС Росен Желязков и началника на политическия кабинет
на министър-председателя Румяна Бъчварова бяха сред официалните гости на срещата.

3.23.Във връзка с Решение на Министерския съвет за отчуждаване за важна
държавна нужда на имоти или части от имоти за изграждането на обект „Път І-1 /Е-79/
Обход на град Монтана от км. 102+060 до км. 114+512.20” на територията на област
Монтана, са изготвени и утвърдени от областния управител на област Монтана Правила
за изплащане на обезщетения на собствениците на отчуждените имоти, ведно със
съответните образци на документи, необходими за изплащане на определените в
Решението на МС суми.

4.Отписване на имоти - държавна собственост
Всички постъпили преписки за отписване от актовите книги за държавна

собственост, след пълното им комплектоване с необходимите писмени доказателства,
се внасят за разглеждане от комисия, назначена със заповед на областния управител. На
заседанието на комисията експертът, към който е насочена преписката, докладва
обстоятелствата по подаденото заявление и приложените доказателства. Комисията
взема решение и прави предложение до областния управител на област Монтана по по-
нататъчно процедиране. През отчетния период, по образувани преписки са издадени 47
бр. заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.

По искане на собственици са издадени 3 бр. удостоверения,  че имотът е
отписан от актовите книги за държавна собственост. За издаване на удостоверенията,
на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост, са заплатени такси на
обща стойност 45 лв съгласно одобрената от МС тарифа.

5.Надзор, опазване и защита на държавната собственост
Упражнява се регулярно надзор върху съставените АОС. През отчетния период,

на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост, от общините на
територията на област Монтана са изпратени общо 1411 бр. АОС, в това число:

· Община Бойчиновци е изпратила 130 акта за общинска собственост;
· Община Брусарци е изпратила 147 акта за общинска собственост;
· Община Вършец  изпратила 104 бр. АОС;
· Община Георги Дамяново - 56 бр. АОС;
· Община Лом – 229 бр. АОС;
· Община Чипровци – 37 бр. АОС;
· Община Монтана – 708 бр. АОС.

За всички изпратени АОС е извършена проверка за липса/наличие на актове за
държавна собственост. За част от имотите по АОС, са изискани допълнителни
документи, като удостоверения за идентичност по предходни планове на съответния
имот. За имотите, който са открити актове за държавна собственост са изпратени писма
до съотвентите общини с цел изясняване собствеността на актуваните имоти.

След извършената проверка всичките са архивирани.
6.Обстоятелствени проверки

През периода са извършени 395 бр. обстоятелствени проверки. За 589 бр. имоти са
издадени общо 395 бр. удостоверения по обстоятелствена проверка. С влизане в сила от
11.02.2011 г. на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната
собственост, от издадените удостоверения от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са събрани
приходи в размер на 7590 лв., както следва:

- Обикновена услуга  – 137 бр. на обща стойност 1370 лв.
- Бърза услуга – 92 бр. на обща стойност 1380 лв.



- Експресна услуга  – 242 бр. на обща стойност 4840 лв.
- без такса  - 104 бр.

7.Проверка за реституционни претенции
Извършени са проверки и са издадени 6 бр. удостоверения за реституционни

претенции, както следва:
· Две са по заявлиния от началник на сектор „Регионална инфраструктура

на отбраната – Плевен”;
· 1 заявление от кмета на общ. Монтана;
· 1 заявление от „РУА България” ЕООД, гр. София

8.Издадени копия на документи от архива на държавните имоти
Във връзка с подадени 103 бр. заявления от заитересовани лица, са издирени и

издадени заверени копия на документи от архива на държавните имоти.
9.Други проверки

През отчетния период са извършвани проверки по регистрите на имотите -
държавна собственост по искане на юрисконсултите,  във връзка с надзора на
решенията на общинските съвети, касаещи управление и разпореждане с недвижими
имоти.  Проверки в архива на държавните имоти са правени и по искане на други
колеги, във връзка с текущи преписки и устни сигнали, както и по нареждане на
областния управител и заместник областните управители.

XI. Устройство на територията

1.Дейности по Закона за устройство на територията
Издадена е една заповед за назначаване на областен експертен съвет по устройство на
територията /ОЕСУТ/ и на проведено заседание беше съгласуван комплект идейни
инвестиционни проекти за обект „Интегрирано управление и пречистване на водите на
гр. Лом, община Лом”.

За периода  беше проучена и заверка постъпилата екзекутивна документация за
строителството на обект „Път II-81 „Монтана – Лом” от км. 102+388 до км. 143+320”,
както и  регистриран технически паспорт на обекта.

  2.Дейности по §4 от ЗСПЗЗ
2.1.В изпълнение на правомощията на Областния управител, произтичащи от

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за неговото
приложение, служител от дирекцията организира и ръководи дейността на
междуведомствените комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначени от Областния
управител, за приемане планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местности по §4
от ПЗРЗСПЗЗ.

За периода е проведено е едно заседание на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ за
разглеждане на възражения по ПНИ, изработен в изпълнение на съдебни решения.
Изготвен е протокол от заседанието на комисията и доклад до Областния управител с
предложение за одобряване на ПНИ, изработен по съдебно решение за местност
“Парта”, землище Монтана. Областния управител е издал заповед за одобряване на
ПНИ, която е изпратена за публикуване в „Държавен вестник”.
Заповедта на областния управител, ПНИ и придружаващата го документация са
изпратени  на Община Монтана и Общинска служба “Земеделие“ Монтана.

До края на 2012 г. продължи процедурата по обявяване и одобряване на планове
на новообразуваните имоти за отделни имоти от местности в землищата на гр.
Монтана, ”Манчовото” - гр. Вършец и ”Сарановец” - гр. Берковица, възложени в
изпълнение на съдебни решения с договор № 29/17.09.2012 г. Плановете бяха изложени
в съответните общини.



2.3.Във връзка с изготвянето на годишни програми  по §4к, ал. 10 от ПЗР на
ЗСПЗЗ беше изискана и обобщена информация от общините в областта за местностите
по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за които е необходимо да се изработят помощен план и
план на новообразуваните имоти и за местностите с действащи планове, които не са
трасирани.

2.2. Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по §4к, ал. 12 от
ЗСПЗЗ за разглеждане на проекти за изменение на ПНИ. За периода са проведени две
заседания на комисията назначена от Кмета на община Берковица и едно заседание на
комисията назначена от Кмета на община Монтана.

2.3.През отчетния период са изготвяни отговори на жалби на граждани за имоти
от местности по §4  от ПЗРЗСПЗЗ  и давани консултации на въпроси поставяни в
приемните дни на областния управител.

3. Участие в дейността на междуведомствени комисии
3.1.Служител на дирекция „АКРРДС” е постоянен член на Комисия по чл. 17, ал.

1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция “Земеделие” Монтана, назначена от Министъра на
земеделието и храните, за утвърждаване на площадки или трасета на линейни обекти и
за смяна на предназначението на земеделски земи. За периода комисията е провела пет
заседания.

3.2.  Служител на дирекция „АКРРДС”  е постоянен член на Комисия по чл.  74,
ал. 2 от Закона за горите, назначена от Министъра на земеделието и храните. За
периода комисията е провела едно заседание.

3.3.Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по чл. 45 от ППЗСПЗЗ,
назначени от директора на Областна дирекция “Земеделие” Монтана, на които се
разглеждат и приемат планове на новообразуваните имоти за територии от област
Монтана, застроени със сгради и съоръжения - имуществото на организациите по §12
от ПЗРЗСПЗЗ /бивши стопански дворове/ и както и несъответствия във вече приети
такива парцеларни планове. Комисиите са провели общо 17 заседания.

3.4. Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисия, инициирана от
ОДМВР Монтана за извършване на съвместна проверка на обект за съхранение на
взривни вещества Складова база “Ливадски дол” гр. Монтана и „ЕМКО” EООД
Производствена площадка гр. Монтана.

XII. Регионална политика
1.Дейност на Областния съвет за развитие
През 2012 г. бяха проведени три заседания на Областния съвет за развитие, две

от които редовни и едно неприсъствено.
Първото се състоя на  20.03.2012 г. и на него се прие да бъде създадена Областна

комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана и
се прие Правилник за устройството, организацията и дейността и.

Областната комисия по социална политика и към нея -  Звено за мониторинг и
оценка бяха създадени на основание чл. 22, ал. (5) от Закона за регионалното развитие и
в изпълнение на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област
Монтана 2011 – 2015 г.“. Задачата на тези структури е да координират целия процес по
изпълнението и мониторинга на стратегията.

За подпомагане провеждането на държавната поликика в областта на подкрепата
на децата и семействата, включително и чрез деинституционализация на грижата за
деца на заседанието на Областния съвет за развитие бяха презентирани, уточнени и
обсъдени задачите по три ключови проекти, както следва:

· Проект „Детство за всички” – изпълнява се по ОП „РЧР” на стойност
4 960 400,17 лв.;

· Проект „И аз имам семейство” – изпълнява се по ОП „РЧР” на стойност
14 989 455,30 лв.;



· Проект за социално включване на стойност 40 000 000 евро – заемни средства от
Световна банка.
На второто си заседание Областния съвет за развитие, чрез провеждане на

процедура за неприсъствено вземане на решение, беше одобрен Годишен мониторингов
доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
(2011-2015 г.) през 2011 г..

На 07.12.2012 г. се състоя третото и последно за годината заседание на
Областния съвет за развитие, на което - беше представен и обсъден Проект на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. от
представител на  консултанта Обединение „Регионални планове – ниво 2”; беше
представена дейността „Проучвания, изследвания и анализи на политиките за развитие
на област Монтана” от Консорциум „Монтана консулт 2012 – изпълнител по проект на
областна администрация Монтана   А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия за
разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област
Монтана”, финансиран по ОП „Административен капацитет” и бяха представени
основни аспекти от Методическите указания за разработване на Областни стратегии и
Общински планове за развитие за програмен период 2014-2020 г.

2. Дейност на Регионалния съвет за развитие на Северозападен  район
През отчетния период бяха проведени четири заседания на Регионалния съвет за

развитие на Северозападния  район.
На 30.03.2012 г. в заседателната зала на община Ловеч беше  проведено десетото

заседание на Регионалния съвет за развитие. В заседанието взеха участие
представители на министерства, областните управители на Монтана, Видин, Враца,
Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално
представените работодателски организации и синдикати.

След проведено гласуване за заместник – председател на Съвета за периода от
01  юли до 31  декември 2012  г.  беше избран г-н Иван Лазаров –  кмет на община
Вършец.

Д-р арх. Петко Еврев от Национален център за териториално развитие – ЕАД
представи проект на Националната стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2012 – 2022 г.

На срещата бяха представени и обсъдени проблемите и възможностите за
развитие на областите в Северозападен район, както и идентифицираните ключови
проекти в петте области за следващия програмен период 2014–2020г. Експет от
дирекцията представи презентация за област Монтана за проблемните области и
предизвикателства, както и предстоящи стратегически проекти пред развитието на
областта за новия планови период 2014-2020 година.

Също така бяха създадени специализирани комисии в областта на публичната
инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и
околната среда, които да подпомагат дейността на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.

В изпълнение на взетото решение експерти от дирекция АКРРДС бяха включени
в състава на създадените специализирани комисии. Комисите проведоха две заседания
–  в гр.  Враца и в гр.  Плевен,  на които  бяха обсъдени препоръки и мерки,  и бяха
изготвени становища за приоритетите за  развитието на Северозападния район във
всяка една от посочените по-горе области.

Единадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния
координационен комитет към РСР на Северозападен район се проведе на 13.06.2012 г. в
гр. Ловеч. В заседанието участваха зам.-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков, представители на министерства, областните
управители на областите Ловеч, Монтана, Враца и Плевен, кметове на общини от петте
области, представители на национално представените работодателски организации и
синдикати.



На заседанието бяха определени представители на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район в тематичните работни групи за разработване на
Програмите, които ще бъдат съфинансирани от фондовете на Европейския съюз за
програмния период 2014-2020 г. За представител по Оперативна програма „Иновации и
предприемачество” и Програма „Морско дело и рибарство” бе избран областният
управител на Монтана г-н Ивайло Петров.

На заседанието бяха определени и представители на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район за участие в работната група за разработване на
Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2013-2020 г. С гласуване бяха
избрани областният управител на Враца г-жа Пепа Владимирова и кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Представен беше и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2011 г.
Представител на „София Консултинг Груп” изложи анализ, съдържащ специфични
характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика (втори
етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на
Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”).

На 25.09.2012 г. в голямата заседателната зала на Областна администрация
Монтана беше проведено заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на
Северозападен район (СЗР), което бе открито и ръководено от областния управител на
област Монтана и председател на РСР на СЗР г-н Ивайло Петров.

В заседанието участваха представители на министерства, областните управители
на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте
области, представители на национално представените работодателски организации и
синдикати, както и представители на Национален център за териториално развитие, на
Обединение „Регионални планове – ниво 2” и представители на Обединение
„Регионални анализи 2014+”.

Представител на „Национален център за териториално развитие” ЕАД представи
пред членовете на Съвета проект на Национална концепция за пространствено
развитие.

Представител на Обединение „Регионални планове – ниво 2” запозна
присъстващите с подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при
разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода
2014-2020 г.

Г-жа Ирена Александрова, представител на Гражданско движение «Аз обичам
Видин» представи предложения, които да бъдат взети под внимание и отразени по
целесъобразност в разработвания проект на Регионалния план за развитие на
Северозападен район 2014-2020 г.

Областният управител на област Ловеч г-жа Ваня Събчева и представител на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в работната група за
разработване на Договора за партньорство на Република България за програмния
период 2014-2020 г., представи информация за дейността на работната група.
На заседанието бе представена информация от заседанията на тематичните работни
групи за разработване на Оперативна програма за регионално развитие за периода
2014-2020 г. Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014-
2020 г. и Оперативна програма околна среда.

Г-жа Дочка Велкова - представител на Обединение „Регионални анализи 2014+”
представи на членовете на РСР на СЗР SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г.
Експерт от областна администрация Монтана представи проект „Координирани
действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в
област Монтана”, реализиран от Областна администрация Монтана по Оперативна
програма „Административен капацитет” подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики.



На 29.11.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се
проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния
координационен комитет към РСР на Северозападен район, което беше открито и
ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н
Ивайло Петров.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните
управители на областите Видин, Монтана, Ловеч, зам. областните управители на Враца
и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално
представените работодателски организации и синдикати, както и представители на
Обединение „Регионални планове – ниво 2”.

След проведено гласуване за заместник - председател на съвета за периода от 01
януари до 30 юни 2013 г. бе избран г-н Румен Маноев - кмет на община Козлодуй.
Членовете на РСР на СЗР обсъдиха и приеха проект на Годишна индикативна програма
за дейността на РСР през 2013 г.

На заседанието беше представен и обсъден проекта на Регионалния план за
развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

Експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
представи Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.
Представители от Управляващите органи на оперативните програми съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз запознаха участниците в съвместното заседание с
операциите по съответните оперативни програми на територията на Северозападен
район.

РСР на СЗР подкрепи с решение предложението на областния управител на
област Монтана г-н Ивайло Петров за откриване на филиал на Русенски университет
«Ангел Кънчев» в гр. Монтана. Във тази връзка беше изискана информация за
социално-икономическото развитие за областта, бизнес профила и демографската
характеристика от Статистическо бюро – Монтана, Агенция за регионално развитие и
бизнес център –  Монтана и същата беше изпратена до проф.  Велизара Пенчева за
подготовка на акредитационния формуляр. С цел представяне допълнителна мотивация
за необходимостта от създаването на висше учебно заведение в град Монтана бяха
предоставени и писма за подкрепа от професионални училища и фирми от областите
Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.

Служители на дирекцията осъществяваха кореспонденцията със секретариата на
РСР във Видин като обобщаваха и анализираха изисканата от общините информация
по изпълнението на проекти и дейности.

3. Дейности по проекти изпълнявани от областна администрация Монтана
в областта на регионалното развитие

3.1.Служител на дирекцията е координатор по изпълнявания от Областна
администрация Монтана проект по ОПАК „Координирани действия за разработване,
наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”.

3.2.Служители от дирекцията са включени в екипа по изпълнявания от Областна
администрация Монтана проект “SEEMIG – Управление на миграцията и нейното
влияние в страните от Югоизточна Европа. Международни дейности, насочени към
изготвяне на стратегии, основани на доказателства” с водещ партньор Унгарската
централна статистическа служба Будапеща, Унгария.

За отчетния период са извършвани ръководни, административни и
комуникационни дейности, които са изпълнявани в срок и са отчитани пред водещия
партньор чрез официална и неофициална кореспонденция..

4.  Дейностти по трансгранично сътрудничество
4.1.  По покана на началникът на окръг Пирот г-н Горан Стаменович на

01.02.2012 г. в Пирот беше проведе работна среща във връзка с Програмата за
трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. От българска страна
присъстваха областният управител на област Монтана  г-н Ивайло Петров, зам.



областния управител г-жа Нина Петкова,  кметовете на общините Берковица и Георги
Дамяново, и директорът на Областно пътно управление – Монтана инж. Ивайло
Григоров.  Господин  Горан Стаменович, кметът на гр. Пирот Владан Васич,
председателят на общинския съвет – Пирот  Милан Попович, представители на
териториални структури и неправителствени организации, представляваха сръбската
страна.

На срещата бяха представени, от двете страни, различни идеи за съвместни
проекти. Единодушно бе мнението, че участието в подобни програми показва, колко
широк аспект може да заеме трансграничното сътрудничество в развитието на двата
съседни региона.

Вследствие на установените добри контакти на 08.02.2012 г. в областна
администрация Монтана беше проведена работна среща по повод представяне на
партньорски  проект в областта на медицинското обслужване между област Монтана и
окръг Пирот, Сърбия във връзка с Втора покана за набиране на проектни предложения
по програмата.   Целта на срещата беше да се намерят партньори  от българска и
сръбска страна, а самият проект представяше  възможностите за подобряване на
комуникацията и обслужването между лекар и пациент чрез използване на модерните
комуникационни технологии. На срещата от сръбска страна  присъстваха
представители на сръбски лекарски и пациентски организации, от българска страна –
общопрактикуващи лекари, представители на РЗОК, на РЗИ, пациентски организации.

 4.2. Служител на дирекцията осигуряваше превод на текуща кореспонденция и
комуникация с представители на техническия секретариат, организиране на участия в
срещи и събития, заседания по Програмата за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ РБългария – РСърбия 2007 – 2013”.

4.3. Служител на дирекцията осигуряваше превод на текуща кореспонденция и
комуникация с представители на техническия секретариат, организиране на участия в
срещи и събития, и заседания по Програмата за трансгранично сътрудничество
„България – Румъния  2007 – 2013”.

По отношение на дейността на Съвместния комитет за наблюдение през 2012 г.
бяха проведени редовни заседания на членовете, както следва:

 - на 08.06.2012 г. в Окръг Констанца, Румъния се състоя 8-мото редовно
заседание на СКН, на което бяха представени данни относно текущото изпълнение на
програмата, Годишния доклад по изпълнение за 2011 г., методика за включване на
проекти от резервните списъци и задачите за новия програмен период 2014-2020 г.

- на 21.11.2012 г. в гр. Калъраш се състоя 9-тото редовно заседание на СКН,
чиито дневен ред включваше:

· Одобряване на Годишната стратегия за Техническо подпомагане за 2013 г.
· Преглед на цялостната Стратегия за техническо подпомагане по програма

ТГС Румъния – България 2007-2013 г.
· Обсъждане на Стратегия за сключване на договори по отношение на

усвояването на икономисани средства от спестявания и корекции по
програмата.

· Одобряване на окончателен работен пакет от програмни дейности.
- на 22.11.2012 г. в гр. Калъраш се състоя Годишна конференция за отчитане на

напредъка по изпълнението на програма ТГС Румъния – България 2007-2013 г., основен
акцент в чиито дневен ред беше презентирането на проектите реализирани по
трансграничната програма, напредъка по цялостното изпълнение на програмните
приоритети и действията на водещите партньори.

През отчетния период са осъществени три периодични актуализации в съставите
на двата трансгранични комитета – през месеците март, юли и октомври.

5. Дейност на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча
За отчетния период бяха проведени 2 редовни заседания на Консултативния

съвет, на които бяха обсъдени разпоредбите на Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за



условията и реда за защита на горските територии от пожари; представителите на
Регионална дирекция по горите – Берковица и сектор „Рибарство и контрол” - Монтана
представиха информация за състоянието и опазването на горските територии в област
Монтана и дейността на сектор „Рибарство и контрол” за 2012 г.

Присъстващите се запознаха със Заповед № РД 09-1286/05.11.2012 г. на
министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно  предприемане
действия за осигуряване на безопасната експлоатация на язовирите и водостопанските
системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите и добиването
на дървесина и биомаса при осигуряване на проводимостта на реките и сервитутите
съгласно Наредба № 7  от 22  декември 2003 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.

На 27 септември 2012 г. областният управител проведе работна среща с
директорите  на ОД „Земеделие”, РДГ – Берковица, Държавните горски стопанства в
областта, представители на ОД на МВР, ОУ „ПБЗН”, СПУ-Монтана, кметовете на
общините и еколози, на която бяха обсъдени  Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи  и новите промени в Закона за горите.

Обсъден беше и въпросът със земеделските масиви за ползване, които имат
статут на „бели петна”, т.е. недоговорените площи по смисъла на чл.37 от ЗСПЗЗ. В
тази връзка общинските кметове имат право да уведомяват ДФ „Земеделие” за
недобросъвестните ползватели на такива земи.

По отношение на новите промени в Закона за горите присъстващите обсъдиха
съвместната работа между всички институции, относно вземането на по-строги мерки,
по отношение на нерегламентирания добив на дървесина  и незаконното опожаряване
на обработваема земеделска земя, след прибирането на реколтата

6. Дейност на Областната епизоотична комисия
През 2012 г. бяха проведени три заседания на Областната епизоотична комисия

– 1 извънредно и 1 редовно заседание.
 На заседанието състояло се на 07.06.2012 г. присъстващите приеха

изготвеният проект на Правилник за дейността и функциите на Областната
епизоотична комисия.

Във връзка с констатирано огнище на заболяването „Африканска чума по
свинете” на територията на Република Украйна на 07.08.2012 г. се проведе извънредно
заседание на Областната епизоотична комисия.

На 28.11.2012 г. беше проведе редовно заседание на Комисията, на което беше
обсъдена епизоотичната обстановка в страната, програмата за изкореняване на вируса
на Класическата чума по свинете и ваксинацията на дивите свине, Програмата за
изкореняване на болестта бяс – ваксинация на дивите месоядни животни ( от въздуха и
ръчно залагане ) в област Монтана.

Във връзка с настъпили промени в състава на Комисията беше изготвена
Заповед № ОКД-20-1/14.11.2012 г., с която е актуализиран състава на Комисията.

7.Дейности по информираност, координация
7.1..По инициатива на г-жа Ирена Димова заместник – директор на

Териториална дирекция на НАП – гр. Велико Търново, с ресор Враца, Видин, Монтана
в заседателната зала на  Областна администрация се проведе среща с представители
на бизнеса в област Монтана. На срещата, открита от областния управител Ивайло
Петров присъстваха заместник - областния управител Нина Петкова, Анушка Вълова –
директор на НАП – Офис Монтана, Даниела Накова – директор „Регионална служба по
заетостта”, Александрина Здравкова – ръководител на Областен информационен
център.

На срещата бяха обсъдени  мерки за развитие и подобряване  на бизнес средата в
Северозападния регион и по специално за област Монтана.  Госпожа Даниела Накова и
г-жа Александрина Здравкова представиха презентации, свързани с вариантите за
финансиране на малките и средни предприятия по Оперативните програми



„Конкурентноспособност” и Човешки ресурси” както и Националния план за действие
по заетостта.

7.2.На 19.03.2012 г. Областна администрация Монтана за пореден път се включи
в националната инициатива „Мениджър за един ден”, която се организира от „Джуниър
Ачийвмънт България” и е под патронажа на Министъра на финансите Симеон Дянков.
Откриването на събитието беше съпроводено с подписване на договори за обучение
между младите „мениджъри” – учениците от ФСГ „Васил Левски” и IX СОУ „Йордан
Радичков” – град Монтана и областния управител.

На случаен принцип учениците бяха разпределени в следните длъжности:
Областен управител – Александър Александров – X клас; заместник областен
управител – Нина Иванова – XII клас; заместник областен управител – Михаела
Михайлова - XII клас; главен секретар- Лаура Стефанова – XII клас; директор на
дирекция АКРРДС – Георги Янчев – XII клас; директор на дирекция АПОФУС – Иван
Петров – XII клас.

След като се запознаха с функциите на областната администрация, младият екип
разработи писмено предложение на тема „Моята идея за развитие на област Монтана”.

В края на работния ден Областният управител връчи сертификати на
участниците в инициативата.

7.3. На 03.04.2012г. в Областна администрация Монтана, Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  /ИАНМСП/ организира
информационна среща по проект № BG161PO003-4.2.01-0001 „Насърчаване на
интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

По време на срещата експертите на ИАНМСП информираха представителите на
бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в
специализирани международни изложби и панаири; бизнес мисии в държавите на
Европейския съюз и в трети страни; обучителни, информационни и специализирани
семинари, насочени към развитие на външнотърговски умения и представяне на
външни пазари на българските предприятия.

7.4.Във връзка с разпоредбите на чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
беше изготвен годишен отчет за изпълнението на плановете за енергийна ефективност
на Областна администрация Монтана за 2011 г.. За целта беше събрана и обобщена
нужната информация за използваните количества енергия – електроенергия и природен
газ. Попълнените отчети бяха изпратени съгласно указанията до изпълнителния
директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие – София.

7.5. Във връзка с писмо от Министерство на  икономиката, енергетиката и
туризма беше огранизирано участието с рекламни туристически материали на
общините от областта в международно туристическо изложение ITB Berlin 2012
провело се от 07-11.03.2012 г.

7.6. Във връзка с писмо от Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма беше обобщена информация от общините относно наличието на
инвестиционни проекти – описание, брой работни места, разкрити по проектите,
стойност на проектите по повод изготвяне на  Каталог на инвестициите в България в
периода след 2000 година.

7.7. По инициатива на ЧЕЗ разпределение България АД и областният управител
на област Монтана на 23  октомври 2012  г.  в Областна администрация Монтана се
проведе работна среща с кметове на общини от областта и представители на ВиК
Монтана.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, касаещи предстоящия зимен сезон,
състоянието на електроразпределителната мрежа и ВиК мрежата в област Монтана.
Кметовете имаха възможност да зададат лично своите въпроси към представителите на
двете компании и да поискат съдействие по отделни казуси, касаещи техните общини.



7.8.Служител на дирекцията осигуряваше прегледа и подготовката на текуща
кореспонденция и комуникация във връзка с участието на областния управител в
Комитета за наблюдение на ОП “Конкурентоспособност”.

7.9. През периода няколко пъти беше обобщавана информация за проекти,
реализирани на територията на дунавските общини в област Монтана по линия на
Дунавската стратегия на ЕС, както и идеи за бъдещи проекти за включване в следващия
програмен период.

ХIII. Социална политика
1.Социални дейности
1.1. На 14.02.2012 г. Областна администрация - Монтана подаде заявление до

ЦЗИП „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда” към
Министерство на труда и социалната политика за участие с обект „Административна
сграда на областна администрация – Монтана – обновяване на фасади – втори етап”.
Основната причина за изготвяне на проектното предложение е необходимостта от
обновяване  фасадата на ниското няло на сградата на областната администрация,
поради  изключително лошото състояние на облицовката от каменни плочи,  които
поради естествено износване са нестабилно прикрепени към фасадите. Това довежда до
падане на единични плочи, особено при неблагоприятни климатични условия, и
представлява непосредствена опасност за живота на преминаващите в близост до
сградата граждани.

Проект беше одобрен за финансиране с Решение №1/12.03.2012 г. на
Управителния съвет на Проект „Красива България” и на 23.03. 2012 г. областният
управител на област Монтана подписа споразумение с МТСП за реализация му.

Обектът е на обща стойност 289 804 лева, в т.ч 99 982 лева финансиране от
Министерство на труда и социалната политика и 189 822 лева съфинансиране от
Министерски съвет, общата стойност на строителните работи е 215 419 лв. без ДДС.

За изпълнението на обекта бяха изготвени комплект технически инвестиционни
проекти, които бяха внесени в община Монтана за одобряване и издаване на
разрешение за строеж.

След проведена процедура по ЗОП чрез публична покана за изпълнение на СМР
беше сключен договор с фирма “Градеж” ООД гр. София.

На 16.05.2012 г. беше организирана пресконференция за представяне на
дейностите по проекта, за което беше изготвена презентация.

Обновяването на фасадата стартира на 1 юни 2012 г. и приключи през месец
септември, на обекта средно месечно работиха 25 бр. работници, от които 12 бр. наети
безработни лица от дирекция „Бюро по труда”.

По проект бяха извършени следните основни строително монтажни работи:
сваляне на остарялата и създаваща риск от инциденти облицовка от варовикови плочи,
ремонт на покрива, поставяне на топлоизолация на таванска плоча и външни стени,
изпълнение на окачена вентилируема фасада на сградата и на силиконова мазилка по
южната фасада, подмяна на улуци, водосточни тръби и др.

Обновената сграда на Областната администрация в Монтана беше открита от
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и на официалната
церемония присъстваха народните представители Искра Фидосова, Златко Тодоров и
Петър Якимов. Сред гостите бяха и  Директорът на дирекция „Бюджет и финанси” при
Министерски съвет Лилия Иванова, арх. Валерия Ботева – ръководител Проект
„Красива България”, кметове на общини от област Монтана, ръководители на
териториални звена и структури в областта, изпълнители на проекта, служители на
администрацията, гости и граждани на областния град.

1.2. За организиране на координирането, съгласуването и консултирането на
целия процес по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в област Монтана 2011-2015 г., както и на общинските стратегии, бяха



изпратени писма до всички заинтересовани страни за определяне на представител,
който със заповед на Областния управител и на основание Решение от 20.03.2012 г. на
Областния съвет за развитие беше включен в Постоянно действаща комисия по
социалната политика и към нея - Звено за мониторинг и оценка.

Създаването на Областна комисия по социалната политика и Звеното за
мониторинг и оценка към нея е на основание чл. 22, ал. (5) от Закона за регионалното
развитие и е в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Задачата на тези структури е да координират целия процес по изпълнението и
мониторинга на стратегията.

Областната комисия по социална политика има за цел подпомагането на
областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на
държавната политика за социално подпомагане в област Монтана. Комисията
оперативно координира и консултира целия процес по изпълнението на областна
стратегия за развитие на социалните услуги и на общинските планове за социална
политика.

Звеното за мониторинг и оценка се създаде за проследяване напредъка от
изпълнението на областната стратегия, спрямо заявените цели.

За уреждане устройството, организацията на дейността и функциите на
Областната комисия по социална политика и на Звеното за мониторинг и оценка към
нея, беше разработен Правилник за тяхното устройство и дейност, съгласуван от
директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” и одобрен с Решение от
20.03.2012 г. на Областния съвет за развитие.

1.3.  С оглед на това,  че мониторингът се определя като ключов инструмент за
развитието на политики и програми в социалната сфера и резултатът от целия процес
на систематично набиране и анализ на информация (доказателства) ще се използва в
понататъшното управление, контрол и вземане на решения за развитието на социалните
услуги в област Монтана, Областна администрация Монтана предприе действие за
извършването на Годишен мониторинг на изпълнението на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги, както следва:

- Изготвени бяха формати за събиране на обобщена информация за социалните
услуги от общините;

- Събрани бяха докладите за изпълнението на общинските стратегии за развитие
на социалните услуги и за годишните планове;

- Изготвен беше Годишен мониторинг на изпълнението на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в област Монтана;

- На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и
дейността на Областната комисия по социална политика, Проектът на Годишния
мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) през 2011 г. беше одобрен от от
членовете на ОКСП и на ЗМО;

- За запознаване на обществеността и всички заинтересовани страни с
резултатите и препоръките от мониторинга и оценката, Годишният мониторингов
доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
област Монтана (2011 – 2015 г.) през 2011 г. е публикуван на официалния сайт на
Областна администрация Монтана.

Годишният мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) през 2011 г. е
утвърден от областния управител на област Монтана, съгласуван с директора на
Регионална дирекция „Социално подпомагане”, одобрен от Областния съвет за
развитие с Решение от 14.06.2012 г. и е предоставен на вниманието на Държавната
агенция за закрила на детето.

1.4. За оперативното координиране изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.), както и за създаване



на условия за мониторинг на ключовите приоритетни направления в социалната сфера
на всяка една община, Областна администрация Монтана събра и обобщи информация
за разработените от общините и приети от съответните общински съвети Годишни
планове за действие за 2012 г. и 2013 г. по изпълнението на общинските стратегии за
развитие на социалните услуги. Информацията е обобщена в Областен план за действие
за 2012 г. и 2013 г. по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги.

1.5. За подпомагате прилагането на Координационния механизъм за
взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция и с цел повишаване на ефективността на
работата и оптимизацията на взаимодействието, Областна администрация Монтана,
обобщи на областно ниво Информационна карта за извършване на мониторинг по
прилагането на Координационния механизъм. Изготвеният от Държавната агенция
за закрила на детето Доклад от мониторинга по прилагането на Механизма беше сведен
до знанието на всички общини.

1.6. По инициатива на Британската неправителствена организация „Надежда и
домове за децата" /НДД/ и със заповед на Областния управител се създаде Областен
координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ за област Монтана, за
да бъде осигурена ефективна координация и взаимодействие на ангажираните
институции при изпълнението на политиката за деинституционализация на децата,
настанени в ДМСГД Монтана.

Координационният механизъм по деинституционализация е разработен в
изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за
деца от 0  до 3  години"  на Британската неправителствена организация „Надежда и
домове за децата" /НДД/, който е подкрепящ на проект „Посока - семейство" на
Министерство на здравеопазването /МЗ/ и е в контекста на Националната стратегия за
детето 2008-2018.

На 27.12.2012г. в Областна администрация Монтана беше проведена втората
работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация
(ОКМД). Срещата беше открита от г-жа Нина Петкова, а участие в нея взеха
представители на почти всички институции, ангажирани в процесите на
преструктурирането на Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години в гр.
Монтана и последващите реформиране на грижите за децата и тяхната
деинституционализация.

Г-жа Петя Чикулова и г-н Цветан Димитров – консултанти на Британската
неправителствена организация, представиха резултатите от закритите Домове за
медико-социални грижи за деца в Тетевен, Могилино и Горна Козница. Представени
бяха стъпките, философията и начина на процеса на деинституционализация,
презентиран беше филм по темата за Дома в Тетевен. В дискусия за процесите, които
предстоят да се случат в Монтана се включиха активно всички участници в срещата,
водени от мотивацията всички да работят в една насока, а именно да бъдат променени
тежките съдби на децата от ДМСГД.

2.Заетост

2.1. За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на
програми за сигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. и във връзка с
Процедура – 2012 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински
администрации по Програма „Старт на кариерата”, Областна администрация Монтана
подаде заявление пред МТСП за разкриване на 3 (три) работни места. За 2012 г.
Министерството одобри за администрацията две работни места.

С цел оказване на съдействие за реализацията на Програмата, за
популяризирането й, както и за привличането на участници в нея, Областната



администрация публикува на официалния си сайт, информация за старта на Програмата
и указания къде заинтересованите лица могат да се запознаят с пълния списък на
обявените работни места за цялата страна по процедурата, с условията и документите
за кандидатстване.

2.2.За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на
програми за осигуряване на заетост на безработни, Областната администрация
кандидатства за включване в Проект “Нов избор – развитие и реализация” по схема
“Развитие” на ОП РЧР за разкриване на 3 работни места по Проекта, както следва:

- длъжност „Работник, озеленяване”, специалност „Озеленяване и цветарство”,
професия „Работник в озеленяването” – 2 бр. работни места;

- длъжност „Техник, електрически системи”, специалност „Електрически
инсталации”, професия „Електротехник” – 1 бр. работно място.

Поради липса на кандидати и обучаваща институция, по програмата е
назначено, само 1 лице - длъжност „Работник, озеленяване”, специалност „Озеленяване
и цветарство”, професия „Работник в озеленяването”.

2.3.Във връзка с изпълнението на регионалната политика по насърчаване на
заетостта, както и с множеството оплаквания от населението на областта за
извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над
лица, особено над самотно живеещи възрастни хора, Областна администрация Монтана
разработи предложение за Регионална програма за заетост - „Повишена заетост и
подобрена сигурност в рискови общини от област Монтана”.

С писмо с изх. № 06-105/14.08.2012 г. на Министерството на труда и социалната
политика в Областната администрация постъпи уведомление, че предложението за
регионална програма не може да се финансира със средства от Националния план за
действие по заетостта (НПДЗ) за 2012 г., тъй като всички средства от държавния
бюджет за активна политика за текущата година са насочени към изпълнението на
мерки и програми, които вече са включени в НПДЗ 2012.

С оглед на това, през месец октомври предложението на Областна
администрация Монтана беше отново внесено за разглеждане и включване от МТСП в
НПДЗ за 2013 г.

На 11.10.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се
проведе редовно заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие
на област Монтана. В качеството си на председател на Комисията, Областният
управител, представи на членовете предложенията на областната и общинските
администрации за регионални програми за заетост. След като бяха одобрени от
Комисията по заетостта, 11 предложения бяха предоставени на министерството на
труда и социалната политика, за включване в Националния план за действие по
заетостта - 2013 г.

С писмо с Изх. № 9112-9/20.12.2012 г. на министерството на труда и социалната
политика, Областният управител е информиран за 9 одобрени предложения за
регионални програми, за включване в Националния план за действие по заетостта -
2013 г.

2.4.Като едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който
осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между
националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика,
областният управител на област Монтана подаде заявки до ДБТ – Монтана, Лом,
Берковица за участие в проект „Подкрепа за заетост", в качеството си на работодател за
подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за
заетост на лица от уязвимите групи на пазара на труда.

Проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” се реализира по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на



икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”,
област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

С разкриването на работни места ръководството на Областна администрация
Монтана цели постигането на специфични цели, както следва:

- Да се осигури възможност за обучение и субсидирана заетост на най-
уязвимите групи от безработни и същевременно социална закрила и
социално включване за тези групи, осигуряване на заработени доходи и
осигурителни права;

- Областната администрация участва в проекта във връзка с множеството
оплаквания от населението на областта за извършването на нарушения на
обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над
самотно живеещи възрастни хора и в тази връзка целта е да се осигурят
условия за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в
област Монтана.

Назначените безработни по проекта ще са 124 лица, а местонахождението на
работните им места е в 23 населени места от областта, зададени от директора на
Областна дирекция на МВР – Монтана, като места, в които извършването на
нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над
самотно живеещи възрастни хора е с най-висок дял. По проекта вече работят и 37 лица,
на длъжност „Пазач-портиер” и съответно тяхното работно място е в държавни
училища и учреждения, отново на територията на цялата област.

2.5. Областна администрация Монтана през декември 2012 г. кандидатства в
качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси схема
BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на
възможност за стаж”, проект „Ново начало - от образование към заетост”.

Основната цел на заявките, с които Областна администрация Монтана
кандидатства пред Дирекция „Бюро по труда” – Монтана, е да се предостави
възможност на младежи до 29 годишна възраст, завършили средно или висше
образование (дипломирани), да стажуват по специалността си при работодател, с оглед
повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда, което да улесни прехода
от образование към заетост.

При одобрение на заявките от съответните бюра по труда ще бъде осигурена
заетост на 4 безработни лица за 6 месеца.

2.6. Във връзка с действаща процедура за кандидатстване с проекти по
Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2013
г., на 11.12.2012 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана се
проведе заседание на Комисията по заетостта за извършване на четвърто ниво на
оценка (оценка за съответствие с регионалните приоритети) на подадените от Дирекция
„Регионална служба по заетостта” – Монтана проекти по Национална програма „От
социални помощи към осигуряване на заетост”.

Общо за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на
предприятия без държавно и/или общинско участие Комисията класира и изпрати за
окончателно одобрение в Агенцията по заетостта 23 проекта за разкриване на 416
работни места, от които за лица на социално подпомагане 304.

Проектите подкрепят и реализират на местно ниво националните политики за
повишаване качеството на живот на населението и за предотвратяване на безработицата
и интегриране на безработните към трудовия пазар.

2.7. Дейност на Областния съвет за тристранно сътрудничество
През 2012 г. бяха проведени две заседания на съвета.
На заседанието проведено на 14.06.2012г. след обстойно обсъждане беше приет

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно
сътрудничество.



На  22.11.2012г. беше проведено заседание, на което бяха представени схеми за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” и „Ново работно място” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и беше избран заместник-
председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество, съгласно чл. 5, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на съвета за периода 01.01.2013 г. –
30.06.2013г.

3.Етнически и интеграционни въпроси
3.1.Дейност на Областният съвет за сътрудничество по етническите и

интеграционните
На 14 юни 2012 г. Областният съвет за сътрудничество по етническите и

интеграционните въпроси проведе своето редовно заседание с представители на
общините от областта, ръководители на териториални структури и неправителствени
организации. Членовете на съвета бяха запознати с процедурата, по която ще бъде
изготвена Областна стратегия за интегриране на ромите в област Монтана 2012 – 2020
г. и общинските планове за работа към тази стратегия.

На заседанието присъства и председателят на „Националната мрежа на
здравните медиатори”, г-н Петър Цветанов, който представи мултимедийна
презентация за работата на здравните медиатори от област Монтана.

Във връзка с изготвянето на Областна стратегия за интегриране на ромите в
област Монтана 2012 – 2020 г. от общините беше събрана и обобщена информация за
приетите общински стратегии и планове за интеграция на ромите.

Съща така секретарят на ОСЕИВ участва в национална конференция
организирана от  НССЕИВ, на коята беше представена необходимостта от изготвяне на
областни стратегии за интеграция на ромите 2012-2020 г. и общински планове за работа
към тях.

През второто полугодие на 2012 г. бяха организирани и проведени още четири
заседания на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси (3 редовни и 1 чрез неприсъствена процедура), по време на които бе направена
организация за създаване и сформиране на Областен оперативен екип за изготвяне на
Областна стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г., в
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020 г.

През месец декември 2012 г. след съгласуване с оперативния екип, областният
управител прие и утвърди стратегически документ с наименование „Областна
стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.”. На заседание на
ОССЕИВ, проведено на 06.11.2012 г., съвместно с РЗИ-Монтана бе представена
програмата за профилактика на рака на маточната шийка.

Съгласно Правилника за устройството и дейността на на ОССЕИВ, бе изготвен
отчет за дейността на съвета за първото шестмесечие на 2012 г., който бе обобщен и
изпратен на НССЕИВ.  Този отчет бе последван и от събиране на информация от
общините в областта относно осъществяваната на местно ниво жилищна политика.

3.2.По повод Международния ден на ромите на 9 април в  Монтана беше
проведена кръгла маса на тема „Пълноправна интеграция на ромите – Национална
стратегия 2020 г.“. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов
лично откри срещата организираната от областен управител на област Монтана,
Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“, Фондация „Ханс Зайдел“
и Инициативен комитет на ромите от област Монтана. На събитието присъстваха
народни представители, ръководители на местната и централната власт, лидери от
неправителствения сектор и представители на ромската общност, които обсъдиха
състоянието и перспективите пред ромите в България.



Инициативата бе последвана от поднасяне на венци и цветя в памет на
загиналите роми по време на Холокоста на централния площад „Жеравица“, гр.
Монтана.

3.3. На 19 юни в областна администрация Монтана се проведе „Ден на
отворените врати 2012 г.”, в който участваха над 40 младежи и ученици, представители
на малцинствата от област Монтана.

Присъстващите имаха възможност да се запознаят с работата на държавната
институция и да научат по какъв повод могат да се обръщат за съдействие към
областния управител. Младежите получиха  брошури с информация за легитимните
висши учебни заведения на територията на Република България, както и информация за
стипендиантски програми, насочени към студенти от ромски произход.

3.4. Във връзка с изпълнение на целите в приоритет „Жилищни условия” от
Плана за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране
на ромите (2012-2020 г.) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” беше
обобщена предоставената от общините информация.

XIV. Образование
1.За подпомагане провеждането на държавната политика по образованието на 26

януари 2012 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на област Монтана. Заседанието се проведе във връзка с изпълнението на чл.
25, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение. Членовете на
Комисията разгледаха и одобриха подадените до началника на РИО – Монтана,
предложения за държавен план-прием по професии за учебната 2012 – 2013 година на
държавните и общинските училища от областта.

РИО-Монтана предложи за утвърждаване за учебната 2012/2013 г. паралелки за
професионална подготовка, разпределени, както следва:

- прием след 7 клас – 14 паралелки;
- прием след 8 клас - 29 паралелки;
- вечерна форма на обучение -2 паралелки;
- задочна форма – 1 паралелка.
Мотивите на директорите на училищата за избор на професии/специалности

бяха съобразени с общинските стратегии за развитие, с необходимостта от
квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса и на териториалните организации и
структури на съответния регион, с демографските особености на населението и броя на
учениците.

2. По инициатива на народния представител Златко Тодоров, който е член на
парламентарната комисия по образование и със съдействието на областния управител на
област Монтана на 22 юни 2012 г.  в Монтана се проведе работна среща,  на която беше
обсъжден текста на разработения от Министерство на образованието, младежта и науката
проект за нов Закон за предучилищното и училищно възпитание. В дискусията участваха
Стела Мицова от Министерство на образованието, младежта и науката, Татяна Петрова,
началник на регионалния инспекторат в Монтана и над 120   експерти,  директори и
учители на училища и детски градини в област Монтана.

3. Във връзка с писмо изх. № 9112-3/06.07.2011 г. на министъра на труда и
социалната политика със заповед на областния управител на област Монтана беше
назначена комисията съставена от представители на Областна администрация - Монтана,
Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана и Регионален инспекторат по
образованието – Монтана. Комисията извърши през учебната 2011/2012 г. осем
проверки, а за учебната 2012/2013 г. – една проверка в училищата от областта за
установяване спазването на задълженията на директорите на училища по чл. 17, ал. 4 и 6
от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. При проверките се
осигури и информация за реалната посещаемост на учебните занятия. За всяка извършена
проверка беше изготвен Констативен протокол.



4. Във връзка с осъществяване на проект на Министерството на образованието,
младежта и науктата, в Областна администрация Монтана бяха изпратени анкети за
попълване от общинските администрации относно наличието на младежки клубове,
читалища и др. за осъществяване на младежки дейности и политики и анкети, свързани
с римските паметници и наличието на винарни в област Монтана. Исканата
информация бе получена и обобщена в Областна администрация Монтана в срок и
препратена до Министерството на образованието, младежта и накуката.

XV. Култура
1.На 11.04.2012г. в заседателната зала на Областна администрация - Монтана се

състоя работна среща с представители на читалищата в област Монтана във връзка със
стартирането на процедура за попълване на Националната система „Живи човешки
съкровища – България 2012” на Министерство на културата.

Националната листа се попълва на две години - от 2008 година. След
приключването на процедурата започва подготовката на българската кандидатура за
Представителната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.
Системата "Живи човешки съкровища" е създадена в изпълнение на Конвенцията за
нематериалното културно наследство, приета от ЮНЕСКО през 2003 г.

Процедурата преминава през два етапа - регионален и национален. Могат да
кандидатстват автентични дейности, занаяти и умения, като право на номинации имат
народните читалища, като най-стари културни институции, представени в почти всяко
селище на България, както и местните музеи. Кандидатстването по „Живи човешки
съкровища” е в 5 области: традиционните обреди, традиционното пеене и свирене,
традиционно танцуване и детски игри, традиционно разказване и традиционна
изработка на предмети и поминъци. Основните изисквания при кандидатстване са за
автентичност, уникалност и умението да е усвоено по традиционен път.

Подробностите относно кандидатурите за област Монтана бяха разяснени от
представителя на  Регионален експертно-консултантски и информационен център
"Читалища" – Монтана и експерти от областна администрация.

На регионално ниво кандидатурите се  приемаха в Областна администрация
Монтана до 20 април. Кандидатурите бяха оценявани от специално  сформирана
експертна комисия, с председател доц. д-р Ваня Матеева – национален експерт от
Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия
на науките и членове Уляна Даракчийска – директор на Регионален исторически музей
гр. Монтана и Анюта Каменова – Борин – директор и етнограф в Исторически музей гр.
Чипровци..

На 20 май в гр. Вършец Областният управител официално откри представянето
на кандидатурите за област Монтана в регионалния етап по Националната система
„Живи човешки съкровища – България 2012. Със съдействието на община Вършец 7-те
одобрени кандидатури за регионалния етап бяха представени на живо пред публика.

На естрадата пред НЧ „Христо Ботев 1900” гр. Вършец се представиха 5
колективни и 2 индивидуални кандидатури съответно от читалищата на  гр. Чипровци,
гр. Берковица, кв. Заножене на гр. Вършец и селата Габровница, Д-р Йсифово, Бели
Мел.  Индивидуалните представяния бяха в сферата на традиционните занаяти -
килимарство и дърворезба. Самоукият творец Христо Ташев, представен с кандидатура
на НЧ „Иван Вазов” гр. Берковица, демонстрира изработване на дървени пластики, а
сръчните момичетата - килимарки от Чипровци близначките Иванка и Захаринка и
малката Симона с гордост демонстрираха пред журито и публиката как се тъкат
чипровски килими.

Комисията определи занаятът ”Чипровско тъкане” за участие в Националния
етап. Според председателя на журито доц. Матеева, чипровският килим е „Емблемата
на област Монтана”. Останалите 6 кандидатури, участвали в регионалния етап, бяха
предадени за съхранение в Националния център за нематериално културно наследство.



На всички участници бяха връчени специално изработени за случая грамоти за
достойно представяне, а победителят в регионалния етап получи плакет от областния
управител.

През месец юни 2012 г. Национална експертна комисия, назначена със заповед
на министъра на културата, разгледа излъчените от регионалните етапи 22 кандидатури
на национално ниво и номинира 5 от тях за вписване в Националната листа на
елементите по нематериално културно наследство. Кандидатурата на Област Монтана
беше номирана в сферата на НКН -  Традиционни занаяти, домашни дейности и
поминъци – килимарство:

Име на проекта - „Чипровски килими”
Институция - НЧ ”Петър Богдан-1909” – гр. Чипровци, обл. Монтана
Групов носител - Женска фолклорна група и млади /Иванка Ивайлова и

Захаринка Ивайлова /
На заседание на Националния съвет по нематериално културно наследство,

проведено на 15 юни 2012 г. решението на комисиата е обсъдено и подкрепено, и 5-те
кандидатури, включително кандидатурата от област Монтата бяха предложени на
министъра на културата за утвърждаване.

На церемонията по обявяване и награждаване на номинираните, състояла се  на
26 юни 2012 г. в Министерство на културата, присъстваха Областният управител
Ивайло Петров, заместник областният управител Нина Петкова  и секретарят на
Народно читалища „Петър Богдан 1900” гр. Чипровци Христинка Тодорова.

2. На 7 септември 2012 г. президентът Росен Плевнелиев беше специален гост на
град Чипровци по  повод честването на 400-годишнината от рождението на Петър
Парчевич и празника на града.

Сред официалните гости на празника бяха Негово Преосвещенство Велички
епископ Сионий,  народни представители от 12-и многомандатен избирателен район –
Монтана в 41 –то Народно събрание, Негово Превъзходителство посланика на Полша у
нас Лешек Хенсел, областният управител на област Монтана Ивайло Петров, зам.
областният управител Нина Петкова, кметове на общини в област Монтана, директори
на териториални структури в област Монтана, представители на фирми и гости.

Наследници на старите чипровски родове, пръснати по целия свят, се срещнаха
на този ден, за да почетат делото на великия българин Петър Парчевич – граф Ласло и
графиня Мария-Анна Пеячевич, графиня Татяна Пеячевич и други банатски българи,
потомци на напуснали родното си място фамилии сле потушението на чипровското
въстание.

В историческия музей на града, Росен Плевнелиев откри фотоизложба за живота
и делото на Парчевич и на неговото родословно дърво. В ОУ “Петър Парчевич“
президентът и другите официални гости  поднесоха венци  пред паметника на патрона
на училището, след което връчи грамоти на децата, спечелили конкурса за есе, рисунка
и стихотворение на тема “Архиепископ Петър Парчевич - най-великият българин,
патриот и дипломат през 17 век“.

3.  На 9  и 10  юни в разградското село Гецово беше проведен вторият капански
събор под патронажа на областния управител на Разград д-р Валентин Василев.
Със съдействието на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и
кметовете на общините Берковица и Георги Дамяново, Ансамбълът за изворен фолклор
„Гушанци”  към НЧ „Развитие –  1928”  с.  Замфирово и женският народен хор при НЧ
„Климент Охридски – 1928” с. Копиловци, бяха сред специалните гости на събора.

Самодейците от Замфирово показаха обичая „Гушански сбор по Спасовден”, а
народният хор от Копиловци се представи с няколко турлашки песни. И двете групи
заслужиха овациите на многобройната публика.

Гости на събора бяха също и Националният фолклорен ансамбъл „Българе” и
Конушенският народен оркестър. Участваха общо двадесет фолклорни групи от
Разградско, Търговишко и Русенско, които представиха богатия капански фолклор.



Голяма атракция на събора бе  изложбата на местни носии и гозби по бабините
рецепти. Всички гости и участници получиха от организаторите на събитието символа
на капанци – капански китки, изработени специално за случая, лично от самодейците
на читалището в село Гецово.

4. По случай отбелязването на Международния ден на музейното дело през
месец май Областният управител присъства на събитията организирани от Исторически
музей – Чипровци. Участие взеха и кметът на община Чипровци Анатоли Първанов,
зам. кметът Елена Илиева,  Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит
Дометиан и Негово Преосвещенство  епископ Сионий. В Европейската нощ на музеите
стотици граждани и гости на гр. Чипровци  имаха възможност да разгледат изложбата
от ордени, медали, знаци и почетни знаци, която бе открита на самия празник.

5. През месец август 2012 г. Областна администрация Монтана подготви и
изпрати кандидатура за участие в националния конкурс „Дърво с корени 2012” на
Фондация „Екообщност”. Администрацията участва с предложение, озаглавено „Ще ви
разкажа за един феномен…”, представящо красотата на Северозапада и по-конкретно
красотата на вековен чинар, който се намира в местността Калиманица край град
Монтана. Предложението бе одобрено и класирано от професионално жури като едно
от десетте,  които да се борят за приза „Дърво с корени 2012”.  След гласуване на
интернет страницата на организацията, предложението на Областна администрация
Монтана получи 5 място и грамота за участие в конкурса.

6.  Общо 267  деца между 6  и 12  години от Монтана,  Лом,  Берковица,  Вършец,
Чипровци и Георги Дамяново се включиха в конкурса за детска рисунка на тема „Как
искам Европейският съюз да промени моя град”. Организатор на инициативата беше
Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) към администрацията на
Министерски съвет и мрежата от Областни информационни центрове в България.

На 1 ноември 2012г. в офиса на Областен информационен център – Монтана
бяха обявени победителите и отличените, които бяха оценени от 5-членно жури.
Председател на комисията беше художникът Николай Пенков, ХГ „Кирил Петров” – гр.
Монтана, а членове – Нина Петкова, заместник областен управител на Област Монтана,
Петър Григоров,  ОШИ „Добри Христов”  –  гр.  Монтана,  Рени Петрова –  Студио по
изобразително изкуство, и Рени Христова – журналист. Картините на децата отразяваха
тяхната представа за един по-чист, по-модерен и по-слънчев град. Сред мечтите им са
зоологически градини, площадки за игри, футболни игрища, виенски колелета,
ваканционни селища, кино и мол.

Рисунките на победителите бяха изпратени в София за националния кръг, в
който са включени победителите от всички области. Официалната церемония по
връчването на наградите се състоя на 21 декември 2012г., когато министърът по
управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев се срещна с децата и
лично връчи наградите на отличените.

7.  Област Монтана  се включи с мероприятия по повод седмица "Европа -
България" за отбелязване на 5-та годишнина от членството на страната ни в
Европейския съюз, която се проведе от 1 до 7 декември 2012 година и се координира от
администрацията на Министерски съвет.

Инициативата е в рамките на Работната програма за 2012 година на
Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз и в нея беше
предвидено организирането и провеждането на поредица от културни и
информационни събития.

Кампанията беше реализира съвместно със Съюза на народните читалища и
Областните администрации. Седем читалища с. Копиловци, община  Г. Дамяново; гр.
Вършец; с. Замфирово, община Берковица, с.Смоляновци, община Монтана, с.
Ст.махала, община Лом, гр. Чипровци, с. Златия, община Вълчедръм от област Монтана
се включиха с концертни изяви на самодейните  колективи. Също така участие взеха и



Областния информационен център – Монтана. На мероприятията беше представена
презентация на тема „България в Европейския съюз”.

Прожектиран беше  тематичен  документален  филм за добрите практики на
Европейската комисия, в полза на гражданите от дърважите членки на ЕС,  и филм за
България и Европа и какво означава да си добър европеец и български патриот.
Поводът беше конкретен - през юни месец 2013 г. се навършват 150 години от
рождението на прочутия български учен проф. Иван Шишманов – славист, литератор,
министър, посланик, приятел на Вазов. Малко известен е фактът, че през 1926 година
той активно участва в създаването на Паневропейския съюз – предшественик на
Европейския съюз, на който България е член вече пета година.

XVI. Транспортна политика
1. Транспортно обслужване

            1.1.Дейност на Областната комисия по транспорт
За периода бяха проведени две заседания на Областната комисия по

транспорт – на 16.02.2012 г. и на 27.11.2012 г. На първото заседание, по предложение
на кмета на община Чипровци, бяха разгледани и приети промени на четири автобусни
линии от областната транспортна схема, както следва:

-МР № 103501 Монтана – Чипровци: маршрутното разписание да се
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 13,00 часа и от Чипровци в 09,00 часа,
като автобусната линия ще бъде изпълнявана и в събота, а всяка сряда автобусът ще
пътува до с. Равна;

-МР № 103401 Монтана – Чипровци: маршрутното разписание да се
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 15,40 часа и от Чипровци в 12,00 часа;

-МР № 103801 Монтана – Мартиново: маршрутното разписание да се
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 18,10  часа и от Мартиново в 17,05
часа;

-МР № 103802 Монтана – Мартиново: маршрутното разписание да се
изпълнява с часове на тръгване от АГ Монтана в 10,40  часа и от Мартиново в 06,30
часа.

На заседанието също се прие предложението от кметът на община Брусарци за
откриване на автобусна линия Брусарци – Лом с часове на тръгване от гара Брусарци в
11,20 часа и от Лом в 12,40 часа.

Във връзка с взетите решения бяха изготвени нови маршрутни разписания и
същите  бяха съгласувани от Областния управител. Утвърдените маршрутни
разписания бяха изпратени на съответните кметове на общини, също така за промените
бяха уведомени и другите заинтересовани кметове.

На второто заседание, бяха обсъдени новите нормативни изисквания за
транспортните схеми в Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

 Във връзка с предприемането на мерки за актуализиране на областната
транспортна схема и привеждането й в съответствие с новите нормативни изисквания в
Наредба № 2 от 15 март 2002 г., които влизат в сила от 1 януари 2013 г., беше изискана
и обобщена информация от кметовете на общините, възложители на маршрутни
разписания от областната транспортна схема, за сключените договори с превозвачи за
обслужване на маршрутните разписания от тяхната квота.

1.2.Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия
от областната транспортна схема без конкурс за срок не повече от шест месеца на
основание чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2002 г.

През годината са постъпили три искания до Областния управител за издаване на
разрешение на основание чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2012 г.:



- Искане с вх. № РД-08-9/26.09.2012 г. на кмета на община Вълчедръм за
издаване на разрешение по чл. 29 за маршрутно разписание 041601 Лом – Вълчедръм с
часове на тръгване 12,30 и 07,45 часа –преписката беше върната на  кмета на община
Вълчедръм за комплектоване.

- Искане с вх. № РД-37-119/04.12.2012 г. на кмета на община Вършец за
издаване на разрешение по чл. 29 за маршрутно разписание 12101 София – Вършец с
часове на тръгване 13,00 и 07,00 часа – със  Заповед № РД-20-89/18.12.2012 г. на
Областния управител е дадено разрешение по чл. 29 относно въпросното маршрутно
разписание.

- Искане с вх. № РД-37-110-(3)/11.12.2012 г. на кмета на община Чипровци за
издаване на разрешение по чл. 29 за маршрутно разписание 12101 София – Чипровци с
часове на тръгване 16,00 и 06,00 часа – със Заповед № РД-20-88/18.12.2012 г. на
Областния управител е дадено разрешение по чл. 29 относно въпросното маршрутно
разписание.
           1.3.Други дейности

През отчетния период бяха разглеждани и постъпили сигнали относно
неизпълнение на маршрутни разписания - четири поредни сигнала от г-н Венелин
Велков, в които се съдържат твърдения за неизпълнение на маршрутно разписание №
12103 София – Монтана с начален час на тръгване от АГ Монтана в 05,50 часа. По
сигналите беше извършена проверка от началника на Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ” Монтана и кмета на община Монтана, които не установиха нарушения.

Беше събрана информация от кметовете на всички общини в област Монтана за
маршрутните разписания, възложени от съответната община, които не се изпълняват
поради прекратен договор за изпълнение, в следствие на постъпил писмен отказ от
страна на фирмата – изпълнител.

По повод активиралото се на 27.05.2012 г.  свлачище на РП II-81 /О.п.  София –
Петрохан/, км 33+800 в района на с. Гинци и възникналата опасност за движещите се
ППС беше въведената временна забрана на движението през прохода на ППС с маса
над 3,5  тона,  в която попадат автобусите за превоз на пътници.  В тази връзка на
кметовете на общините Берковица, Вършец и Георги Дамяново бяше указано да
въведат временна организация и безопасност на движението.

По повод на постъпило писмо от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД кметът на
община Берковица и кметът на община Монтана, бяха уведомени, че от 23.01.2012 г. за
ден петък се възстановява движението на крайградски пътнически влакове № 71208
/Берковица – Бойчиновци с час на заминаване от Берковица в 20.50ч./  и № 71209
Бойчиновци – Берковица с час на заминаване в 22.05/, които осъществяват връзка с
последния бърз влак София – Лом.

С влизане в сила графика за движение на влаковете  от 12.12.2011 г., движението
на посочените по-горе влакове беше преустановено, при което последва масово
недоволство на гражданите, пътуващи в тези посоки.

След постъпили редица сигнали до областния управител, бяха изготвени писма
до г-н Ивайло Московски – Министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и „БДЖ” ЕАД
Поделение за пътнически превози – София,  с молба за съдействие. Сeзираните
ведомства и институции се отнесоха с разбиране към проблема, който касаеше много
жители на областта и движението на влаковете беше възстановено.

2. Безопасност на движението
2.1.Дейност на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

(ОКБДП)
Във връзка с Решение № 946/22 декември 2011 г. на Министерски съвет за

одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г. и в изпълнение на параграф



1а, ал. 2 от Закона за движението беше създадена и представители на организации и
сдружения Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. В състава на
комисията бяха включени представители на всички общини в област Монтана,
ръководителите на институции от областта, имащи отношение към безопасността на
движението по пътищата.

Първото заседание на комисията беше проведено на 16.03.2012 г. и на него бяха
приети Правила за състава и дейността на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата и беше създадена работна група със задача да подготви
проект на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата на територията на област Монтана за периода 2011 – 2020 г. и разработи план
за изпълнение на стратегията за периода  2012 - 2013 г.. В състава на баротната група
бяхя включени представители на Областна администрация Монтана, сектор „Пътна
полиция” при ОД на МВР – Монтана, Областно пътно управление – Монтана,
Регионален инспекторат по образованието – Монтана и Национален авто-
инструкторски съюз и Българска асоциация на пострадали при катастрофи.
Участниците в заседанието бяха запознати с предмета, целите и основните ключови
фактори на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата в Република България за периода 2011 – 2020 г.

Във връзка с разработването на Областната стратегия за подобряване
безопасността на движението по пътищата на територията на област Монтана за
периода 2011 – 2020 г. и в изпълнение на т. 5 от Решение № 946 бяха отправени
препоръки към общинските администрации да разработят свои собствени мерки и
планове за намаляване на жертвите по пътищата.

След получаване на необходимата информация за създаването на стратегията и
плана за изпълнение създадената работна група  изготви проект на Областна стратегия
за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област
Монтана за периода 2011 – 2020 г. и План за изпълнение, които бяха представени на
членовевете на комисията за одобрение.

 На второто си заседание Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата чрез провеждане на процедура за неприсъствено вземане на решение одобри
Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на
територията на област Монтана за периода 2011 – 2020 г.  Приетият стратегически
документ задава насоките за изпълнение на политиката за подобряване условията за
движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти на
територията на област Монтана.

На  третото проведено заседание, състояло се на 05.06.2012 г., комисията прие
План за изпълнение на Областната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата на територията на област Монтана за периода 2012 – 2013 г..
Приетият документ е публикуван на интернет страницата на Областна администрация
Монтана.

Разработените в изпълнение на т. 2 и т. 4 от Решение на Министерски съвет №
946/22.11.2011 г. Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата на територията на област Монтана за периода 2011 – 2020 г., План за
изпълнение на Областната стратегия за периода 2012 – 2013 г., Инструкция № 6 за
безопасно движение на моторно превозно средство (МПС) и Инструкция № 7 за
безопасност и здраве при използване на обществен, служебен и личен транспорт от
служителите и работниците на Областна администрация Монтана по време на
служебни командировки бяха  изпратени на г-н Цветан Цветанов – министър на
вътрешните работи и председател на ДОККПБДП.

2.2. Други дейности
1. За подобряване безопасността на движение на територията на областта през

отчетния период до кметовете на общини бяха изпратени Заповед № Iз-359 от
24.02.2012 г. на министъра на вътрешните работи и Заповед № РД-02-14-447 от



24.02.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Указания
за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и
по улиците в населените места. В тях са предвидени допълнителни мерки за
обезопасяване на пешеходната пътека с оглед своевременното и възприемане от
водачите. Целта е предпазване на здравето и живота на пешеходците. Досега
съществуващата нормативна уредба не е актуализирана от 1989 година. В нея се
забранява поставянето на неравности на улиците, по които се движи масов градски
транспорт. Новите указания допускат това да става по предписание на службите,
определени от министъра на вътрешните работи за контрол на правилата за движение,
съобразно пътно-транспортната обстановка и съгласувано с администрациите,
управляващи пътя. Важен момент в подписаните указания е, че се допуска
изграждането на "повдигната" пешеходна пътека. Подробно са описани изискванията за
организация на движението, сигнализацията и осветяването на пешеходните пътеки.
Контролът по спазването на указанията е възложен на органите на местно
самоуправление, председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна
инфраструктура", директорите на СДВР и ОД МВР в страната.

2. За повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса
на територията на област Монтана се проведоха три работни срещи за обсъждане
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:

§ ЛОТ 1: Път III-112 „Дъбова махала – Брусарци – Смирненски” от км 16+174 до
км 20+575 (I етап);

§ ЛОТ 18: Път II-81 „Петрохански проход” от км 50+820 до км 72+706,
Път II-81 „Обход Берковица” от км 72+685 до км 77+537 = 79+900.

3. На 25 юли 2012 г. на площад „Жеравица" в Монтана  с  демонстрация на
оказване на първа помощ при пътно произшествие  беше отбелязан Четвъртия
европейски  ден за пътна безопасност. С професионално подготвена инсценировка
служителите на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"
– Монтана, сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Монтана,
Центъра за спешна медицинска помощ – Монтана и младите доброволци от Български
младежки Червен кръст - Монтана демонстрираха оказване на  до лекарска помощ на
пострадали при пътно транспортно произшествие.

Децата от ЦДГ „Калинка” и ОДК „Ние врабчетата” с песни и стихове,
посветени на пътната безопасност показаха на присъстващите, че са добре запознати с
правилата за пътното движение. Учениците от Детско полицейско управление при
Трето основно училище „Д-р Петър Берон” – Монтана, раздаваха  листовки и брошури
за пътна безопасност и оказване на първа помощ .

4. 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.

5. Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите
от пътнотранспортни произшествия на 18 ноември 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.

6. Служител от дирекцията участва  във форум, организиран от Управляващият
орган на Оперативна програма Транспорт, на тема: „Проекти финансирани по ОП



„Транспорт”, които ще се реализират в Северозападна България” проведен на
03.04.2012 в гр. Белоградчик.
В събитието участваха областния управител на област Монтана, заместник областения
управител на област Монтана и други представители на централната и местна власт,
имащи отношение към представените проекти.

Целта на форума беше да популяризира пред широката общественост от региона
инфраструктурните проекти, които ще се осъществяват на територията на
Северозападна България и ще бъдат финансирани с европейски средства.
Представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията информираха за напредъка в работата по ОП „Транспорт” и за
приоритетните проекти в Северозападен район на планиране за следващия програмен
период.

Представен беше и проектът „ Модернизация на жп линията Видин – София” от
г-н Стилиян Кротнев –  директор на дирекция „Стратегическо развитие и
инвестиционни проекти”, Национална компания „Железопътна инфраструктура”, която
е бенефициент по ОП „Транспорт”.

XVII. Околна среда
1. Областна администрация Монтана, общините от областта, служителите от

териториалните структури на изпълнителната власт  както и много жители на област
Монтана се включиха в инициативата на btv Media Group „ Да изчистим България за
един ден!”.
„Да изчистим България за един ден!” беше най-мащабният обществен проект в страната
реализиран през 2012 г. и Областна администрация Монтана беше сред първите три
областни администрации, които подкрепиха кампанията.

В тази връзка още на 26 януари в заседателна зала на Областна администрация
Монтана се проведе информационната работна среща, на която присъстваха
представители на РИОСВ Монтана, заместник кметове на общините от областта и
неправителствени организации. Приоритетите и целите на инициативата през 2012 г.
бяха представени от мениджърана проекта - Мария Лазарова.  В рамките на срещата се
проведе дискусия по актуални теми, свързани с организирането на акции за почистване,
проучване на замърсени зони и незаконни сметища и логистични дейности, свързани с
реализацията на кампанията. Участниците в работната среща бяха уведомени, че за ден
за национално почистване ще бъде обявен 12 май.

За  координиране на дейностите за провеждане на кампанията „Да изчистим
България за един ден!” на 25.04.2012 г. в областна администрация Монтана се
сформира Областен щаб. В състава на щаба бяха включени  експерти от областна
администрация Монтана, координаторите по общини и представители на РИОСВ –
Монтана. Общините следваше да определят пунктовете за раздаване на ръкавици и
чували и съответно да създадат организация за извозването на отпадъците до депото в
град Монтана.

Второ заседание на Областният щаб за координация на кампанията „Да
изчистим България за един ден” се проведе на 10 май. На срещата, която беше
ръководена от заместник областния управител Нина Петкова, присъстваха
представители на РИОСВ Монтана, областните и общински координатори за
кампанията, които информираха, че във всички общини на територията на област
Монтана е създадена организация за почистването на маркираните места. Раздаването
на чували и ръкавици ще се извършва на определените от общините пунктове, които ще
бъдат в близост до общинските администрации, кметствата в селата и самите места за
почистване. Пълните чували ще се събират непосредствено до контейнерите за смет и
площадките определени за сметосъбиране, там където има възможност за такива,
заявиха отговорниците по общини. На общините, които бяха заявили недостиг на



ръкавици и чували, бяха осигурени такива от Министерство на околната среда и
водите.

За постигане на по-добра ефективност при реализирането на инициативата беше
открит „зелен телефон”, на който експерти оказваха съдействие на включилите се в
кампанията. „Зеленият телефон” беше отворен за обаждания от 11 май до 14 май
включително на  от 9:00 до 19:00 часа.

През целия ден на 12 май координаторите от областна администрация -
Монтана и РИОСВ - Монтана, които са  партньори на Националната кампания „Да
изчистим България за един ден!”, събираха информация от отговорниците по общини в
областта.

Служители от администрациите, неправителствени организации, фирми и
ведомства, граждани и ученици, участваха в почистването, с огромно желание да се
превърне страната ни в едно по-чисто, по-уютно и красиво място за живеене.
Зърнопроизводители и  земеделски кооперации, военното поделението в Медковец
също се включиха в акцията.

По данни, предоставени от единадесетте общини на територията на област
Монтана повече от 11 200 доброволци се включиха в кампанията „Да изчистим
България за един ден!” на 12 май. В Чипровци и Якимово инициативата стартира още
на 11 май.

Към 20.00 часа на 12 май Регионалното депо в Монтана беше приело 138 т
битови отпадъци от тях 49 куб.м за едрогабаритни и 600 кг за рециклиране.

2. На 27 март 2012 г. в голяма заседателна зала на Областна администрация –
Монтана, в изпълнение на изискванията на Директива 2007/60/ЕС (Европейска
Директива за наводненията) и чл. 146а от Закона за водите беше проведено обществено
обсъждане на Проект на предварителна оценка на риска от наводнения, изготвен от
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

Срещата беше открита от г-н Ивайло Петров - Областен управител на област
Монтана и г-н Румен Пенков – Директор на Басейнова дирекция за управление на
водите в Дунавски район с център Плевен.

 3. Служител на дирекцията участва в заседание на комисия, назначена със
Заповед на Директора на РИОСВ Монтана с цел обсъждане съставената по Закона за
защитените територии документация от Института по биоразнообразие и екосистеми
към БАН за обявяване на ЗМ “Шабовица”, землище на град Берковица за защитена
територия.

XVIII. Други дейности

1.Дейност на Комисия за работа с предложенията и сигналите на
граждани, организации и омбудсмана

През отчетния период бяха проведени 29 заседания на Комисията за работа с
предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, на които бяха
разгледани 71 бр. сигнала. Също така бяха изготвени и утвърдени Вътрешните правила
за организацията и дейността на Комисията, както и определен експерт от дирекцията
за секретар на комисията.

2. Областна администрация Монтана кандидатства в организирания от
„Фондация за прозрачни регламенти” приз за „Най-прозрачна областна
администрация”. Класирането в категориите „Най-прозрачна областна администрация”
и „Най-прозрачна общинска администрация” се извършва от комисия с председател
Мария Славова (доц.  доктор по право от Юридическия факултет на СУ "Св.  Климент
Охридски") и членове Златина Михайлова-Карова (ръководител звено "Проектна
дейност и център за трансфер на технологии" в НИС на СУ "Св. Климент Охридски"),
Веселка Иванова (експерт "Европейски проекти" към НСОРБ), Мария Игова (управител
на "Агенция Еврика" ООД, специализирана в сферата на социално-психологически



изследвания), Петър Стоянов (Управител на Институт за управление на програми и
проекти,  Управител на фондация "Проф.  Джон Атанасов",  Председател на
Управителния съвет на "Българска асоциация на микропредприятията") и Маргарита
Дойчинова (ст. репортер в програма "Хоризонт" на БНР). На 26 юни 2012 г. в
Метрополитън Хотел София беше проведена церемонията по обявяване на
номинираните и областна администрация Монтана беше класирана на  четвърто място
в категория „Най-прозрачна областна администрация”, след областите Търговище,
София област и Варна.

3. Дейности  по съхраняване на документите и другите материали на Областна
администрация

През отчетния период в учрежденския архив бяха приети и обработени
предадените от от дирекция „АКРРДС” и дирекция „АПОФУС” документи както
следва за 1999 г. -  1 папка, 2000 г.  -  2 папки, 2001 г.  -  4 папки, 2002 г.  - 20 папки,
2003 г.  -   16 папки, 2004 г.  -  12 папки, 2005 г. -  11 папки, 2006 г.  -   7 папки, 2007 г.  -
32 папки, 2008 г. -  16 папки, 2009 г.  -  63 папки, 2010 г.  -  21 папки , 2011 г.  – 376
папки и за 2012 г. – 18 папки..

Документите са приети съобразно приетите Вътрешени правила за дейността на
учрежденския архив в областна администрация Монтана с приемателно-предавателни
протоколи от № 1 до № 65 от 2012 г.
През отчетния период бяха проведени две заседания на Постоянно действащата
експертна  комисия. На заседанието проведено на 07.03.2012 г. бяха приети изменения
и допълнения на Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив. На
заседанието проведено на 12.03.2012 г. беше извършена проверка на наличността и
състоянието на документите с постоянен срок на запазване и тези със знак „ЕК” в
учрежденския архив, условията на съхранение и опазването им. Копие от протоколите
от проведените заседания бяха изпратени за сведение на Отдел „Държавен архив” –
Монтана.

През отчетния период беше създаден на Регистър на печатите с държавния герб
и бяха регистрирани печати от община Вълчедръм.

4. Експерти от дирекцията извършиха обновяване визията на интернет
страницата на Областна администрация Монтана, редовно се публикуват на новини,
извършват се преводи за английската версия на сайта, работи се  по отделните менюта.

     През отчетния период редовно се поддържаше и официалната фейсбук страница
на Областна администрация Монтана, на която се публикуваха новини, снимки и
информация, свързана с дейността на областния управител и на Областна
администрация Монтана.

5. Периодично експерти от дирекцията изготвяха и изпращаха прессъобщения
до медиите в област Монтана за предстоящи събития и инициативи на Областния
управител.

По повод национални празници, лични поводи на ръководители на институции и
годишнини на културни и образователни инстутиции периодично бяха изготвяни и
изпращани поздравителни адреси от областния управител на област Монтана.

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана


