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І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

І.1. Численост 

Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с 

Устройствения правилник на областните администрации през 2020 г. е 32 броя.  

Към 31.12.2020 г. са заети 31 щатни бройки. От тях 8 са по трудово 

правоотношение и 23 по служебно правоотношение.  

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

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

стихийни бедствия и крупни производствени аварии работят 5 служители, които 

осъществяват денонощно дежурство. 

Към 31.12.2020 г. числеността по ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на 

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

служител, който извършва дейности по хигиенизиране на сградата на областната 

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

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2020 г., за срок от 4 

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

„работник озеленяване“. 

През 2020 г. е сключен и един рамков договор с Агенция по заетостта чрез 

Дирекция „Бюро по труда“ Монтана по Проект КЛАСИК-ПРО с период на действие от 

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

Трудовият договор е прекратен на основание чл. 71 от Кодекса на труда и е сключен 

нов такъв с друго лице до изтичане срока на проекта. 

През 2020 г. продължава договора по Национална програма за заетост и 

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

„хигиенист“ за срок до 29.10.2020 г. 

Освен това продължава действието на сключения рамков договор през 2019 г., 

по който е наето още 1 лице на длъжност „Хигиенист“ за срок от 2 години, считано от 

11.09.2019 г. През 2020 г. трудовият договор е прекратен на основание чл. 71 от 

Кодекса на труда и е сключен нов такъв с друго лице до изтичане срока на програмата. 

По сключения през 2019 г. рамков договор с Агенция по заетостта чрез 

Дирекция „Бюро по труда“ Монтана по Национална програма „Помощ за 

пенсиониране“, продължава да работи едно лице на длъжност „работник озеленяване“, 

със срок на действие до 12.09.2020 г.  

По програмата е сключен е нов рамков договор за 2 години и са наети две лица – 

„работник поддръжка“ и „архивар“. 

 

І.2. Назначаване на служители 

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. по утвърдената численост на 

персонала са назначени седем служители: 

 четирима служители по трудово правоотношение – един заместник областен 

управител, един служител на длъжност „изпълнител-шофьор“ в дирекция 

АКРРДС и двама служители на длъжност „специалист“ в дирекция АКРРДС. 

 трима служители по служебно правоотношение, както следва: двама служители 

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

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

раждане и един на длъжност „старши експерт“ в дирекция АКРРДС – назначен 

след проведена конкурсна процедура. 



През 2020 г. е проведена една конкурсна процедура, приключила с назначаване 

на държавен служител на длъжност „старши експерт“ в дирекция АКРРДС. 

   

І.3. Прекратяване на правоотношения 

През 2020 г. са прекратени правоотношенията с четири служители от 

утвърдената численост на персонала, както следва: 

По служебно правоотношение – през 2020 г. е прекратено служебното 

правоотношение с двама държавни служители – с един служител на длъжност „старши 

експерт“ на основание чл. 12 от ЗДСл (в срока на изпитване) и с един служител на 

длъжност „старши експерт“ на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл и подадено 

писмено заявление от страна на служителя.  

 По трудово правоотношение: 

- с един служител на длъжност „специалист“ в дирекция АКРРДС – по взаимно 

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

служителя; 

- с един служител на длъжност „главен специалист“ в дирекция АПОФУС – на 

основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ и отправено писмено предизвестие до 

служителя. 

 

 Поради изтичане срока, през 2020 г. са прекратени договорите на наетите по  

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

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 1 

лице; 

Проект КЛАСИК ПРО – 1 лице; 

Регионална програма за заетост 2020 – 4 лица; 

Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 1 лице. 

Предсрочно, в рамките на изпитателния срок, са прекратени два трудови 

договора с наети лица по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания и Проект КЛАСИК ПРО на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. 

 

І.4. Отпуски на служителите 

             През 2020 г. служителите по щатната численост към 31.12.2020 г. на Областна 

администрация Монтана са използвали 565 дни полагащ им се платен годишен отпуск, 

15 дни платен отпуск за обучение и 23 дни неплатен отпуск. 

Общият брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2020 г. е 457 

дни, в т.ч. 352 дни за 2020 г., 72 дни за 2019 г., 5 за 2018 г. и 28 дни – неизползван 

отпуск от преди 01.01.2010 г. 

 

І.5. Обучения на служителите 

 През 2020 г. преминалите обучение служители са 20 на брой. Те са участвали в 

18 проведени обучения и семинари. 

 Четиринадесет служители са участвали в повече от едно обучение. 

 Проведени са 12 обучения от Годишния план за обучение на администрацията, в 

резултат на което са обучени 17 служители. 

 Преминалите обучения са по следните теми: 

 Обучение за работа с електронната платформа за продажба на имоти държавна 

собственост 

 Обучение за работа с Централизирана автоматизирана информационна система 

"Електронни обществени поръчки" 

 Въведение в държавната служба 

 Срочността в работата на администрацията 

 Подобряване на вътрешните процеси в администрацията чрез е-управление 

 Обучение по мрежова и информационна сигурност във връзка с НМИМИС 

 Управление на риска в дейността на администрацията (базов модул) 

 Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност 



 Задбалансово отчитане на бюджетните показатели "Поети ангажименти" и "нови 

задължения за разходи" 

 Разработване на интерактивни онлайн презентации с Prezi 

 Административна стилистика 

 Обучение за медиатори за работа в чужбина по проект на Център за развитие на 

устойчиви общности 

 Колаборативна работа в дигитална среда 

 Електронно управление 

 Специализирано обучение по проект BG05M9OP001-3.013-0001 „Развитие на 

инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората 

с увреждания“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС 

 Работа с граждани с увреждания 

 Оперативна съвместимост и информационна сигурност 

 Електронен документ и електронен подпис - базов е модул 

 

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

 В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от 

физически лица (граждански договори) се сключват при необходимост.  

 През периода са сключени общо 21 граждански договори, от които 17 договора 

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

имоти държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана, 

3 договора с лице специалист – строителен инженер по хидротехническо строителство 

за участие в комисии за обследване техническото състояние на язовирите и тяхната 

класификация по степен на потенциална опасност и 1 договор за почистване сградата 

на Областна администрация Монтана. 

 

І.7. Стажове на ученици и студенти 

През 2020 г. е проведен един преддипломен студентски стаж от студент по 

специалност „Икономическа социология и политология“ и една учебна практика на 

студент от специалност „Право“. През периода не са провеждани студентски стажове 

от Централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация. 

 

ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

И през 2020 г. цел на Областна администрация Монтана е качествено и 

прозрачно предоставяне на административните услуги. Тя е във връзка със 

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

държавната администрация 2014-2020 г. 

Целта е постигната чрез изпълнение на следните дейности: 

 Предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за 

административни услуги, чрез поддържане на актуален списък на 

предоставяните административни услуги в Центъра за административно 

обслужване, на интернет  страницата на ОА Монтана и в Административния 

регистър на Интегрираната информационна система на държавната 

администрация – в ОА Монтана през 2020 г. е предоставена пълна информация 

за административните услуги, извършвани от администрацията, която е 

достъпна за потребителите. Поддържан е актуален списък на предоставяните 

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

страницата на администрацията и в Административния регистър.  

 Привеждане административното обслужване в ОА Монтана в съответствие с 

измененията на Наредбата за административното обслужване – въведени са 

стандартите за качествено административно обслужване, актуализирани са 

Вътрешните правила за организация на административното обслужване, 

актуализирани са таблата с административни услуги. 



 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от 

качеството на административното обслужване – с цел повишаване 

ангажираността на служителите, обслужващи потребителите на 

административни услуги, през 2020 г. на гишето за административно 

обслужване са попълнени 24 анкетни карти, като 21 анкетирани са дали отговор, 

че обслужването е на много високо ниво и трима анкетиран, че е на добро ниво. 

На интернет страницата са попълнени 4 анкети. По отношение разбираемостта 

на информацията на информационните табла по-голямата част от анкетираните 

граждани са дали отговор, че е донякъде разбираема, за един гражданин 

информацията е неразбираема. 

 Административното обслужване в Областна администрация Монтана е 

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

достъпно за посетителите. 

Обслужването на гражданите се осъществява без прекъсване чрез подаване на 

писмени и устни заявления, предложения и сигнали. Те могат да подават своите 

заявления от 09,00 ч. до 17,30 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители 

на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава 

до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след 

обявеното работно време. 

Гражданите могат да заявяват административни услуги и по електронен път на 

електронната поща на администрацията, чрез Системата за сигурно електронно 

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

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни 

услуги.  

За реда и организацията на административното обслужване в администрацията 

действат вътрешни правила.  

 През 2020 г. са обработени общо 6968 преписки. 

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

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

обмен, като са заведени 901 входящи документа и са изпратени 2120 изходящи такива. 

   Предоставените административни услуги, след подадени заявления, от 

потребителите през 2020 г. са 1186 броя. 

  В администрацията във висока степен се спазват задължителните стандарти за 

качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за 

административно обслужване. При изпълнение на служебните си задължения 

служителите носят бадж със снимка и данни за имената, длъжността и 

административното звено, а при водене на телефонни разговори се идентифицират с 

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

обслужване. Времето за чакане на граждани пред гишето не надвишава 10 минути. 

 С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на 

гражданите и бизнеса, сайта на администрацията се обновява с актуална информация. 

На него се публикува информация за извършваните услуги, приети планове и 

стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, новини и съобщения за работата на 

Областна администрация Монтана, регистри за имотите държавна собственост и 

обществените поръчки, регистър на сигналите и жалбите постъпили до Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, състав и правилници 

за дейността на съветите и комисиите, решения по административни дела и др. 

 

ІІІ. БЮДЖЕТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА 

 Утвърденият бюджет на Областна администрация Монтана в началото на 2020 г. 

е със 102000 лв. приходи и 864900 лв. разходи за дейност „Областна администрация” и 

дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности”.  

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



 Приходите е предвидено да се формират от приходи и доходи от собственост, 

държавни такси, постъпления от продажба на нефинансови активи и други приходи.   

 Разходите по бюджета са предвидени за възнаграждения и осигуровки на 

персонала, за издръжка и за капиталови разходи. 

 

ІІІ.1. Приходи 

През 2020 г. приходите на Областна администрация Монтана са 54751 лв., които по 

параграфи са както следва: 

 

§ Наименование на приходния параграф  
Приходи 

2020 г. 

24-05 Наем имущество 19346,00 

24-06 Наем земя 7085,00 

25-01 Такси от административни и други услуги и дейности 12490,00 

36-00 Други неданъчни приходи 1197,00 

37-01 ДДС -16086,00 

37-02 ЗКПО -3218,00 

40-40 Продажба на нефинансови активи 33937,00 

 Общо 54751,00 

 

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

 Приходите от продажби са от продажба на терен държавна собственост в 

управление на областния управител. 

 Събраните държавни такси са за предоставени административни услуги по 

Закона за държавната собственост и Закона за ратифициране на Конвенцията за 

премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 

 

ІІІ.2. Разходи 

През 2020 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в 

размер на 828380 лв. 

За дейността на областната администрация разходите са 715878 лв. – за 

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

капиталови разходи. 

За дейности по отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности са изразходвани 58878 лв. – за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.  

През годината са изразходвани и 53624 лв. за възнаграждения и осигуровки на 

наети по програми за временна заетост. 

 

§ Наименование на разходния параграф  
Разходи 

2020 г. 

01-00 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови и служебни правоотношения 
408392,00 

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала  125888,00 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
137609,00 

10-00 Издръжка 114525,00 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 32101,00 

52-00 Придобиване на ДМА 7775,00 

53-00 Придобиване на ДНА 2090,00 

  828380,00 

 

По § 01-00 408392 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията 

по трудови и служебни правоотношения. 



По § 02-00 са изразходвани 125888 лв., от които 9674 лв. за възнаграждения на 

наети по извънщатна численост, 6830 лв. плащания по договори с физически лица, 4673 

лв. за обезщетения поради придобиване право на пенсия, 13755 лв. за СБКО и други 

плащания, 46080 лв. за възнаграждения на оперативните дежурни, 44876 лв. за 

възнаграждения на наети по програми за заетост.   

По § 05-00 са отчетени 137609 лв. за задължителни осигурителни вноски за 

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

за работа по извънтрудови правоотношения и наети по програми за заетост. 

По § 10-00 114525 лв. са за издръжка, от които 2231 лв. за издръжка на 

дейностите по ОМП и 112294 лв. за издръжка на областната администрация. 

Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 32101 лв. и представляват 

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

управление на областния управител на област Монтана за 2020 г. и данък за превозните 

средства използвани от администрацията. 

Придобитите дълготрайни материални активи са на стойност 9865 лв., от които 

7775 лв. – материални дълготрайни активи и 2090 лв. нематериални дълготрайни 

активи. 

Основните разходи за издръжка на администрацията и дейностите по ОМП са за 

материали, горива, ел. енергия, вода, пощенски услуги, телефонни разговори, 

командировки и др. 

 

§ Наименование на разходния параграф за издръжка 
Разходи 

2020 г. 

10,00 Издръжка в т.ч. 114525,00 

 Разходи за материали 27336,00 

 Разходи за вода, горива и енергия 28325,00 

 Разходи за външни услуги 45041,00 

 Разходи за текущ ремонт 6191,00 

 Разходи за командировки в страната 2032,00 

 Разходи за командировки в чужбина 0,00 

 Разходи за застраховки 5582,00 

 
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 

обезщетения и разноски 
18,00 

 

Разходите за материали от 27336 лв. са формирани от разходи за канцеларски 

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

материали за поддръжка на сградата на Областна администрация и сградата на 

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

Разходите от 28325 лв. за вода, горива и енергия са за гориво на служебните 

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

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

използвана от администрацията.  

Разходите за външни услуги са на обща стойност 45041 лв. – за пощенски 

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

продукти, интернет и СОТ и други. 

Текущите ремонти са на стойност 6191 лв. и включват ремонти на служебни 

автомобили и в сградата на Областна администрация Монтана. 

Разходите за командировки в страната са 2032 лв. 

Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на 

областния управител, имущество и транспортни средства са 5582 лв. 

 

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

По отношение на отбранително мобилизационната подготовка и защитата при 

бедствия са извършени следните дейности: 



През 2020 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранително-

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

Областната комисия „Военни паметници”, за останалите съвети комисии и щабове 

няма необходимост от актуализиране на съставите. 

През м. септември е проведено заседание на Областната комисия „Военни 

паметници”, на което е разгледано предложение на община Чипровци за включване в 

Областен регистър и картотека на военните паметници в област Монтана на 

новоизграден паметник в с. Бели мел и са обсъдени и приети проекти за изграждане на 

нови военни паметници, постъпили от общини Чипровци и Георги Дамяново. 

Областният кризисен щаб на област Монтана, който има функции при 

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

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

за изпълнение на плана за защита при бедствия и Областния съвет за сигурност през 

2020 предвид епидемичната обстановка не са провеждали заседания.  

През годината са провеждани занятия с оперативните дежурни по ОСС – 

Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по 

оповестяване.  

Два пъти (на 02 юни и на 01 октомври) е проведен тест на Националната система 

за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

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

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

теста е изготвен доклад до министъра на вътрешните работи. Предвид извънредната 

ситуация с разпространението на COVID-19, тест на 01 април не е провеждан. 

Поради същата причина е отложена и тренировката за изпълнение на част от 

разработения „План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи 

при кризи от военен характер”. 

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

оповестяване чрез оповестяване на членовете на Областния щаб за изпълнение на 

областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с 

общинските щабове на територията на област Монтана. 

През периода е работено съвместно с общините. Изготвени са указания до 

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

на дейности  по отбранително-мобилизационната подготовка през 2020 г. 

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

средства за ОМП през 2019 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2021 г.   

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

мобилизационно назначение.  

Кметовете на общини са запознати с указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на дейностите по 

отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при 

мобилизация през 2020 и 2021 г.  

Събрани са предложения от кметовете на общини за изготвяне на списъци на 

юридически лица и еднолични търговци – потенциални производители/доставчици на 

основна гражданска продукция и услуги от местно значение за военно време.  

В изпълнение на т. 1.4.1.5. на Указания на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на дейностите по 

отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при 

мобилизация през 2020 и 2021 г., Областна администрация Монтана, съвместно с 

Военно окръжие II степен гр. Монтана, организира методическо и практическо занятие 

по изготвянето на заявки за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация през 2020 и 2021 г. 

 През периода продължава извършването на  превантивни дейности за защитата 

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

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

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



заповеди на областния управител на област Монтана са сформирани междуведомствени 

комисии, които извършиха обследване на техническото състояние на водните обекти 

(язовири, защитни диги, изравнители) на територията на областта.   

През периода 13.07.2020–04.08.2020 г. са проверени 47 обекта, а през периода 

19-30.10.2020 г. – 23 обекта. 

С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване 

възможността за създаване на критични ситуации от комисията са дадени предписания 

за изпълнение.   

Във връзка с класифицирането на язовирите по степен на потенциална 

опасност, съгласно Приложение №1 към чл.10, ал.2 от Наредба за условията и реда за 

техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях е 

изпратено писмо до собствениците на язовирни съоръжения на територията на област 

Монтана да представят информация за заливаемите зони на язовирните съоръжения, 

данни за населението и инфраструктурата, които ще бъдат засегнати по течението при 

авария на язовирната стена или при наводнение, което се явява основен критерий при 

класифицирането. 

През месец октомври, назначена от областния управител комисия направи 

обстоен преглед на документацията за язовирите и ги класифицира по степен на 

потенциална опасност.  

И през 2020 г. продължава въведената практика общините на територията на 

областта да подават в Областна администрация информацията за състоянието на 

язовирите и реките ежедневно, без прекъсване.  

 Във връзка с проследяване на напредъка по изпълнението на Рамката за 

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

от общините за възникнали бедствия през 2019 г. 

Събрана е информация от всички общини за необходимостта от ремонт на 

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

предложения са изпратени в Министерство на отбраната. 

И през 2020 г. в изпълнение на чл. 19, ал. 5 от Правилника за организацията и 

дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет, Областният управител, по подадени искания за финансиране на 

обекти общинска собственост с нанесени щети в резултат на бедствия, 

междуведомствена комисия е направила оглед на 20 обекта. Становища през 2020 г. са 

дадени общо за 24 обекта, като 4 от тях са за подновени искания от предходни години, 

за които не е имало финансиране. 

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

на област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2020 г., по време на който е 

забранено паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-

малко от 100 метра от границите на горските територии. 

 Със заповедта е указано: 

 кметовете на общини да информират населението за задълженията и мерките по 

защита на горските територии от пожари; 

 собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи през горски 

територии, да ги поддържат в пожаробезопасно състояние; 

 на физическите лица, преминаващи през горски територии, да спазват правилата 

за пожарна безопасност; 

 на Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите да проведат 

инструктаж на членовете си за правилата за пожарна безопасност. 

Заповедта е публикувана на интернет страниците на Областна администрация 

Монтана и на Изпълнителна агенция по горите. На интернет страницата на Областна 

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

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

на такива. 

Във връзка със Заповед № Р-150/26.10.2020 г. на Министър-председателя, 

относно подготовката на страната за зимен сезон 2020-2021 г., от общините на 



територията на област Монтана и териториалните структури на изпълнителната власт е 

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

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

 

V. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 

И през 2020 г. Областна администрация Монтана в своята дейност продължава 

да се стреми към прозрачност на управленските процеси и при предоставянето на 

публичните услуги. 

Предоставянето на административни услуги в Областна администрация Монтана 

е организирано на принципа „едно гише”, което ограничава прекия контакт между 

потребителя на услугата и служителя и намалява риска от корупционни действия. 

Поддържан е актуален Списък на административните услуги. 

И през 2020 г. се поддържа актуална информация в публикуваните на интернет 

страницата на администрацията регистри. 

За повишаване прозрачността в работата на администрацията на интернет 

страницата се публикува информация за върнатите и оспорени решения на общинските 

съвети в област Монтана. 

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

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от 

служителите на Областна администрация Монтана. 

   

VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

През 2020 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 8 съдебни дела, от 

които към настоящия момент 4 висящи, както следва: 

 Граждански дела – 3 бр., от тях – 1 висящо; 

 Административни дела – 3 бр., от тях – 1 висящо;  

 Изпълнителни дела – 2 бр., от тях – 2 висящи. 

През отчетния период процесуално представителство пред органите на съдебната 

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

календарни години. Всички дела които са все още висящи /или някои от тях/, са 

образувани в различни години и с различен номер за всяка отделна съдебна инстанция.  

 През 2020 г. са давани и становища от името на областния управител по проекти 

на нормативни актове. 

 

VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

През 2020 г. в Областна администрация Монтана няма проведени обществени 

поръчки. 

 

 VIII. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 В Областна администрация Монтана предоставянето на обществена информация 

се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и 

Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация и достъп до 

публичните регистри в ОА Монтана.  

 На интернет страницата на администрацията са публикувани Вътрешните 

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

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

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

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

електронен вид.  



Във вътрешните правила е указано помещението за преглед на информацията 

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

задължения по ЗДОИ. 

 През 2020 г. в ОА Монтана са постъпили четири заявления за достъп до 

обществена информация и всичките са разгледани. 

 Две от заявленията са постъпили писмено, едно по електронната поща и едно 

чрез платформата за достъп до обществена информация. 

 По две от заявленията е предоставен свободен достъп и по две е отказан достъп 

до обществена информация. 

При предоставянето на достъпа до обществена информация е спазван 

законоустановения срок. 

 Срещу един от отказите има постъпила жалба до Административен съд 

Монтана. Решението за отказ е изцяло отменено. Достъп до обществена информация е 

предоставен през 2021 г.  

 

IX. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

IX.1.Упражняване на контрол за законосъобразност на актовете на общинските 

съвети. 

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

местното самоуправление и местната администрация, относно контрола за 

законосъобразност на актовете на общинските съвети, през отчетния период са 

постъпили 178 бр. протоколи и проверени общо 1860 бр. решения. От тях върнати за 

ново обсъждане са 13 бр. решения, които са преразгледани от общинските съвети.  
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БЕРКОВИЦА 21 427 - - - - - - - - 

БОЙЧИНОВЦИ 19 118 3 3 - - - - - - 

БРУСАРЦИ 14 94 - - - - - - - - 

ВЪЛЧЕДРЪМ 13 99 1 1 - - - - - - 

ВЪРШЕЦ 16 134 2 2 - - - - - - 

ГЕОРГИ  

ДАМЯНОВО 
16 102 - - - - - - - - 

ЛОМ 18 168 1 1 - - - - - - 

МЕДКОВЕЦ 16 167 - - - - - - - - 

МОНТАНА 12 271 2 2 - - - - - - 

ЧИПРОВЦИ 18 191 2 2 - - - - - - 

ЯКИМОВО 15 89 2 2 - - - - - - 

общо 178 1860 13 13 - - - - - - 

 

Със заповеди на Областния управител са върнати за ново обсъждане или 

оспорени пред Административен съд – Монтана следните решения на общински 

съвети: 



Общински съвет Берковица 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. – 21 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 427 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Общински съвет Бойчиновци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 19 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо - 118 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1.Със Заповед № АК-04-1/02.01.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 17 от Протокол № 5/16.12.2020 г. на Общински съвет 

Бойчиновци. С посоченото решение общинският съвет открива Клуб на инвалида град 

Бойчиновци и предоставя за нуждите на клуба право на ползване  на помещение частна 

общинска собственост. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи 

общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 

Съгласно алинея първа право на ползване се учредява върху имоти и вещи – частна 

общинска собственост, след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. Решението е прието на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА без да е посочена разпоредбата на чл. 39 от ЗОС, т. е. без 

валидно правно основание. Общински съвет Бойчиновци предоставя за ползване на 

Клуба на инвалида помещение – частна общинска собственост, но съгласно 

приложения към Докладната записка на кмета на община Бойчиновци АОС 

помещението е публична общинска собственост, а не частна общинска собственост. В 

решението общинският съвет не е посочил за какъв срок ще се предостави 

помещението за ползване от Клуба на инвалида. Решението е издадено от компетентен 

административен орган, но не съдържа фактически и правни основания за издаването 

му в нарушение на изискването по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК за съдържание на 

административния акт, а липсата на такива препятства преценката за неговата 

законосъобразност и е основание за отмяната му. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 30 от Протокол № 

6/15.01.2020 г. 

2. Със Заповед № АК-04-4/21.04.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 68 от Протокол № 10/10.04.2020 г. на Общински съвет 

Бойчиновци. С посоченото решение общинският съвет опрощава задълженията на 

физическо лице от с. Владимирово, като съпруга и наследник на починало лице 

наемател по договори за пасища, мери и ливади и по договори за земеделска земя – 

маломерни имоти без търг. Касае до освобождаване на наемател на общинско 

имущество от изискуемо и ликвидно задължение за наем, дължим за период през които 

е ползван имота, които действия не попадат в обхвата на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. 

Решението е прието при липсата на предпоставките по чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, т.к. 

предмет на посочения текст са само решенията на общинския съвет за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, и в случая не е осъществена нито 

една от визираните хипотези, а е налице освобождаване от облигационно задължение. 

Общинският съвет не действа като собственик на общинското имущество т.к. тези 

действия са ограничени в първата-административна фаза на сложния фактически 

състав по издаване на решение, а не във втората при която възникват облигационни 

отношения, по които общинския съвет не е страна, и които не може да променя, още 

повече че в случая не е и приложима нормата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. 

Решението е взето при липса на основание и компетентност, поради което е 

незаконосъобразен до степен на нищожност. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 69 от Протокол № 

11/07.05.2020 г. 



3. Със Заповед № АК-04-12/08.12.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 120 от Протокол № 20/25.11.2020 г. на Общински съвет 

Бойчиновци. С посоченото решение в т. 2 общинският съвет отказва за разпределение 

имоти публична общинска собственост – с НТП „полски пътища“ в землището на с. 

Мърчево, съгласно извлечение от регистрите по реда на чл. 72, ал. 7, във връзка с ал. 6 

от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 г., изготвено от ОД „Земеделие“ град 

Монтана. В решението липсват фактически основания, което води след себе си и 

неспазване на императивната разпоредба на чл. 59, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) относно формата на административния 

акт. Решението е немотивирано, което представлява съществен порок, касаещ формата 

му, а липсата на форма на административния акт, от своя страна, е абсолютно 

основание за отмяната му, защото предполагало липса на юридически факт, който да 

породи упражненото от органа публично субективно право. На следващо място, 

разгледано по същество върнатият за ново обсъждане акт е нищожен. Процедурата е 

регламентирана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 

и ППЗСПЗЗ, които нормативни актове се явявали специални по отношение на общите 

закони – ЗМСМА и ЗОС. Приетото решение е нищожно, защото съгласно закона 

колективният орган има правомощие и то при обвързана компетентност да приеме 

решение за предоставяне на имотите полски пътища и да посочи цената за това. Този 

орган няма правомощие да приеме решение, каквото е процесното – да не дава съгласие 

за включване на имоти общинска собственост – полски пътища в масивите за ползване 

на земеделски земи, защото това е в компетентността на друг орган и вече е направено, 

съобразно закона, през месец август. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 124 от Протокол № 

23/23.12.2020 г. 

  Общински съвет Брусарци: 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 14 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 94 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

Общински съвет Вълчедръм: 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 13 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 99 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-8/02.09.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 85 от Протокол № 13/21.08.2020 г. на Общински съвет 

Вълчедръм. С посоченото решение общинският съвет променя вида на собственост на 

общински поземлен имот (закрито училище) от публична в частна общинска 

собственост. В решението няма изложени фактически основания за приемането му. В 

докладната на кмета е посочено, че сградата не се ползва по предназначение и не са 

налице предпоставки по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, училището е закрито и от 01.09.2000 г. 

не функционира, сградата не се поддържа, състоянието и е лошо. Общинският съвет, 

като издател на решението е следвало да изложи мотиви, фактически основания за 

издаването му. Такива обаче в решението липсват, което е в нарушение на изискването 

на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Нарушен е и материалния закон и целта на закона. 

Доколкото имотът, предмет на върнатото решение е сграда – бивше училище и 

прилежащ към нея терен, което макар и да е закрито, по отношение на ползването й за 

други цели следва да бъдат изпълнени условията по чл. 305, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО). За да се стигне до промяна 

статута на имот като процесния, следва да се премине през следния фактически състав, 

включващ в себе си: 1. Да се докаже, че имотът е загубил предназначението си на 



публична общинска собственост; 2. Да се спази разпоредбата на чл. 305 от ЗПУО. 

Липсата на становище на министъра на образованието и науката опорочава вземането 

на такова решение. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 97 от Протокол № 

14/10.09.2020 г. 

Общински съвет Вършец 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 134 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

1. Със Заповед № АК-04-3/10.03.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 81 от Протокол № 6/27.02.2020 г. на Общински съвет 

Вършец. С посоченото решение общинският съвет учредява безвъзмездно право на 

ползване за срок до 5 /пет/ календарни години, в полза на община Враца…върху 

поземлен имот в землище с. Стояново, община Вършец, област Монтана с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище за 

монтиране на билборд по проект. Учредяването на право на ползване върху имоти и 

вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС). Съгласно алинея първа право на ползване се учредява върху имоти и вещи – 

частна общинска собственост, след решение на общинския съвет от кмета на общината 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Решението касае имот – 

публична общинска собственост и по отношение на този имот обременяването с 

ограничени вещни права е допустимо само в случаите, определени със закон. 

Общински съвет Вършец предоставя за безвъзмездно ползване поземлен имот пасище, 

публична общинска собственост, без да са съобразени и императивните изисквания на 

специалния Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 97 от Протокол № 

7/29.04.2020 г. 

2. Със Заповед № АК-04-7/13.07.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 123 от Протокол № 9/30.06.2020 г. на Общински съвет 

Вършец. С посоченото решение общинският съвет в т. 1 Актуализира Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., а в 

т. 1.1 добавя имот с идентификатор за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), като определя пазарната цена на имота, съгласно 

пазарната оценка. Общинският съвет е приел решение за разпореждане с общински 

имот при условията на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без да е извършил проверка за наличието на 

предпоставките за осъществяване на продажбата. По преписката липсват доказателства, 

от които да се направи извод, че заинтересованото лице е осъществил законен строеж 

на жилищна сграда върху общински имот, въз основа на отстъпено от собственика на 

земята право на строеж. По аргумент от чл. 225, ал. 2 ЗУТ осъщественият въз основа на 

отстъпено право на строеж е законен, ако е извършен в съответствие с предвижданията 

на действащия подробен устройствен план; с одобрен инвестиционен проект и/или 

разрешение за строеж; в съответствие с одобрения инвестиционен проект, както и при 

спазване на всички останали изисквания, предвидени в този закон и други специални 

закони. Общински съвет Вършец е взел решение за продажба на имот – частна 

общинска собственост по привилегирования ред на чл. 35, ал. 3 от ЗОС без да са налице 

всички изискуеми документи, предвидени в закона. Общинският съвет определя, че 

пазарната цена на имота е съгласно пазарната оценка, но същата не е цитирана в 

решението. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 131 от Протокол № 

10/29.07.2020 г. 

Общински съвет Георги Дамяново  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 16 бр. 



            Приети решения на общинския съвет общо – 102 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Общински съвет Лом 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 168 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-10/13.11.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 154 от Протокол № 17/30.10.2020 г. на Общински съвет 

Лом. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие да се предостави под 

наем, без търг или конкурс помещение – общинска собственост за стоматологичен 

кабинет и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на II–ро ОУ 

„Константин Фотинов“. Съгласно приложеният Акт общинска собственост № 1188 от 

22.01.2007 г. имотът е публична общинска собственост – училище. За правно основание 

за вземане на върнатото за ново обсъждане решение, са цитирани разпоредбите на чл. 

14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост. Съгласно чл. 14, ал. 6 с решение 

на общинския съвет имоти частна общинска собственост могат да се отдават под наем 

без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване 

на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 

2. Имотът, предмет на решението, обаче е публична общинска собственост – сградата 

на действащо училище и съответно важат разпоредбите, разписани в чл. 14, ал. 7 от 

ЗОС - свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се 

отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 (чрез 

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс) след решение на 

общинския съвет. С решението, общинският съвет предоставя и правото на ползване на 

санитарния възел на I–ия етаж в сградата на училището, а правото на ползване, уредено 

в чл. 39 от ЗОС, отново касае имоти и вещи – частна общинска собственост и отново се 

учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг 

или публично оповестен конкурс. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 160 от Протокол № 

19/27.11.2020 г. 

Общински съвет Медковец: 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 167 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

Общински съвет Монтана  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 12 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 271 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-6/03.07.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 199 от Протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет 

Монтана. С посоченото решение общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предоставя на 

Регионален исторически музей, град Монтана безвъзмездно право на ползване за срок 

от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ стая в сградата на училище. Като правно основание за приемане на 

върнатото за ново обсъждане решение е посочена разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и 4 от 

ЗОС, съгласно която имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят 



безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка. Регионалния исторически музей – Монтана е на общинска бюджетна 

издръжка и попада в хипотезата за предоставяне на безвъзмездно право на управление 

на имот публична общинска собственост. В диспозитива на решението, обаче е 

записано, че се предоставя имот публична общинска собственост за безвъзмездно 

ползване от Регионалния исторически музей. Безвъзмездно право на ползване е 

различно от правото на безвъзмездно управление. Правото на безвъзмездно ползване, 

съгласно чл. 39 от ЗОС, се учредява само върху имоти – частна общинска собственост. 

Безспорно имот публична общинска собственост не може да се предостави за 

безвъзмездно ползване на Регионалния исторически музей, както е записано в 

диспозитива на решението. 

Решението е изменено от общинския съвет с Решение № 240 от Протокол № 

11/23.07.2020 г. 

2. Със Заповед № АК-04-11/03.12.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 317 от Протокол № 14/26.11.2020 г. на Общински съвет 

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

за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства 

на територията на община Монтана. Няма посочено нормативно основание в специален 

закон, който да предоставя в компетентност на общинския съвет да приеме такава 

наредба. Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не може да бъде самостоятелно 

основание за приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова 

помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община 

Монтана. На следващо място, наредбата съдържа разпоредби, които са 

незаконосъобразни и противоречат на разпоредби на нормативни актове от по-висока 

степен. Едно от условията за отпускане на помощта е „двамата членове на семейството 

да нямат изискуеми задължения към община Монтана и към държавния бюджет към 

момента на подаване на заявлението за отпускане на еднократната финансова помощ. 

Ограничението, което тя въвежда, на практика принуждава заявителите на услугата да 

заплатят своите задължения към общината, тъй като това е необходимо условие за 

отпускането на еднократната финансова помощ, а така се стига до принудително 

събиране на публични вземания на община Монтана по начин, който не е съответен на 

възприетия в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ред. Наредбата противоречи и 

на чл. 5 ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност, съгласно който 

административният орган не може да изисква предоставяне на информация или 

документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за 

нуждите на съответното производство. Общинската администрация разполага с данни 

за задълженията към общината, данни за придобитото недвижимо имущество на 

територията на общината, данни за постоянния/настоящия адрес на заявителите, както 

и за семейното им положения. 

Решението не е отменено към отчетния период, но е постъпило писмо вх. № АК-

08-11-(1)/15.12.2020 г. от председателя на Общински съвет Монтана с текст на 

промените в наредбата, които ще бъдат разгледани и гласувани на сесията през януари 

2021 г.  

Общински съвет Чипровци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 18 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 153 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-5/02.07.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 153 от Протокол № 13/24.06.2020 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет поема дългосрочен дълг – 

временен безлихвен заем от Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси (ЗПФ) като определя параметрите на дълга и условията за 



погасяване. В Закона за общинския дълг (ЗОД) е разписана подробна процедура, която 

се следва при поемането на общински дълг. По аргумент от чл. 8, ал. 1 от ЗОД 

поемането на общински дълг е в резултат на сключване на договор, но след приемане 

на решение от Общинския съвет за поемане на дълг, което следва да има задължителни 

реквизити (чл. 17 от ЗОД) и което се следва от провеждане на процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки за избор на финансова институция, която да осигури 

финансирането (чл. 17, ал. 3 и чл. 19 от ЗОД). С цитираното решение на общинския 

съвет ясно е записано, че се поема дългосрочен дълг, а съгласно чл. 14, т. 4 от ЗОД,  

едно от задължителните условия, на които следва да отговаря предложението за 

поемане на дългосрочен дълг е проектът да е предложен за обсъждане на местната 

общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението. От 

приложената Докладна записка на кмета на община Чипровци, не става ясно дали има 

покана за обсъждане с местната общност на такъв проект за поемане на дългосрочен 

дълг, няма и приложени становища и предложения по проекта. Проект за поемане на 

дългосрочен дълг не е качван и на официалния сайт на общината и не е публикуван в 

местен или регионален вестник. Съгласно правилото на чл. 59, ал. 2, т. 4 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението следва да съдържа мотиви 

във вида на фактически и правни основания за неговото издаване. В случая са налице 

само правни основания. Към решението липсват фактически основания за издаването 

му. Фактическите основания следва да отразяват конкретно посочени обстоятелства, от 

които да се изведат причините, налагащи взимането на решението. Липсата на мотиви 

сама по себе си води до незаконосъобразност на върнатото решение. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 155 от Протокол № 

14/08.07.2020 г. 

2. Със Заповед № АК-04-13/23.12.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 216 от Протокол № 22/16.12.2020 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет Общинският съвет одобрява 

численост на общинска администрация Чипровци в размер на 46 бр., считано от 

01.01.2021 г. В решението липсват фактически основания, което води след себе си и 

неспазване на императивната разпоредба на чл. 59, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) относно формата на административния 

акт. Решението е немотивирано, което представлява съществен порок, касаещ формата 

му, а липсата на форма на административния акт, от своя страна, е абсолютно 

основание за отмяната му, защото предполага липса на юридически факт, който да 

породи упражненото от органа публично субективно право. Разгледан по същество 

върнатият за ново обсъждане акт е незаконосъобразен, поради противоречието му с 

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

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

администрацията. В приетата структура са създадени отдели „Бюджет и финанси“ – 8 

бр. и отдел „Устройство на територията и общинска собственост“ – 7 бр. към 

Специализираната администрация, в нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗА, където 

са регламентирани основните звена, които се включват в общата администрация. 

Въпрос на усмотрение на органа е определянето на наименованието и съответната 

система от функции, задължения и изисквания на всяка една длъжност. Това обаче 

следва да става в рамките на нормативно установените административни звена 

(дирекции) и допълнително обособените с щатното разписание отдели и сектори на 

тези звена (арг. чл. 11, във вр. с чл. 4 от ЗА). Във върнатото за ново обсъждане Решение 

№ 216/16.12.2020 г. не е посочено кои звена се включват в Общата администрация, 

съгласно чл. 7 от ЗА, само са утвърдени 15 щатни бройки. Не може и да се прецени и 

спазени ли са нормативите за численост на администрацията, посочени в чл. 12 от 

Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. 

Решението не е отменено от общинския съвет в отчетния период, тъй като 

срокът за преразглеждане от Общинския съвет още не е изтекъл. 

Общински съвет Якимово 



Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 89 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.  

Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-2/08.01.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 15 от Протокол № 3/27.12.2019 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Якимово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 г. Съгласно чл. 7, 

ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), правилникът е нормативен акт, който се 

издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни 

органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. В изпълнение разпоредбата на чл. 77 

от АПК при откриване на процедура по приемане, изменение, допълнение или отмяна 

на нормативен акт следва изготвеният проект да се доведе до знанието на лицата, за 

които евентуално биха възникнали задължения. Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА 

сочи, че изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Съобразно ал. 3 на посочения член от 

ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 

компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на 

съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната 

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

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

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

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

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

ал. 4 ЗНА. Констатирана е и липсата на мотиви към проекта на Правилник. Съгласно 

разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, проект на нормативен акт, към който не са 

приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на ал. 2 и предварителна 

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

орган. По този начин приемането на Правилника на Общинския съвет е осъществено 

при допуснати съществени нарушения на нормативно установените 

административнопроизводствени правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 28 от Протокол № 

4/31.01.2020 г. 

2. Със Заповед № АК-04-9/09.11.2020 г. на Областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 82 от Протокол № 15/30.10.2020 г. на Общински съвет 

Якимово. С посоченото решение общинският съвет отменя Наредбата за пожарна и 

аварийна безопасност на територията на община Якимово, приета с Решение № 225 от 

Протокол № 23/30.05.2013 г. и приема нова такава. Съгласно разпоредбата на чл. 137, 

ал. 1, т. 2 от ЗМВР, посочена като правно основание за приемане на решението, за 

осъществяване на дейностите по пожарна безопасност и защита при бедствия в 

населените места органите на държавната власт и местното самоуправление осигуряват 

спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност и защита при бедствия на 

териториите на общините и кметствата и разработват съгласувано с органите за 

пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна 

безопасност в съответните населени места. В закона изчерпателно е посочен кръгът на 

прерогативите на местния орган на власт и той касае съблюдаването на вече 

създадените правила и норми, както и съвместното въвеждане на изисквания според 

характерни, свойствени, типични за съответните населени места условия, но не това е 

сторено от общински съвет Якимово. От компетентността на Общинските съвети и то 

съгласувано с органите за пожарна безопасност, е единствено разработването на 

специфични правила за пожарна безопасност в съответното населено място на неговото 



управление. В случая не е ясно има ли и какви са конкретните специфични особености, 

касаещи съответното населено място, респ. какви са конкретните правила спрямо тези 

специфични особености, в т.ч. какво е становището на органите на пожарна 

безопасност. Нарушена е и процедурата по приемане на подзаконов нормативен акт, 

съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 93 от Протокол № 

16/26.11.2020 г. 

 

 Във връзка с осъществения контрол върху законосъобразността на решенията на 

общинските съвети, председателите на Общински съвети Берковица, 

Бойчиновци, Чипровци и Якимово и съответните кметовете на общини, бяха 

уведомени за незаконосъобразност на приетите от тях Наредби за пожарна и 

аварийна безопасност и защита на населението. В указания им срок за 

предприемане на действия по отмяна и четирите наредби бяха отменени. 

 

 През м. юли 2020 г. председателят на Комисията за защита от дискриминация е 

поискал информация за осъществения контрол за законосъобразност по 

отношение на наредбите на общинските съвети, касаещи обществените 

отношения, свързани с приема на ученици в общинските училища за периода 

2017 г. до м. юли 2020 г.  

От извършената проверка се установи, че общинските съвети на територията на 

област Монтана имат приети наредби за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общински детски градини, а в общините Бойчиновци, Лом, 

Медковец и Монтана има приети и наредби за прием на ученици в първи клас в 

общинските училища. 

В изпълнение на правомощията, възложени на областния управител по чл. 45, 

ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал. 2 от 

Закона за администрацията, периодично е осъществен контрол за законосъобразност по 

отношение на горепосочените наредби на общинските съвети в област Монтана и за 

проверявания период не е констатирана незаконосъобразност. 

  

 През отчетния период са разгледани дванадесет сигнала на граждани и 

общински съветници срещу решения на общинските съвети, като за всеки е 

изготвен изчерпателен отговор. Постъпили са и пет сигнала срещи заповеди и 

действия на кметове на общини, по които е извършена проверка и за резултата 

са уведомени подателите. 

 

 През годината е осъществен и контрол по законосъобразност на четири  

решения на общинските съвети, издадени на основание ЗУТ относно:  

- одобряване на Общ устройствен план на община /ОУПО/ на община Георги 

Дамяново; 

-  одобряване на Общ устройствен план на община /ОУПО/ на община Лом; 

-  частично изменение на Общ устройствен план на община /ОУПО/  Монтана  и 

на община Берковица. 

  След извършена документална проверка  е установено, че  процедурата, 

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

 

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

администрации за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации 

и омбудсмана  

За периода на дейност (01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.) Комисията е разгледала 50 

бр. сигнали и предложения. Проведени са 12 заседания, като за всяко е изготвен 

протокол за разгледаните преписки и взетите решения. Постъпилите сигнали и 

предложения се докладват от служителя, към когото е насочена преписката, и същият е 



отговорен за изпълнението на решенията на Комисията. За разгледаните преписки и 

предприетите по тях действия се води Регистър.   

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

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

областния управител. Постъпилите сигнали и предложения са изпратени за 

разглеждане по компетентност до кмета на съответната община – 33 бр. и/или 

ръководителя на териториална структура – 16 бр., както и до жалбоподателите – 3 бр. 

Към всеки протокол от заседание на комисията се прилагат: разгледаните 

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

институция и постъпилите отговори или становища. 

Предложения и сигнали, по които проверките са приключили са 44 броя. От 

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

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

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

По един от постъпилите и разгледани сигнали е сформирана междуведомствена   

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

сигналите са оставени без процедиране, поради това, че същите са разгледани 

многократно. 

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

допуснато нарушение или незаконосъобразност съгласно своите правомощия, предвид 

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

бъдат уведомени съответните компетентни институции. 

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

проблеми с водоснабдяването и канализацията, съседски отношения, имуществени 

проблеми и др. В съответствие с изложеният проблем сигналите са изпращани за 

решаване по компетентност до съответните институции. В Областна администрация 

Монтана не са постъпил отговори за 10 сигнала препратени по компетентност, както 

следва: по 3 сигнала не са постъпили отговор от община Монтана, за 1 от община 

Вълчедръм, за 2 от община Берковица, за 1 от община Вършец, за 1 от РИОСВ - 

Монтана, за 1 от МБАЛ” Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана за 1 все още тече проверка. 

Всички податели на сигналите и предложенията са уведомявани своевременно за 

предприети действия или дадени становища от съответните компетентни институции. 

 

IX.3. Осигуряване спазването на законността на територията на областта и 

осъществява административен контрол по изпълнението на административните 

актове. 

През отчетния период, във връзка с осъществяване правомощията на Областния 

управител за осигурява спазването на законността на територията на областта и 

осъществява административен контрол по изпълнението на административни актове, 

бяха извършени следните дейности: 

 

3.1.Участие в комисия по чл. 99б от ЗГР за проверки за спазване 

изискванията за извършване на адресни регистрации или промяна на адрес.  

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

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

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

общини в област Монтана са информирани за определеното длъжностно лице от 

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

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

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

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

общини в област Монтана са информирани за определеното длъжностно лице от 

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

2020 г. по сигнали, са образувани 3 броя комисии от кметовете на общините 



Бойчиновци, Вълчедръм и Лом. Резултатите от всяка извършена проверка са описани в 

протокол. 

 

3.2.Участие в комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ  
През 2020 г. по инициатива на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ 

Монтана са свикани 5 заседания на комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 

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

неземеделски нужди. Исканията за промяна предназначението са предимно за жилищно 

строителство  и за изграждане на обекти за селскостопански дейности. 

 

3.3.Участие в комисия за проверка изпълнението на разпоредбата на чл. 

37м от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем/аренда на пасища, мери и ливади 

от ОПФ и ДПФ. 

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

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

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

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

общини.  

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

директора на Областна дирекция Земеделие Монтана за извършената проверка на 

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

общинския поземлен фонд. Определената със заповед на Областния управител комисия 

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

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

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

съответствие с изискванията на ЗСПЗЗ. 

 

3.4. Осъществяване на контрол, съгласно пар. 123, ал. 3 от преходните и 

заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за устройство на територията /ЗИДЗУТ, посл. изм. бр. 98 от 2014 г./ 

Във връзка постъпило писмо от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството до Областния управител на област Монтана беше обобщена  

подробна информация за достигнатия етап по възлагане, изработване, съгласуване и 

одобряване на общи устройствени планове /ОУП/, вкл. конкретни причини и 

затруднения, които забавят изпълнението на сключените споразумения и действията , 

които е необходимо да бъдат предприети до края на бюджетната 2020 година от 

общините Бойчиновци; Брусарци, Върщец, Георги Дамяново и Лом. 

 

X. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ И ВЕЩИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

Извършените дейности в областта на придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти – държавна собственост за периода от 01.01.2020-31.12.2020 г. 

са следните: 

По повод подадено от управителя на „БКК-96“ ООД, град Монтана заявление до 

областния управител на област Монтана е образувана преписка за прекратяване на 

съсобственост, чрез изкупуване на държавния дял от съсобствен между дружеството и 

държавата имот, находящ се в град Монтана, ул. „Иван Давидков“ № 6. В имота е 

построена една сграда и същата е собственост на търговското дружество, съсобственик 

в терена. При спазване разпоредбите в ЗДС, Правилника за неговото прилагане и 

Вътрешните правила за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост е 

проведена процедура за избор на оценители за изготвяне пазарни оценки на дела на 



държавата от имота. В съответствие с Вътрешните правила подадените от оценителите 

оферти са класирани според методиката за оценка, като с класираните на първите две 

места са сключени договори, като след изготвянето и представянето на същите от 

Комисията по чл. 7 е предложено за пазарна оценка на дела на държавата да се приеме 

по-високата от двете оценки. Съсобственикът писмено е уведомен за размера на 

пазарната цена на държавния дял. След изразено писмено съгласие от управителя на 

„БКК-96“ ООД, град Монтана, е издадена заповед от областния управител на област 

Монтана за продажба на дела на държавата от имота на съсобственика. В определения в 

заповедта на областния управител срок са заплатени дължимите суми и със 

съсобственика е сключен договор за ликвидиране на съсобствеността в имота, чрез 

продажба на дела на държавата на цена от 16 740 лв., без ДДС. Преписката не е 

съгласувана с Агенцията за публичните предприятия и контрол, тъй като данъчната 

оценка на държавния дял е под 10 000 лева. 

По реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост е организирана и 

подготвена тръжна процедура за продажба на имот – частна държавна собственост, 

находящ се в село Бързия, община Берковица, чиято данъчна оценка е над 10 000 лева. 

За подготовката на електронен търг на Електронната платформа, поддържана от 

Агенцията за публичните предприятия и контрол са проведени заседания на Комисията 

по чл. 7 от Вътрешните правила за актуване, придобиване и разпореждане с имоти и 

вещи държавна собственост в Областна администрация Монтана. Началната тръжна 

цена в размер на 10 800 лв. за продажба на имота е определена от независим оценител и 

същата представлява по-високата от две пазарни оценки, изготвени от класираните на 

първо и второ място независими оценители на недвижими имоти, избрани след 

проведена процедура по реда на Вътрешните правила, утвърдени от областния 

управител на област Монтана. За провеждането на търга са подготвени тръжни 

документи и заповед за откриване на тръжната процедура, която в съответствие с 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост своевременно е обявена 

от председателя на тръжната комисия на Електронната платформа за продажба на 

имоти, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол. За участие в 

търга е подадено заявление от един участник и в съответствие с ППЗДС, на 12 работен 

ден от датата на подаване на заявлението за участие в търга, от тръжната комисия са 

разгледани подадени от участника документи. Същият е допуснат до участие в търга и 

на 15-я ден електронният търг е проведен, като е началната тръжна цена е качена с една 

стъпка в размер на 540 лв. и имотът е продаден на цена от 11 340 лв., без ДДС. 

През отчетния период при спазване разпоредбите, уредени в ЗДС, ППЗДС и 

Вътрешните правила за актуване, придобиване и разпореждане с имоти и вещи – 

държавна собственост са подготвени тръжни процедури за продажба на четири имота – 

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

да от които, находящи се село Долна Вереница, една сграда в землището на село 

Превала и един самостоятелен обект в сграда в град Берковица. За подготовката на 

тръжните документи за продажба на имотите по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за 

държавна собственост са изискани актуални удостоверения за данъчни оценки и скици 

на имотите. След заседания на Комисията по чл. 7 от Вътрешните правила са проведени 

процедури за избор на лицензирани оценители на независими имоти по утвърдения от 

областния управител списък за изготвяне пазарни оценки на имотите. Въз основа на 

подадени оферти с класираните на първите две места във всяка процедура са сключени 

договори, като след представяне на изготвените пазарни оценки на заседания на 

Комисията по чл. 7, проведени за всяка процедура, е предложено на областния 

управител за начална тръжна цена за всеки от имотите да бъде приета по-високата от 

двете представени оценки. Изготвени са 4 броя заповеди за откриване на тръжни 

процедури за продажба на имотите – частна държавна собственост, като към тях са 

подготвени и съответните тръжни документи и проекти на договори за продажба на 

имотите. Същите са обявени на електронната платформа за продажба на имотите, 

поддържана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.  



От обявените през месец ноември четири процедури за продажба чрез 

електронен търг на имоти – частна държавна собственост, е подадено едно заявление за 

участие в търга за продажба на самостоятелен обект в сграда, находящ се в град 

Берковица, ул. „Николаевска“, бл. 23, като търгът е спечелен от кандидата след 

наддаване с една стъпка от началната тръжна цена и имотът е продаден на цена от 

35 800 лв., без ДДС. Издадена е заповед за определяне на купувача в предвидените в 

ЗДС и ППЗДС срокове.   

Въз основа на представени от областния управител в Агенцията за публичните 

предприятия и контрол документи за продажба на самостоятелен обект в сграда в град 

Берковица, чиято данъчна оценка над 10 000 лева, от Агенцията е проведена тръжна 

процедура за продажба на имота, като с купувача е сключен договор за продажба.  

На основание § 4 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за 

енергетиката, във връзка с писмо - съгласие за изкупуване на сграда с идентификатор 

48489.25.326.7 по кадастралната карата и кадастралните регистри  на град Монтана вх. 

№ ДС-21-6-(14)/ 01.12.2020 г. от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД през 

отчетния период е изготвена заповед за прехвърляне правото на собственост на 

сградата за енергопроизводство - частна държавна собственост на дружеството. 

През отчетния период в Областна администрация Монтана е изпратена преписка 

от генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ 

генералния директор по повод подадена в предприятието молба от Людмил Николов 

Попов от град Монтана за закупуване на имот – частна държавна собственост, находящ 

се в град Монтана, бул. „Христо Ботев“, представляващ апартамент № 2. Имотът е 

частна държавна собственост в управление на ДП „НКЖИ” и за същия е съставен на 

АДС № 4071/15.10.2019 г. Преписката е представена за разглеждане в комисията по чл. 

7 от Вътрешните правила и взето решение от същата и положителна резолюция от 

областния управител на протокола от заседанието на комисията, е издадена заповед, с 

която наемателят е определен за купувач на имота. След заплащане на сумите, 

определени в заповедта в указания в същата срок и посочените банкови сметки, с 

купувача е сключен договор, екземпляр на който своевременно е изпратен на ДП 

„Национална компания „Железопътна инфраструктура“.  

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

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

безвъзмездно в собственост на държавата, през 2020 година допълнително е разменена 

кореспонденция с община Берковица за уточняване необходимостта от организиране на 

допълнителни процедури и извършване на заснемане на имотите, представляващи част 

от системата язовир по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за водите. 

След отстраняване на недостатъците по отношение на съществуващите документи в 

съответствие със становището на Държавно предприятие „Управление и стопанисване 

на язовири“, същите са изпратени от община Берковица в Областна администрация 

Монтана. Последователно са представени документите, тези от досиетата на Язовирите 

„Мишковец“, „Валога“ , „Широка поляна“ и „Конярево“, с приложени към тях актове 

за общинска собственост, скици на имотите, удостоверения за данъчни оценки и др., 

същите са разгледани от междуведомствената комисия, която включва представители 

на областна администрация Монтана, община Берковица и ДП „Управление и 

стопанисване на язовири“. На заседанията на комисията е взето решение да бъде 

отправено предложение до областния управител за издаване на заповед за приемане на 

дарението за всеки язовир по отделно. След връчването на заповедите на 

заинтересованите страни „ДП „Управление и стопанисване на язовири“, Община 

Берковица и Министерство на икономиката и след влизане в сила на всяка от 

заповедите, между кмета на община Берковица и областния управител са сключени 

четири договора за дарение, които са вписани в Служба по вписванията Берковица . В 

съответствие със Закона за водите за имотите, представляващи язовири, безвъзмездно 

прехвърлени в собственост на държавата чрез договор за дарение, са съставени актове 

за публична държавна собственост с предоставени права за управление върху тях на 

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. От областния 



управител, кмета на община Берковица и ДПУСЯ са издадени заповеди за комисии, с 

които са назначени служители на съответните ведомства за извършване на 

предавателно - приемателните действия между община Берковица и ДПУСЯ . 

Подписани са и четири предавателно-приемателни протоколи по образец, приложение 

№ 1 от Методиката за предаването, съответно приемането на язовири по чл. 139а, ал. 6, 

във вр. с чл. 19б, ал. 3 от Закона за водите. 

През месец декември до областния управител на област Монтана от 

Министерство на земеделието, храните  и горите, е изпратена преписка, съдържаща 

съгласие на ведомството за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община 

Берковица на 18 имота – частна държавна собственост на територията на общината и 

съгласие от страна на ведомството за отнемане праговото на управление върху тях, 

поради отпаднала необходимост, във връзка с последващите действия с имотите по 

реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост. Към същата преписка на по-късен 

етап е приложено и мотивирано искане от страна на община Берковица, отправено до 

министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител на 

област Монтана за придобиване правото на собственост върху имотите с оглед 

реализиране на проект от общината за изграждане на ски писти. За своевременното 

процедиране на преписката със заповед на областния управител на област Монтана, 

издадена на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДС, от МЗХГ, респективно от „Северозападно 

държавно предприятие“ – град Враца, поради отпаднала необходимост е отнето 

правото на управление върху осемнадесетте имота. Същата е изпратена за сведение на 

държавното предприятие и на МЗХГ с оглед определянето на служители за извършване 

на предавателно-приемателните действия и подписване на предавателно-

приемателните протоколи.     

В началото на 2020 година от кмета на община Якимово е подадено искане за 

безвъзмездно прехвърляне в собственост на общината на движима вещ – частна 

държавна собственост, представляваща лек автомобил „Мерцедес МЛ 320“, с балансова 

стойност 3 408,27 лева. Искането е разгледано от Комисията по чл. 7 от Вътрешните 

правила и въз основа на положително становище на областния управител на област 

Монтана върху протокола на комисията е издадена заповед за прехвърляне правото на 

собственост върху движимата вещ на община Якимово.  

В края на отчетния период по повод входирано искане от директора на дирекция 

„Социално подпомагане“ – Монтана със заповед на областния управител безвъзмездно 

за управление е предоставена движима вещ – частна държавна собственост, 

съставляваща климатик „Панасоник“ с балансова стойност 132,00 лева. За предаването 

и приемането на движимата вещ е съставен и подписан предавателно-приемателен 

протокол. 

По повод заведени в областна администрация Монтана заявления от 

пълномощник на управителя на „Алфасист инжинеринг“ ООД, град София е изготвен 

отговор до представляващия дружеството за прилагане на допълнителни документи 

към преписки за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на държавен дял от 

три съсобствени имота, находящи се в град Монтана. 

През отчетния период многократно между Министерство на отбраната, 

управителя на „Велкови 2016“ ЕООД, град Монтана и община Монтана е разменена 

кореспонденция относно изясняване на факти и обстоятелства във връзка с образувана  

през 2019 година преписка  в Областна администрация Монтана по заявление от 

управителя на дружеството, като собственик на сграда за закупуване на прилежащия 

терен – частна държавна собственост, находящ се в град Монтана, в управление на 

Министерство на отбраната. По искане на директора на ОД на МВР е предоставена и 

писмена информация, обективирана в писмо изх. № ДС-15-6-/38/18.11.2020 г., относно 

преписката за закупуване на имота, по искане на управителя на „Велкови 2016“ ЕООД, 

град Монтана. 

През 2020 г.  със заповед и договор е учредено сервитутно право на прокарване 

на електропроводно отклонение през имот – частна държавна собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 48489.7.100 с площ 3313 кв.м на „ЧЕЗ 



разпределение България“ АД съгласно одобрен инвестиционен проект за 

присъединяване на сграда с идентификатор 48489.7.100.3.  

През отчетния период бяха прекратени договорите за наем на ползваните от ПП 

ГЕРБ и ПП БСП помещения. Във връзка с  чл. 20 от Закона за държавната собственост 

и чл. 67а от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост се издадоха 

заповеди за учредяване право на ползване на ПП ГЕРБ върху имот в град Монтана и 

върху имот в град Брусарци. Въз основа на заповедите се сключиха договори с 

областния координатор на партията. Договор за учредяване право на ползване се 

сключи и с областния председател на ПП БСП върху имот в град Монтана.    

Със Заповед на областния управител на област Монтана, поради отпаднала 

необходимост е отнето правото на управление от Министерство на отбраната върху 

имот с идентификатор  44238.222.1 с площ 27286 кв.м по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Лом, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК и построените в него сгради. Същият е приет с 

протокол и е в управление на Областния управител на област Монтана.  

Във връзка с предоставените за съгласуване материали относно приемане на 

Решение на Министерския съвет за едностранно прекратяване на концесионен договор, 

сключен със „Стройкерамика“ ООД, гр. Монтана за предоставяне на концесия за добив 

на подземни богатства – строителни материали – глини, от находище „Кошарник“, 

участък „Кошарник – 2“, община Монтана, област Монтана, сключен на 27 март 2008 г. 

e изготвено становище. 

 Изготвени са и становища по проект на Решение на Министерския съвет за 

предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – 

строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Лемище“, участък „Лемище – 

изток“ и участък „Лемище – запад“, разполежоно в землище на с. Владимирово, община 

Бойчиновци, област Монтана на „Пътища М“ ЕООД, гр. Монтана и по проект на 

Решение на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали – кварцови пясъци от находище „Доктор Йосифово“, участък „Север“, 

разположено в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана, на 

„Креди“ ЕООД, гр. Монтана. 

През отчетния проект е изготвено становище по проект на Решение на 

Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне право на управление на имот – 

публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на Районна 

прокуратура град Монтана. 

Изготвено e становище по проект на Решение на Министерския съвет за  

безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна 

ценност „Антична и средновековна крепост „Калето“ – публична държавна 

собственост, на община Монтана, област Монтана. 

Участие в междуведомствени комисии през отчетния период: 

 Във връзка с чл. 45, ал. 3 и чл. 45б, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, през отчетния период беше 

взето участие в 8 бр. заседания на постоянно действаща междуведомствена 

комисия, на която са разгледани и приети планове на новообразувани имоти на 

стопански дворове, или части от такива, на територията на област Монтана – в 

землищата на с. Кобиляк, гр. Вълчедръм, с. Мокреш, гр. Берковица, с. Медковец, 

с. Комощица, с. Николово и с. Долна Вереница. 

 В изпълнение на заповед  на областния управител беше взето участие в комисия, 

която извърши проверка на документите, представени от общините Берковица, 

Вълчедръм и Монтана за съответствие с изискванията на чл. 19б, ал.5 от Закона 

за водите и §1, ал.1, т. 94 от ДП на ЗВ за общински язовири, предмет на 

предложения на общините за прехвърлянето им на държавата.  

По предложения на комисията, беше одобрено и осъществено дарението на 

четири язовира от община Берковица на държавата. За тези язовири бяха 

съставени служебно (съгласно изискванията на Закона за водите) актове за 



публична държавна собственост в управление на Държавно предприятие 

„Управление и стопанисване на язовири“ – гр София. 

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

държавната и Вътрешните правила за актуване, управление, придобиване и 

разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост в Областна 

администрация Монтана, със заповед на областния управител на област 

Монтана е назначена комисия,която да извърши проверка на имотите, 

безвъзмездно прехвърлени в собственост на общините Берковица, Георги 

Дамяново и община Лом относно изпълнение на договорите, във връзка със 

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

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

съответствие с изискванията на ЗДС е изпратен до Министерския съвет. 

 През отчетния период за изпълнение задълженията на областния управител на 

област Монтана за извършване на контрол по изпълнение на сключените 

договори за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна 

държавна собственост в полза на регионални структури на синдикати и 

регионални ръководства на политически партии, е назначена комисия от 

служители на областна администрация Монтана за извършване на проверка на 

място на имотите с оглед спазването на забраните, предвидени в чл. 67, ал. 1 и 6 

и чл. 67а, ал. 1 и ал. 5 от ППЗДС. Въз основа на протоколите от проверката в 

края на месец декември 2020 година е изготвен доклад до Министерския съвет в 

съответствие с изискванията на ППЗДС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Във връзка със заповед на заместник-министъра на културата, представител на 

областна администрация Монтана беше включен в състава на междуведомствена 

комисия, която имаше задача да изготви предложение за определяне на режими 

– териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване 

на обект „Антична крепост Цебрус, община Вълчедръм, област Монтана“, 

разположен в с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм.  След посещение, обстоен оглед 

на място, запознаване с наличните архивни и други материали, изслушване на 

доклад за резултатите от проведените до момента археологически проучвания и 

направените разисквания, комисията изготви протокол от 24.08.2020 г. за 

направените констатации и направи съответните предложения за одобрение от 

министъра на културата. 

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

минимално ниво на инвестиции през 2020 г. в активи – публична държавна 

собственост, като част от одобрената инвестиционна програма, със заповед на 

областния управител на област Монтана беше назначена междуведомствена 

комисия. Комисията извърши проверка на място за да потвърди възможността за 

приемане на инвестициите в активи – публична държавна собственост. 

 

През отчетния период бяха проведени три заседания на комисията, назначена 

със заповед на Областния управител на област Монтана във връзка с изпълнението на 

дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради, както следва: 

- заседание, проведено на 31.01.2020 г., на което бе извършена проверка на 

изпратените от кмета на община Лом 5 броя акт обр. 10 и 5 броя акт обр. 11 за обект – 

многофамилна жилищна сграда – СС „Строител“ гр. Лом.  На комисията бе взето 

решение да предложи на Областния управител на област Монтана да подпише 

актовете.  

- заседание, проведено на 04.02.2020 г., на което бе извършена проверка на 

документацията във връзка с изпратения от кмета на община Лом за подпис от 

областния управител протокол (акт обр. 15) за обект – многофамилна жилищна сграда 

СС „Строител“ гр. Лом.  Проверени бяха представените Акт обр.15 от 20.01.2020 г., 

Окончателен доклад на строителния надзор, както и Декларация на кмета на община 



Лом за допустимост на дейностите съгласно Методическите указания към Програмата 

и с тях е постигнат клас на енергопотребление „С“ на сградата; 

- Участие в заседание, проведено на 02.04.2020 г., на което бе разгледан 

изпратения от кмета на община Лом Протокол към чл. 12 /приложение №4/ от Договор 

за целево финансиране № ЕЕ1162/25.08.2015 г. между „Българска Банка за развитие“ 

АД, Министерския съвет, чрез областния управител на област Монтана и кмета на 

община Лом по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради за участие на СС „СТРОИТЕЛ“, гр. Лом. На комисията бе взето 

решение да предложи на Областния управител на област Монтана да подпише 

горецитирания документ.  

За всяко от заседанията  на Комисията е съставян протокол. 

През отчетния период бяха обявени процедури по създаване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии на 9 бр. населени места на 

територията на община Монтана и 8 бр. населени места на територията на община 

Вършец, а именно – с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. 

Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община 

Вършец, както и с. Безденица, с. Благово, с. Белотинци, с. Доктор Йосифово, с. Долно 

Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, 

област Монтана. В тази връзка бяха прегледани всички актове за държавна собственост 

за имоти на територията на горецитираните 17 бр. населени места, съхранявани в 

архива на държавните имоти в областна администрация Монтана, както и наличните 

досиета, като бяха отделени всички АДС, които са запазили правната си сила. 

Направени бяха копия на общо 363 бр. актове за държавна собственост, както и на 

скици на съответните имоти по АДС, съхранявани към досиетата на актовете, а в някои 

случаи и на други документи от съответното досие. Документите са предадени с 

приемо-предавателни протоколи на представители на СГКК – Монтана. 

Във връзка с годишна преоценка на активи, бяха подготвени и изпратени до 

съответната община по местонахождение на имотите в управление на областния 

управител на област Монтана заявления за издаване на удостоверение за данъчна 

оценка, както и декларации по чл. 14 от ЗМДТ – в случаите когато това е необходимо. 

В изпълнение правомощията на областния управител на област Монтана, през 

отчетния период 01-12.2020 г. са извършени и следните административни дейности и 

услуги:  

 Съставени са общо 98 бр. актове за държавна собственост, както и 1 бр. акт за 

поправка.    

По искане на ведомства са съставени 66 бр. актове за частна държавна 

собственост и 26 бр. за публична, а съставените за имоти в управление на 

областния управител на област Монтана актове са общо 6 бр. 

Актовете са вписани в съответната служба по вписвания по район на действие, 

след което заверени копия на вписаните АДС са връчени срещу разписка, или са 

изпратени по пощата на заявителите, а копия от актовете за имоти в управление 

на областния управител на област Монтана са предадени на директора на 

дирекция АПОФУС заедно с актуална данъчна оценка на имота. 

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

68 бр. отбелязвания в АДС, от които - 51 бр. във връзка с  искания на ведомства 

и 17 бр. - служебно. 

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

актове за държавна собственост. 

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

издадени писмени отговори на подадени общо 18 бр. заявления от юридически и 

физически лица 

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

14 бр. заявления.  



 По образувани преписки са издадени 33 бр. заповеди за отписване на имоти от 

актовите книги за държавна собственост. За 2 бр. имоти е отказано отписване, за 

което са издадени съответни заповеди 

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

държавна собственост 

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

постъпили общо 912 бр. АОС от общини на територията на област Монтана. 

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

за държавна собственост. 

 Във връзка с подадени 645 бр. заявления за проверка относно наличие/липса на 

акт за държавна собственост, са извършени проверки в архива на имотите – 

държавна собственост в областна администрация Монтана и са издадени 

удостоверения за общо 791 бр. имота, в това число – за 20 бр. имоти – служебно, 

по искане на ведомства.  

 По искане на собственици са издадени удостоверения за 5 бр. имоти, че същите 

са отписани от актовите книги за държавна собственост.. 

 Извършени са проверки и са издадени удостоверения за реституционни 

претенции за общо 14 бр. имоти, в това число – за 8 бр. имоти служебно, по 

искане на ведомства (без такса).  

Събраните приходи от заплатени такси за извършените административни услуги, 

съгласно одобрената от МС тарифа, са на обща стойност 9900,00 лв. 

 

 

XI. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И 

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

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

комисии  

1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР 

 Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на 

коронавируса Регионалният съвет за развитие на  Северозападен район не е провеждал 

редовни присъствени заседания през 2020 г.  

През първото шестмесечие на годината и под председателството на Областния 

управител на област Монтана беше събрана съответната информация от общини, 

централни и регионални ведомства във връзка с изготвяне на Годишен доклад за 2019 г. 

по наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие. За целите на доклада 

бяха събрани и окомплектовани данни от АУЕР, ИАОС, ИПА, НСИ в комплект с 

информация, събрана от общините и териториалните структури в област Монтана. 

На 23 юни 2020 година беше предприета, на основание чл.55, ал.4 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решение от членовете на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район за неприсъствено одобряване на Годишния доклад по изпълнение 

на Регионалния план за развитие за 2019 г. 

 От страна на Община Видин постъпи становище, отнасящо се до 

необходимостта от корекция на явна техническа грешка в стойността на проект за 

Областен информационен център – Видин, представляващ част от изпълнението, в 

рамките на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.,  на общо шест 

проекта на територията на петте областни града в Северозападен район за 

продължаване на ефективното функциониране на Областните информационни 

центрове.  

На основание постъпилото от Община Видин становище Секретариатът на РСР 

на СЗР извърши нужната корекция в стойността по проекта за ОИЦ - Видин, посочена в 

Годишния Доклад за изпълнението на РПР за 2019 г.  

На 17 декември 2020 г. Областният управител на област Монтана и зам. 

областният управител Десислава Димитрова взеха участие в първото заседание на 



обновения състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се 

проведе онлайн посредством електронната платформа за видеоконферентни връзки. 

 Събитието представляваше първата съвместна среща на разширения състав на 

съвета, определен със Заповед на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и функциониращ в съответствие с извършените промени в Закона и 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 След проведено, в съответствие с условията и реда, посочени в ППЗРР, тайно 

гласуване членовете на Регионалния съвет за развитие с право на глас определиха за 

Председател на съвета кмета на община Враца, а за зам. председател – кмета на община 

Монтана. И двете длъжности, съгласно промените в нормативната уредба, са с мандат 

от 4 години. 

В отделни точки от дневния ред участващите в заседанието одобриха проект на 

Вътрешни правила за организацията и дейността на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район за планиране от ниво 2 и извършиха актуализация на 

представителите на съвета в Тематичните работни групи за разработване на 

Оперативните програми за програмен период 2021-2027 г. 

 

1.2. Областен медицински съвет 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и предприетите мерки 

на национално ниво за ограничаване на Коронавирус инфекцията на територията на 

Република България със заповед на Областния управител, в съответствие с получени от 

Националния оперативен щаб писмени указания, беше сформиран Областен 

медицински съвет на област Монтана. 

Първото редовно заседание, под ръководството на Областния управител Росен 

Белчев беше проведено на 27.02.2020 г.  Участие взеха представители на включените в 

състава на съвета териториални структури на изпълнителната власт – Регионална 

здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР, 

Зонално жандармерийско управление, Териториална дирекция „Национална 

сигурност“, областните болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, МБАЛ 

„Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – 

Монтана, „СБР-НК“ ЕООД, филиал „Свети Мина“ – Вършец, ЦСПМ – Монтана, заедно 

с представители на общините и районните колегии на съсловните организации на 

медицинските служители. 

Основен акцент в дневния ред беше запознаване с разпоредбите на 

Министерството на здравеопазването по отношение на превантивните действия, 

свързани с Коронавирус инфекцията. Директорът на РЗИ Монтана запозна 

присъстващите с Алгоритъма за действие, отнасящ се за всички пристигащи от Китай и 

Италия. 

За информация на населението в областта бяха отпечатани и раздадени 

информационни плакати на всички териториални структури, общини и училища, 

съдържащи полезни и практични указания за превенция.  

На Интернет страницата на областна администрация Монтана своевременно се 

предоставяше информация за взетите решения от Областния медицински съвет както и 

за ситуацията в област Монтана.   

През отчетния период бяха проведени следните заседания на съвета: 

- на 09.03.2020 г. 

Основен акцент в дневния ред беше запознаване с предприетите на национално 

ниво действия за недопускане на разпространението на Коронавирус инфекцията на 

територията на Република България съгласно Заповед на Министъра на 

здравеопазването № РД-01-117/08.03.2020 г., респективно действията, които следва да 

се предприемат на областно ниво в съответствие с постъпилите разпореждания. 

Директорът на РЗИ Монтана представи на вниманието на присъстващите 

утвърден  Алгоритъм за действие, който медицинските специалисти следва да спазват 

при наличие на пациенти с изразена симптоматика и съмнение за заразяване с COVID-

19. 



В хода на обсъжданията бяха представени данни за готовността на болниците в 

Монтана и Лом да хоспитализират пациенти.  

След заседанието беше издадена заповед на областния управител, с която се 

въвеждаха на територията на областта противоепидемични ограничителни мерки, по 

отношение на провеждането на събития, свързани с участие на големи групи от хора, 

спортни мероприятия  и извънучилищни дейности.  

-на 15.03.2020 г. 

Представителите на включените в състава на съвета териториални структури на 

изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна 

каса, Областна дирекция на МВР,  Териториална дирекция „Национална сигурност“, 

МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом, Център за спешна медицинска помощ 

– Монтана, кметовете на 11-те общини в област Монтана и представител на Районната 

колегия на Българския лекарски съюз  обсъдиха действията, които следва да бъдат 

предприети за ограничаване на разпространението на COVID – 19 инфекцията на 

територията на областта. 

Областния управител обърна специално внимание върху необходимостта да 

бъдат предприети незабавни действия за опазване на населението и по конкретно на 

възрастните хора в областта, за което се разчиташе в значителна степен на органите на 

местното самоуправление да окажат пълно съдействие на държавните институции. 

Действията, които незабавно следваше да бъдат предприети от кметовете включваха 

създаване на необходимата организация за снабдяване на възрастното население с 

хранителни продукти и полагащите им се лекарства, като целта на тази мярка е да се 

предотврати струпването на хора в аптеките и при личните лекари, както и в 

магазините. 

-на 10.04.2020 г. 

На заседанието бяха обсъдени предприетите от лечебните заведения за активна 

болнична помощ действия и извършеното към момента в изпълнение на Заповед на 

Министъра на здравеопазването № РД-01-159/27.03.2020 г. Предвид усложнената 

обстановка бяха дискутирани възможностите за придвижване на пациенти от едно 

болнично заведение в друго.  

-на 26.06.2020 г. 

По време на заседанието Директорът на РЗИ Монтана представи на вниманието 

на присъстващите членове на съвета информация за актуалната епидемична обстановка 

във връзка с разпространението на  COVID-19  на територията на Област Монтана. 

Представителите на многопрофилните болници за активно лечение предоставиха 

информация за готовността за приемане на лица с COVID-19. 

-на 09.07.2020 г. 

Основен акцент в дневния ред беше обсъждане на мерките, които следва да 

бъдат предприети за ограничаване на разпространението на Коронавирус инфекцията 

на територията на страната, в съответствие с указанията, посочени в Заповед на 

Министъра на здравеопазването № РД-01-393/09.07.2020 г. 

От страна на Регионалната здравна инспекция в Монтана бяха представени 

актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че 

към дата 09.07.2020 г. активните случаи в област Монтана бяха общо 8, като 6 от тях са 

на домашно лечение, а 2 са хоспитализирани в инфекциозното отделение на болницата 

в град Лом. Общата бройка на лицата, поставени под карантина беше 199. 

- на 26.10.2020 г. 

Основен акцент в дневния ред на беше увеличеният брой случаи на 

положителни проби за COVID-19, както и предприемането на мерки за ограничаване на 

разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Монтана. 

От страна на Регионалната здравна инспекция в Монтана бяха представени 

актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта. Директорът на ОД на 

МВР-Монтана, запозна членовете на съвета с извършените проверки за периода 01.10-

25.10.2020 г.  - над 1000 проверки на лица поставени карантина, 7 бр. съвместни 



проверки със служители на ОДБХ-Монтана и 36 бр. проверки със служители на РЗИ-

Монтана. За периода са съставени 39 бр. предупредителни протокола. 

Представител на ОДБХ-Монтана, запозна членовете на комисията с броя 

проверки извършени от институцията за периода от 01.10-25.10.2020 г. Общо 139 бр., 

от тях  19 бр. съвместно с ОД на МВР-Монтана, 21бр. проверки в детски градини и 

ясли, 99 бр. проверки в обекти за търговия на дребно и обществено хранене. 

Беше представена информация относно  изпълнение изискването на Министъра 

на здравеопазването, за осигуряването на необходимия брой легла за настаняването на 

лица диагностицирани с коронавирусна инфекция от представителите на лечебните 

заведения.  

-на 02.11.2020 г. 

Основния повод за провеждане на заседанието беше забавеният прием в 

лечебните заведения за болнична медицинска помощ, както и зачестилите сигнали от 

страна на граждани и от страна на директора на ЦСМП – Монтана до Областния 

управител и до директора на РЗИ – Монтана. На заседанието се обсъдиха различни 

казуси и ситуации от изминалите дни на територията на областта, предвид 

епидемиологичната обстановка и увеличаващия се брой на заболели хора. След 

обсъждане на конкретната ситуация, членовете участващи в заседанието взеха решение 

да се изготви писмо до лечебните заведения за болнична медицинска помощ и до 

всички присъстващи за регулиране реда за предоставяне на  информация между 

институциите и лечебните заведения. 

-на 05.11.2020 г. 

Участие в заседанието взе заместник-министъра на здравеопазването - г-жа 

Светлана Йорданова. Областният управител, представи конкретния повод за неговото 

провеждане, а именно увеличената заболеваемост в област Монтана от COVID-19 и 

разпространението на инфекцията в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в 

гр. Берковица. Той запозна присъстващите със ситуацията в дома, заболеваемостта, и 

представи детайлна информация за потребителите на здравни грижи, наличието на 

защитни средства и лекарства. Директорът на РЗИ Монтана запозна присъстващите  с 

актуалната епидемична обстановка на територията на Област Монтана към 05.11.2020 

г. - общата бройка на лицата, диагностицирани  с COVID  -  19 беше 971.  

Г-жа Светлана Йорданова изтъкна необходимостта от поставянето на триаж 

(фургон) пред МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана, където населението да получи 

първа медицинска консултация. Г-жа Йорданова поиска всеки един от представителите 

на лечебни заведение за болнична медицинска помощ да сподели конкретната 

обстановка в съответното лечебно заведение. 

Директорът на ЦСМП – Монтана запозна аудиторията с проблемите в спешната 

помощ - като основен проблем  се явява забавянето при прием на пациенти със 

симптоми на COVID-19 в областното лечебно заведение за болнична медицинска 

помощ, което забавя и отзоваването  на екипите ЦСМП на спешните случай. 

- на 11.11.2020 г.  

Основния повод за провеждането на заседанието беше усложнената 

епидемичната обстановка в област Монтана, както и необходимостта от вземане на 

решение относно  обучението на учениците на територията на областта след 11.11.2020 

г. Началникът на РУО-Монтана запозна присъстващите с предложението си, което 

предварително беше  обсъдено с училищата на територията на областта и е основано на 

становищата на съответните педагогически съвети.  

Предложението беше прието и Областният управител на област Монтана и 

Председател Областния медицински съвет издаде Решение, което регламентираше 

обучението на учениците в електронна среда от разстояние до 20 ноември 2020 г. 

Решението беше изпратено на Министъра на образованието и науката. 

- 20 Ноември 2020 г. 

Пред членовете на съвета беше представена информация за епидемичната 

обстановка на територията на област Монтана  и  бяха обсъдени алтернативите за 

реорганизация на лечебната мрежа в областта с цел обособяване на лечебни заведения 



за лечение единствено на лица с коронавирусна инфекция, в съответствие с постъпили 

от Министъра на здравеопазването указания. В резултат от извършения анализ на 

моментното състояние на лечебните заведения за болнична помощ Медицинският съвет 

счете, че предвид спецификата на заведенията, и с оглед на наличния материален и 

човешки ресурс за подсигуряване на адекватни медицински грижи, схемата за 

обособяване на конкретни заведения за лечение единствено на пациенти с COVID 

инфекция не е приложима за област Монтана. 

Областния управител на област Монтана отправи апел към общините на 

територията на областта, за  определяне на  служители , които на основание  чл. 209а 

ал.3 от Закона за здравето могат  да извършват проверки във връзка спазването на 

противоепидемичните мерки разпоредени от Министъра на здравеопазването или от 

Директора на РЗИ-Монтана. 

След проведеното заседание е изпратен Доклад до Министъра на 

здравеопазването във връзка с взетите решения.  

 

1.3. Областна епизоотична комисия 

През отчетния период са проведени заседания на Областната епизоотична 

комисия както следва: 

- 21 януари 2020 г.  
В рамките на дневния ред беше представена актуалната епизоотична обстановка 

в страната и областта предвид установените огнища на Африканска чума в 

промишлени свиневъдни обекти в област Варна, включително и мерките за 

противодействие на заболяването, които предстои да бъдат предприети през 2020 г.  в 

съответствие с решенията на  Централния Епизоотичен съвет. Участие взеха 

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

сдружения. 

Беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – 

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

терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в 

населените места, като от представените данни стана ясно, че към 21.01.2020 г. на 

територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 69 терена за 

загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.  

В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - 

Монтана за епизоотичната обстановка в страните от ЕС, както и с данни от 

Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в 

ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине. 

- 04 февруари 2020 г. 

Присъстващите се запознаха с одобрения с Решение на Министерски съвет № 

43/24.01.2020 г. План за контрол и предотвратяване на разпространението на 

заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., а също и 

с промените, извършени в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 г, касаещи режима на 

регистрация и контрола в животновъдните обекти. Към 31.01.2020 г. на територията на 

област Монтана функционират осем свиневъдни ферми тип „А“ с общ брой налични в 

обектите животни – 441 и една индустриална свиневъдна ферма, в която са налични 318 

животни. В хода на заседанието бяха обсъдени и процедурите по съгласуване, от страна 

на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените 

от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински 

продукти в населените места, като от представените данни стана ясно, че към 

04.02.2020 г. на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 77 

терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В 

отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана 

относно епизоотичната обстановка в страната и на територията на ЕС, както и с данни 

от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в 

ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине. 

- 18 февруари 2020 г. 



В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с извършените промени в 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. и касаещи 

режима на регистрация на животновъдните обекти, както и задълженията на органите 

на местното самоуправление. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална 

информация от ОДБХ - Монтана относно епизоотичната обстановка в страната и на 

територията на ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по 

отношение на отстрела и изпълнението на плановете за ползване в държавните, а също 

и в предоставените на сдружения ловностопански райони на територията на област 

Монтана. Съгласно представените от РДГ данни в ловните райони в областта от 

началото на активния сезон за групов лов на дива свиня до неговия край са отстреляни 

общо 1150 животни при първоначално заложени 1887, което представлява около 60 % 

изпълнение на плановете за ползване в държавните и предоставените райони. 

- 05 март 2020 г. 

От страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана и 

присъстващите на заседанието членове от общините в областта беше представена 

информация за извършеното до момента в хода на разяснителната кампания, касаеща 

промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 

г. Кампанията се осъществяваше под формата на заседания на общинските епизоотични 

комисии, където от страна на компетентните органи се разясняваха основните права и 

задължения на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, а също и на 

органите на местното самоуправление. Особено внимание се обръщаше на текстовете 

от Закона, свързани с привеждането на обектите в режим на регистрация и 

извършването на инвентаризация за брой отглеждани животни във всяко едно населено 

място. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - 

Монтана относно епизоотичната обстановка в страната и на територията на ЕС, както и 

с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на отстрела и 

изпълнението на плановете за ползване в държавните, а също и в предоставените на 

сдружения ловностопански райони на територията на област Монтана. Съгласно 

представените от РДГ данни през периода 17.02. - 02.03.2020 г. на територията на 

областта са издадени 33 бр. разрешителни за индивидуален лов, като са отстреляни 3 

бр. животни. 

- 24 юни 2020 г. 

Представители на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана 

запознаха членовете на комисията с информация за същността, спецификата при 

предаване и начините за превенция на заболяването „Ку-треска“, което притежава 

характеристиките на зооноза и може да разболява и хора, каквито случаи бяха 

установени в отделни райони на страната. Изрично бе подчертано, че на територията на 

област Монтана случаи на „Ку-треска“ към момента на провеждане на заседанието не 

са установени.  В хода на заседанието беше обърнато специално внимание върху 

необходимостта от активно съдействие от страна на органите на местното 

самоуправление относно  привеждането на личните стопанства в режим на регистрация 

и извършването на инвентаризация за брой отглеждани животни във всяко едно 

населено място. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация 

от ОДБХ  относно изискванията за ефективно изпълнение на програмата за орална 

ваксинация на лисици и чакали като начин за  предотвратяване на възникването и 

разпространението на заболяването „Бяс“, както и с данни за епизоотичната обстановка 

в страната и ЕС, свързана със заболяването Африканска чума по свинете. В допълнение 

към точката, свързана с контрола върху разпространението на АЧС беше обсъден и 

хода на съгласувателните процедури за одобряване на подадените от общините терени 

за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в 

населените места, като съгласно представените данни към 24.06.2020 г., на територията 

на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 81 терена за загробване в 

съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.  

- 27 август 2020 г. 



В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на 

храните в Монтана беше представена информация относно разработена от БАБХ 

Програма за надзор на разпространението на COVID – 19 при домашни любимци и 

норки, отглеждани за ценни кожи през периода 2020-2021 г. В хода на заседанието 

присъстващите се запознаха с актуалната епизоотична обстановка в страната и областта 

по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), като от 

представените от ОДБХ и Регионалната дирекция по горите в Берковица данни стана 

ясно, че за периода 01.01.2020 г. - 25.08.2020 г. за изследване в НДНИВМИ – София са 

изпратени общо 414 броя проби от диви свине, като 51 броя от изпратените са дали 

положителен резултат за АЧС. Положителните проби са съответно на територията на 

общините Чипровци – 2 броя., Берковица – 4 броя. и Георги Дамяново – 45 броя. В 

периода след 01.03.2020 г. до 25.08.2020 г. са изпратени за изследване общо 85 проби от 

отстреляни при индивидуален лов и намерени мъртви диви свине, като 36 броя от тях 

са дали положителен резултат. Всички положителни проби са от територията на 

община Георги Дамяново. От началото на 2020 г. до м. август положителни случаи на 

Африканска чума при домашни свине в област Монтана не бяха установени. 

Областната дирекция по безопасност на храните продължи да работи  в партньорство с 

общините по отношение на необходимостта от привеждане на животновъдните обекти 

в режим на регистрация. До м. август на територията на областта бяха подадени общо 

752 заявления за регистрация, а броят на регистрираните обекти бе 701.  

- 15 октомври 2020 г. 

В хода на проведеното на 15.10.2020 г. заседание присъстващите получиха 

актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването 

Африканска чума по свинете (АЧС), като съгласно представените от ОДБХ данни, за 

периода 25.09 – 10.10.2020 г. в страната беше установено едно първично огнище на 

заболяването при домашни свине и 14 вторични случая при диви свине. През посочения 

по-горе период положителни случаи на Африканска чума при домашни и диви свине на 

територията на област Монтана не бяха установени. Като част от дневния ред 

представителите на Областната дирекция по безопасност на храните запознаха 

аудиторията с Наредба на Министерство на здравеопазването и Министерство на 

земеделието, храните и горите №4/23.09.2020 г., касаеща осъществяването на надзор и 

мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. 

Беше разгледан цялостния механизъм за осъществяване на надзор, в това число 

съвместните координирани действия между контролните органи и взаимодействието с 

местното самоуправление. ОДБХ припомни на участващите в заседанието 

представители на ловни сдружения указанията, въведени със Заповед на Министъра на 

земеделието, храните и горите № РД 48-3/06.01.2020 г. относно мерките за 

биосигурност в ловностопанските райони, а от  страна на Регионалната дирекция по 

горите в Берковица беше представена информация за броя отстреляни диви свине в 

областите Видин, Враца и Монтана. В рамките на проведените до настоящия момент 

ловни излети (3-4 и 10-11 октомври 2020 г.) на територията на 3-те области са 

отстреляни съответно 60 и 39 прасета, което е значително по-малко в съпоставка със 

същия период на 2019 г. По отношение на съгласувателните процедури за одобряване 

на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични 

животински продукти в населените места стана ясно, че към 15.10.2020 г., на 

територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 83 терена за 

загробване.  

- 18 декември 2020 г. 

Областната епизоотична комисия проведе онлайн заседание, в което се 

включиха представители на ведомствени териториални структури, общини, горски 

стопанства и ловно-рибарски сдружения. В хода на заседанието директорът на ОДБХ-

Монтана запозна присъстващите със същността н начините за разпространение на 

заболяването Високопатогенна инфлуенца при птиците, като обърна внимание върху 

необходимостта да се осъществява постоянен надзор за появата на вируса особено що 

се касае до райони в страната с висока концентрация на птицевъдни стопанства, 



отглеждащи кокошеви видове и патици. По отношение на превантивните действия на 

територията на област Монтана участниците в заседанието бяха информирани, че 

Областната дирекция по безопасност на храните ще предостави списък с мобилни 

телефони, които могат да се ползват от представителите на общините, горските 

стопанства, ловните сдружения и гражданите за подаване на сигнали до дирекцията в 

случаи на установена завишена смъртност при птици в областта и по - конкретно в 

териториите по поречието на река Огоста и река Дунав. Целта на тази инициатива беше 

посредством вземане и изпращане на проби и предприемане на своевременни 

ограничителни мерки да не се допусне вирусът на Високопатогенната инфлуенца да 

достигне до промишлените птицевъдни обекти и личните стопанства. 

В отделна точка от дневния ред представител на ОДБХ запозна присъстващите с  

актуалната епизоотична обстановка и мерките срещу разпространението на 

Африканската чума по свинете, като от данните стана ясно, че през 2020 г. на 

територията на Република България са установени 19 огнища при домашни прасета, три 

от които са в индустриални ферми. Случаите при диви прасета през годината са били 

общо 491 за страната като цяло. На територията на област Монтана огнища при 

домашни прасета през 2020 г. не бяха установени, а случаите при диви са 22, като 

последните 2 случая са констатирани към 15.12.2020 г. посредством проби, изпратени 

от ЛРД „Мала Кутловица“. От страна на Регионалната дирекция по горите в Берковица 

бяха представени данни от проведен мониторинг на дивите свине в рамките на първите 

4 излета от началото на сезона за групов лов. Според представените данни в излетите са 

се включили 2884 ловци и 1500 кучета, които са покрили площ от приблизително 82 

500 хектара. Общият установен брой на дивите свине за посочения период е 590, а 

отстреляните животни са 32. В допълнение Регионалната дирекция по горите запозна 

участващите в заседанието с данни за изпълнението на Годишните планове за отстрел в 

горските стопанства, откъдето стана ясно, че на територията на ДГС „Берковица“ до 

момента са отстреляни 170 животни при Годишен план от 474. На територията на ДГС 

„Говежда“ са отстреляни 20 животни при планирани на годишна база 202. На 

територията на ДГС „Лом“ към момента са отстреляни 17 животни при планирани за 

годината 105. Горско стопанство „Монтана“ е с най-добри текущи показатели, като 

броят на отстреляните животни към момента е 108 при планирани за годината 170. На 

територията на Горско стопанство „Чипровци“ за момента са отстреляни 35 диви 

прасета при заложени за годината 170, а в Учебно-опитното горско стопанство 

„Петрохан“ броят на отстреляните към момента животни е 17 при Годишен план от 64. 

Наред с проведените заседания през отчетния период до разширения състав на 

епизоотичната комисия бяха изпращани уведомителни писма, свързани съответно със 

законовите изисквания при закупуване на животни и транспортирането им до личните 

стопанства, а също и с мерките за недопускане в област Монтана на заболяването 

Високопатогенна инфлуенца по птиците. 

За всяко проведено заседание на Областната епизоотична комисия през годината 

е подготвен отчетен доклад, който е изпратен до Министъра на земеделието, храните и 

горите. 

 

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

Монтана 

През периода бяха проведени следните заседания: 

- на 11.02.2020  г., 

На заседанието, на основание чл.52, ал.1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование Комисията по заетост 

съгласува Предложението на началника на Регионалното управление на образованието 

– Монтана. за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и 

специалностите от професии по форми на обучение през учебната 2021/2022 г. за 

област Монтана.  

На членовете на Комисията по заетостта бе представена и информация във 

връзка със стартирала процедура на  Агенцията по заетостта за проучване на 



потребностите от работна сила. Първото за 2020 г. анкетиране на работодателите се 

извърши през периода 3-ти февруари -20-ти март 2020 г. (вкл.) и  беше предназначено 

за работодателите от формираната статистическа извадка за всяка област. 

За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, 

беше изготвен друг електронен формуляр, който беше достъпен от сайта на Агенцията 

по заетостта след 04.03.2020 г. 

Предвид извънредното положение, се допусна, че отчетените данни и заявените 

професии, умения и техният обхват ще претърпят съществена промяна в периода по 

време и след извънредното положение и ограничителните мерки за населението и 

бизнеса. 

За това проучване отпадна необходимостта от изпращане в ЦА на АЗ на 

обобщената информация за резултатите на областно ниво от проведеното проучване 

сред работодателите. Поради тази причина, предвид извънредното положение в 

страната, не е свиквано заседание на Комисията по заетост, а в електронен формат е 

изпратена информацията от проучването. 

- на 10.06.2020 г. 

Заседанието беше проведено на основание разпоредбите на Закона за 

насърчаване на заетостта, във връзка с изготвянето на Регионалната програма за заетост 

на област Монтана за 2020 г. На заседанието беше избран състава на Комисия, която да 

извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и 

общинските администрации, както и беше одобрена Методиката за оценка на същите.  

Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2020 г. следваше да се 

разработи по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика. През 

2020 г. със средствата от бюджета за активна политика на пазара на труда на МТСП  се 

финансира осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малък от 3 и не 

повече от 4 месеца. Размерът на средствата за финансиране на програмата за област 

Монтана бяха 335 259 лв. и същият е определен по методика утвърдена със заповед на 

министъра на труда и социалната политика и съобразно средномесечното равнище на 

безработица и средномесечния брой регистрирани безработни лица в областта за 

деветте месеца на предходната година.  

Членовете на комисията за разработване на Регионалната програма за заетост 

проведоха работна среща на 22.06.2020 г., на която направиха оценка и подбор на 

постъпилите предложения. 

- на 22.06.2020 г.  

На неприсъствено заседание Комисията по заетост одобри  проекта на 

Регионалната програма за заетост на област Монтана - 2020 г.  

Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2020 г. по териториален 

обхват включваше всички общини от област Монтана и Областна администрация, а 

срокът за реализацията  и беше от 03 август 2020 г. до 02 декември 2020 г. С 

Програмата се осигури заетост и трудови доходи на 75 безработни лица на пълен 

работен ден, 26 безработни лица на 6 часов работен ден и 29 безработни лица на 4 

часов работен ден – общо 130 безработни лица. 

- на 04.11.2020 г. 

На неприсъствено заседание Комисията по заетостта съгласува Информацията за 

обобщените резултати и изводи за потребностите от работна сила в област Монтана 

изготвена във връзка с проведеното през периода от 1-ви септември до 16-ти октомври 

2020 г. от Агенцията по заетостта второто проучване сред работодателите за 

потребностите им от работна сила. 

В област Монтана общия брой на работодатели, попаднали в извадката беше 

76от тях 54 попълниха анкетни карти.  

В анкетата са взели участие средни, малки и микро-предприятия. Най-голям дял  

- 87,3 %  от работодателите са с персонал до 9 наети лица, следвани от работодатели с 

персонал от 10 до 49 лица или 10,7%, 2,1 % са включилите се в анкетата фирми, чиито 

персонал е от 50 до 249 заети в тях през последните 12 месеца. Не са включени фирми с 

персонал над 250 наети. 



Изведените резултати в резултат на проучването илюстрират несъответствие 

между предлагането и търсенето на работна сила в област Монтана. Наблюдаваше се 

известна промяна спрямо тенденциите от предходни проучвания за специалисти с най-

търсена квалификация в региона, които са свързани и с възникналата криза с COVID-

19. Специалистите с най-търсена квалификация са: готвач, социален асистент, работник 

в озеленяването, болногледач, монтьор на транспортна техника, огняр на парни и 

водогрейни съоръжения, икономист, сътрудник социални дейности, касиер, помощник-

възпитател, оперативен счетоводител, заварчик, стругар, финансист.  За специалистите 

с висше образование или специалисти с квалификация, за която се изисква 

правоспособност, най-търсени са медицински сестри, преподаватели, шофьори, 

психолози, рехабилитатори, учители. 

- на 22.12.2020 г. 

Членовете на Комисията бяха запознати  проекта на Държавния план-прием по 

професии за учебната 2021/2022 година на държавните и общинските училища в област 

Монтана. 

Началникът на РУО – Монтана представи обобщена информация за 

фактическото състояние на училищата в област Монтана и поясни, че във връзка с 

изготвянето му е събрана предварителна информация и становища, както следва: 

-от училищата с прогимназиален етап – Анкетно проучване на нагласата на 

учениците, завършващи VІІ клас за продължаване на образованието им; 

-от ДБТ – за търсените на пазара на труда професии. 

 

1.5. Комисия по социална политика 

Във връзка с разработената през 2016 г. Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020 г., която се изпълнява на областно и общинско ниво с 

общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции 

и планирани дейности за развитие, беше изискана информацията от кметовете на 

общини и от директорите на териториални структури, членове на Комисията по 

социална политика за предоставяните социални услуги на територията на областта с 

цел изготвянето на годишен мониторингов доклад за 2018 и 2019 г. Информацията 

беше  анализирана в РДСП  Монтана.  

В резултат на проведена процедура за неприсъствено писмено вземане на 

решение членовете на Комисията по социална политика годишните мониторингови 

доклади и същите бяха публикувани на интернет страницата на Областна 

администрация – Монтана. 

 

1.6.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси  (ОССЕИВ) 

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

Администрацията на Министерски съвет, относно изготвяне на Мониторингов доклад 

за 2019 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г., Областният съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси следваше да приеме годишен отчет по 

изпълнение на мерките от Общинските стратегии за интегриране на ромите и 

общинските планове към тях. Обект на отчет бяха и други мерки, които имат 

отношение към интеграцията на уязвими етнически групи, с фокус към ромите в цялата 

област. 

 За отчитане на изпълнението на областните стратегии за интегриране на ромите 

и общинските планове към тях от 2018 г. се ползва електронната система за 

мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Стратегията. 

 Във основа на информацията подадена от общините, беше изготвен Областен 

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

одобряването му от членовете на  Областният съвет за сътрудничество по етническите 

и интеграционните въпроси.  

 



 1.7. Областна комисия по транспорт  

            Във връзка с постъпило от кмета на община Чипровци предложение за промяна 

в началния час на тръгване на автобусна линия от Областната транспортна схема 

Монтана – Чипровци, от квотата на община Чипровци, с маршрутни разписания № 

103501 и № 10502 беше проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решение на Областната комисия по транспорт. 

На 20.08.2020 г. въз основа на всички получени документи и извършен преглед на 

получените формуляри от проведена писмена процедура Областната комисия по 

транспорт одобри предложението на кмета на община Чипровци за изменение в 

началния час - от 08:10 часа на 08:30 часа от гр. Чипровци на автобусна линия Монтана 

– Чипровци с маршрутните разписания № 105301 и № 105302. 

 

            1.8.Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

            На 31.01.2019 г. беше проведена процедура за неприсъствено писмено вземане 

на решение за одобряване на разработения Годишен доклад за 2019 г. и План – 

програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на 

движението по пътищата. 

            Дейността по изготвянето на годишния доклад за 2019 г. започна в началото на 

м. януари, като от заинтересованите структури беше изискана информация за 

извършеното в областта на пътната безопасност през годината и постигнатите 

резултати с цел навременно изготвяне на Областния годишен доклад за 2019 г. 

             На 13.02.2020 г. беше проведено заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата, на което беше представен  проект на План за 

действие за 2021 – 2023 г. и беше приет график за заседанията на Комисията през 2020 

г.  

            На 18 декември 2020 г. беше проведено неприсъствено заседание, на което 

членовете на комисията одобриха Обобщен доклад от извършените обходи и огледи от 

общинските администрации и представителите на ОДМВР – Монтана на пътищата от 

републиканската, общинската и улична пътна мрежа на територията на област 

Монтана, приеха План – програмата за изпълнение на областната политика по 

безопасност на движението по пътищата за област Монтана през 2021 г. и Правилник за 

състава, функциите, дейността и организацията на работа на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата – Монтана. 

 През 2020 г. бяха проведени две  обучения на членовете на ОКБДП Монтана, 

организирани от  ДАБДП.    

 

1.9. Областен координационен център /ПМС 100/ 

Във връзка с постъпило писмо от началника на Регионално управление на 

образованието – Монтана и в изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст – ПМС №100 от 08.06.2018 г. (изм. 

и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г.) на 24.01.2020 г. беше   проведено заседание на 

Областния координационен център в област Монтана 

Беше представена информация за резултатите от извършените дейности по 

Механизма за обхват, обсъдиха се  поставените от министъра на образованието и 

науката приоритетни дейности за изпълнение. 

През годината беше обобщена и изпратена на РУО Монтана  информация, 

предоставена от кметовете на общините от област Монтана, Регионална дирекция 

„Социална подпомагане“ – Монтана и Областна дирекция на МВР – Монтана за 

определените участници в екипите за обхват на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

 

 

 

 



1.10.Временна областна преброителна комисия 

На 01.07.2020 г. беше проведено първото заседание на временната Областна 

преброителна комисия под ръководството на заместник областния управител Десислава 

Димитрова. 

Комисията е сформирана със заповед №РД-05-391/09.06.2020 г. на председателя 

на Националния статистически институт във връзка с предстоящото осемнадесето 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 

Председател на комисията е  заместник областният управител  на област 

Монтана  -  Десислава Димитрова, а секретар е Бойка Борисова – началник отдел 

„Статистически изследвания“- Монтана към Териториално статистическо бюро - 

Северозапад. В състава й са включени: началникът на отдел „Охранителна полиция“ 

при Областна дирекция на МВР – Монтана; ръководителят на Териториално звено 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“-Монтана, секретарите на 

общините Монтана, Берковица,  Лом и Вършец, и експерт от областна администрация 

Монтана. 

На заседанието секретарят на комисията запозна присъстващите с 

организационния план по подготовката и провеждането на преброяването на 

населението. По време на заседанието бе обсъден и приет Правилникът за 

организацията на  дейността на Областната преброителна комисията. 

 

1.11.Областна комисия по преброяване на земеделските стопанства през 

2020 г. 

На 28.08.2020 г. определената със Заповед № РД 09-750/26.07.2019 г., на 

Министъра на земеделието, храните и горите Областна комисия по преброяване на 

земеделските стопанства, в чиито състав участва и представител на ОА Монтана, 

проведе неприсъствено заседание, чиито дневен ред включваше информация за 

подготовката за стартиране на преброяването на земеделските стопанства на 1 

септември 2020 г. и предложение за назначаване на 3 броя придружители, с които 

анкетьорите да посещават, райони или квартали с особени местни условия. В 

съответствие с чл.9, ал.3 от правилата за организацията и дейността на комисията от 

страна на ОА беше подготвено становище в подкрепа на предложените в рамките на 

дневния ред решения. 

 

През отчетния период не са провеждани заседания на следните областни съвети 

и комисии - Областен съвет за развитие, Областен обществен съвет, Областен съвет за 

тристранно сътрудничество, Областен съвет по условия на труд, Областен съвет за хора 

с увреждания и на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча. 

 

XI.2. Програми и проекти реализирани от областна администрация Монтана 
 

2.1. Регионална програма за заетост на област Монтана за 2020 г. 

Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2020 г. обединява 

усилията на областната и общинските администрация за решаване на  проблемите на 

местния пазар на труда, чрез активиране на безработните от целевите групи. 

По Регионална програма за заетост на област Монтана за 2020 г. в Областна 

администрация Монтана, за срок 4 месеца при пълно работно време, бяха разкрити  4 

работни места: координатор – 2 бр., хигиенист – 1 бр.; работник-озеленяване – 1 бр. 

 

2.2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания 
Целта на програмата е повишаване пригодността и осигуряване на заетост на 

регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания, като 

предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им 

интегриране в обществото. По програмата в Областна администрация Монтана е наето 

1 лице с трайни увреждания. 

 



2.3. Национална програма „Помощ за пенсиониране“ 

Основната цел на програмата е оказване подкрепа за преход от безработица към 

работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са 

регистрирани в ДБТ, което подобрява възможностите на лицата, включени в 

програмата да придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. През 2020 г. в 

Областна администрация Монтана по програмата са наети две лица. 

 

2.4. Проект „Класик ПРО“ 

Основна цел на проект „Класик ПРО“е да се подготвят кадри за работни места и 

по професионални направления с необезпечено търсене и да се осигури активиране на 

неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се 

търсене от страна на бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към 

външните и вътрешните предизвикателства. 

Областна администрация Монтана е партньор по проекта, чрез осигуряване на 

заетост за период не по-малък от 3 месеца  на преминали обучение лица. През 2020 г. 

бяха наети  две лица като специалист за обработка на данни. 

 

2.5. Проект „Приспособяване на работно място на служител с трайно 

увреждане в Областна администрация Монтана“ 

През месец април 2020 г. Областна администрация Монтана кандидатства за 

получаване на финансиране по чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания пред 

Агенцията за хората с увреждания с проектното предложение „Приспособяване на 

работно място на служител с трайно увреждане в Областна администрация Монтана“. 

Проектът беше одобрен, успешно реализиран и отчетен до 21.10.2010 г.  

 

2.6. Проект – Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд 

„Образование-Бизнес“  по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос 

„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 

бизнеса“, процедура BG05SFOP001-2.009 - Повишаване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“  

Бенефициент по проекта е Фондация „Форум за наблюдение и анализ на 

публични политики", а партньори са  областните администрации – Ловеч, Монтана и 

Враца.  

В периода между 17 и 23 юли 2020 г., в  областните администрации Враца, 

Ловеч и Монтана се проведоха 3 фокус групи (по една във всяка област) във връзка с 

изпълнението на проекта. Целта на фокус-групите беше участниците в тях да валидират 

резултатите, до които екипът стигна в предишните етапи по отношение на 

предизвикателствата и възможностите пред професионалното образование и 

професионалните гимназии, връзката образование-бизнес, развитието на пазара на 

труда в съответните области и мястото на професионалното образование, виждането им 

за възможните механизми за взаимодействие, участието в Борда, основните насоки на 

неговата работа и др. Обсъдена беше и ролята на лидерството (на ниво местна власт и 

на училищно ниво) за развитието на професионалното образование във всяка от трите 

области.  

Идеята на механизма на взаимодействие, който се разработва в рамките на 

проекта, е да подкрепя процеси и да предлага решения, които подпомагат както 

професионалното образование в гимназиите в отделните области за преодоляване на 

конкретни предизвикателства, пред които са изправени, така и местния бизнес. На 

трите фокус-групи бяха очертани няколко основни области на взаимодействие 

непосредствено след създаването на Борда.  

На 16.10.2020 г. в сградата на Областна администрация Монтана се състоя 

обществено обсъждане на структурата и стратегията за развитие на Северозападен 

регионален борд „Образование-Бизнес “(Борда) и финалното представяне на проекта, 

извършените дейностите, постигнатите цели и резултати. Бяха представени и обсъдени 

Стратегията за развитие на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес”, 



структурата и приоритетите в работата за следващите 5 години. Сред предложените на 

обсъждането принципи на работа на Борда бяха: баланс между индивидуалността на 

учениците, нуждите на пазара на труда и на къде се движим, партньорство и 

сътрудничество, работа на основата на предварителни и текущи изследвания, 

мониторинг, анализ, определяне на нуждите на местния бизнес и световните 

тенденции, стратегическо планиране отдолу-нагоре, регионален, национален и 

международен обмен, качество и ефективност, достъпност и гъвкавост, повишаване на 

капацитета на образователните  институции и бизнеса за съвместна работа, 

утвърждаване на подхода – най-добрите условия за учене при придобиване на професия 

в средните училища. 

 

XI.3. Участие в комитетите за наблюдение на оперативните програми и 

трансграничните програми за сътрудничество 

 

3.1. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – 

България 2014-2020 г. 

Областният управител на област Монтана е член на Съвместния комитет за 

наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.  и през 

отчетния период беше подпомаган експертно във връзка с осигуряване участието му в 

заседанията на Комитета. През месеците февруари и август 2020 г. до Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството бяха изпратени писма във връзка с 

проведени актуализации на българската част от състава на Комитета за наблюдение.  

На 7 октомври 2020 г., под формата на онлайн събитие, беше проведена 

Годишна конференция по напредъка на изпълнението на трансграничната програма, 

като основни акценти в дневния ред бяха представяне на резултатите, постигнати през 

2020 г. посредством проектите, съфинансирани в рамките на Програма Интеррег V-A 

Румъния – България, както и кратки интервюта за представяне на няколко проекта, 

финансирани по програмата. 

На 15 декември 2020 г. беше проведено онлайн заседание на Комитета за 

наблюдение, в рамките на чиито дневен ред бяха обсъдени етапа на изпълнение на 

програмата, Годишния комуникационен план за 2021 г., както и предстоящи стъпки, 

свързани с процеса на програмиране за програмен период 2021-2027 г. 

До Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше 

изготвено писмо от Областния управител във връзка с излъчване на представители на 

областите от СЗР, попадащи в пограничната зона Румъния - България в състава на 

Тематична работна група по Цел на политиката 5 "Европа по-близо до гражданите" за 

програмен период 2021-2027 г. 

 

3.2. Програмата за трансгранично сътрудничество Програма Интеррег ИПП 

България – Сърбия 2014-2020 г. 

Във връзка със стартирането на проектите финансирани  по втората покана на 

Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. беше актуализирана 

заповедта  на членовете в Съвместния комитет за наблюдение. Регулярно се 

провеждаха писмени процедури за одобрение на промени по текущи проекти по 

програмата. В края на годината се проведе онлайн съвместна работна група, както и 

заседание на Съвместния комитет за наблюдение. 

Онлайн срещата бе председателствана от заместник-министъра на регионалното 

развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и г-н Михаило Дашич, помощник 

министър в Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия. 

На заседанието бяха одобрени логическата рамка за изпълнение на програмата, 

която включва още две стратегически направления. 

Най-голям ресурс в размер на 55% от нейния бюджет ще бъде заделен за 

инструмента за интегрирано териториално развитие в трансграничния район в 

съответствие със стратегическите цели на Териториалния дневен ред на ЕС 2030. Той 

ще даде възможност за интегрирани междусекторни проекти, които имат за цел да 



стимулират икономическото развитие в региона и да насърчават партньорствата между 

властите, гражданското общество и бизнеса за намиране на решения за местните 

нужди. 

Другият стратегически проект предвижда преоборудване с модерна техника и 

защитни средства на структурите на МВР и мащабна кампания за подготовка на 

населението за реакция при природни бедствия, включително доброволчески 

организации, бизнеси, студенти и ученици и други групи. Ще се разшири 

съществуващото сътрудничество между двете страни чрез разработване на съвместни 

политики, протоколи, процедури и подходи за предотвратяване на риска и бързо 

реагиране при потенциални извънредни ситуации като пожари, наводнения и други 

природни бедствия и извънредни ситуации.  

В рамките на заседанието на съвместния комитет за наблюдение по Програмата 

за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г. стана ясно, че тя се 

изпълнява успешно - договорен 100% от бюджета от  68 млн. лв. Към бенефициентите 

са разплатени почти 40 млн. лв., което е почти 60% от него.   

 

3.3. Оперативни програми “Иновации и конкурентоспособност” и “Инициатива 

за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. 

През месец януари 2020 г. до Министерство на икономиката е изпратено писмо 

на Областния управител във връзка с извършена актуализация на състава на 

Тематичната работна група за разработване на ОПИК за програмен период 2021-2027 г. 

В писмото са посочени излъчените от регионалния съвет за развитие титулярен 

представител и заместници в ТРГ. 

В началото на 2020 г. са одобрени Вътрешни правила за дейността на 

Тематичната работна група (ТРГ) за изготвяне на Програма за конкурентоспособност и 

иновации в предприятията (ПКИП) за програмен период 2021-2027 г., а в рамките на 

проведена през месец октомври писмена процедура на ТРГ е одобрен  втория проект на 

на новия програмен документ като е даден мандат на председателя на ТРГ за 

изпращане на документа в ЕК с цел провеждане на неформални консултации. 

През месец ноември 2020 г е проведна процедура на Тематичната работна група 

за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 

интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) 2021-2027, където Областният управител на 

област Монтана участва като заместник на титулярния представител (ОУ на област 

Враца). В рамките на процедурата са одобрени вътрешни правила за дейността на ТРГ, 

както и първи работен вариант на програмата, който в края на месец ноември е 

изпратен за неформални консултации в ЕК. 

На 17 септември 2020 г. беше проведено Десетото заседание на КН на ОПИК и 

ОПИМСП, в рамките на чиито дневен ред бяха одобрени Методология и критерии за 

подбор на операции по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 

000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, 

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Адаптиране на 

дейността на МСП в контекста на COVID-19, Методология и критерии за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на устойчива 

бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на 

качеството на течните и твърдите горива. Наред с това беше обсъдено и одобрено 

изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2020 г. 

Във връзка с дейността на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП през 

годината са проведени писмени процедури за неприсъствено вземане на решение както 

следва: 

През февруари е проведена процедура на КН, в рамките на която са одобрени 

Методология и критерии за подбор на операции по финансов инструмент 

„Финансиране със споделяне на риска“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на малките и средни предприятия“, Методология и критерии за 

подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП: „Техническа 

помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на 



строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Приоритетна 

ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, 

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Създаване и развитие на 

Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично 

развитие и иновации“. 

През месец май е проведена писмена процедура, в рамките на която са одобрени 

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа на микро и 

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, 

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. 

През месец юни е проведена писмена процедура, в рамките на която са одобрени 

методология и критерии за подбор на операции по инструмент "Портфейлни гаранции" 

в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на малките и средни 

предприятия", методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа 

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на малките 

и средни предприятия“. Одобрени са Годишни доклади за изпълнението на ОПИК и 

ОПИМСП за 2019 г. и е даден мандат на Управляващия орган да отрази допълнителни 

промени в текстовете на докладите във връзка със съгласуването им със службите на 

Европейската комисия, както и да отрази технически корекции по тях при 

необходимост. 

През месец август е проведена писмена процедура, посредством която са взети 

решения както следва: Одобрява Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията (МТИТС) за конкретен бенефициент по ОПИК и одобрява 

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за МСП, 

извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от 

COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ , Одобрява Министерството 

на туризма (МТ) за конкретен бенефициент по ОПИК и одобрява Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия 

сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане 

на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ Одобрява изменението 

на Методология и критерии за подбор на операции по финансови инструменти 

„Фонд/ове за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално 

финансиране за устойчиво развитие“ и „Фонд/ове за рисков капитал“. 

През месец октомври е проведена писмена процедура, в рамките на която е 

одобрено предложението на Управляващия орган за увеличаване на бюджета на 

процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства в 

размер на 52 000 000 лева, като с увеличението ще се финансират всички подадени 

проектни предложения, които отговарят на изискванията за кандидатстване по 

процедурата. 

През месец ноември е проведена писмена процедура, в рамките на която са 

одобрени промени в критериите за подбор на операции по процедура „Подобряване на 

бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на 

съоръжения чрез подкрепа за дейността на Българския институт по метрология“. 

Промените касаят удължаване на процедурата до 2021 г. и удължаване на 

продължителността на проектите от 36 на 41 месеца. 

През месец декември 2020 г. е проведена процедура, в рамките на която 

Националната агенция за приходите (НАП) е одобрена за конкретен бенефициент по 

ОПИК и като наред с това са одобрени Методология и критерии за подбор на операции 

по процедура „Подкрепа чрез оборотни средства за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална 

агенция за приходите (НАП). 



В края на месец декември е проведена процедура, в рамките на която са 

одобрени предложени промени в методология и критерии за подбор на операции в 

рамките на процедура за безвъзмездна финансова помощ „Позициониране на България 

като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа на дейността на 

БАИ“. Промените касаят удължаване на продължителността на процедурата до 2023 г. 

и продължителността на проектите от 60 на 77 месеца.   

 

3.4. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

На 12 февруари 2020 г. бшее проведено Деветото заседание на Комитета за 

наблюдение на Програмата  за морско дело и рибарство, в рамките на чиито дневен ред 

е разгледан напредъка по изпълнение на програмата, като наред с това са разгледани и 

обсъдени както следва: изменението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020 г., изменената Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на ПМДР, 

както и изменени критерии за проекти. Представени са възможностите за използване на 

финансов инструмент по ПМДР, а също и отчет на Годишния план да действие по 

ПМДР за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 

г. 

Във връзка с дейността на комитета през годината са проведени писмени 

процедури за неприсъствено вземане на решение както следва: 

В рамките на процедура, проведена през месец май е одобрено изменение в 

ПМДР, посредством което са въведени мерки за смекчаване на въздействието на 

COVID – 19 върху сектора на рибарството и аквакултурите. 

Изменение на програмата е извършено и през месец юни, като в рамките на 

проведената процедура освен обосновката за предложеното изменение е одобрен и 

Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2019 г. 

През месец септември е проведена писмена процедура, в рамките на която е 

взето решение да бъдат финансирани 2 бр. проекти от резервния списък с проектни 

предложения по процедура „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 

като мотивите за това решение са свързани с освободен финансов ресурс от 

неизпълнени или прекратени проекти от по-стари покани по същата мярка. 

В края на месец септември е проведена процедура, посредством която е 

одоберно изменение на Индикативната годишна работна програма на ПМДР за 2020 г., 

продиктувана от направените по-рано промени във финансовия план на програмата. 

През месец ноември е проведена процедура, врамките на която са одобрени 

предложените от Управляващия орган проект на Индикативна годишна работна 

програма  (ИГРП) за 2021 г. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-

2020 г., както и за информация относно утвърдения Годишен план на действие (ГПД) за 

2021 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. 

Във връзка с дейността на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на 

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за период 2021-2027 г. са 

проведени поредица от заседания както следва: 

На 14 сепетември 2020 г. е проведено първото заседание на ТРГ посредством 

приложението за видеоконферентни връзки Cisco Webex. В рамките на дневния ред са 

разгледани и обсъдени проект на Вътрешни правила за дейността на ТРГ, както и 

ситуационен анализ на състоянието на сектор „Рибарство“. 

Второто онлайн заседание на ТРГ е проведено на 9 октомври 2020 г. с основен 

акцент – обсъждане и одобряване на Многогодишен национален стратегически план за 

аквакултурите в България 2021-2027 г. 

Третото онлайн заседание на ТРГ е проведено на 25 ноември 2020 г. с основен 

акцент в дневния ред – обсъждане на структурата на Програмата за морско дело, 

рибарство и аквакултури в т.ч. визия, приоритети, цели по темплейта на ПМДРА 2021-

2027 г. 

На 10 декември 2020  г. е проведено четвъртото онлайн заседание на ТРГ, в 

рамките на чиито дневен ред е разгледан първият пакет от мерки, които ще бъдат 

заложени по приоритетите в новия програмен документ. 



Петото заседание на ТРГ е проведено онлайн на 21 декември 2020 г. с основен 

акцент в дневния ред - обсъждане на проекти на част от операциите (мерките), които 

ще бъдат заложени по съответните приоритети на Програмата за морско дело, 

рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г 

 

XI.4. Провеждане на работни срещи и обмяна на опит в сферата на регионално 

развитие  

 

4.1. Иновационна стратегия за интелигентна специализация  

От фондация „Приложни изследвания и комуникации“ беше получено писмо,  

отнасящо се до покана за участие във фокус група по темата за иновациите и 

приложните изследвания в контекста на новата Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация на страната за периода 2021-2027 г. Дискусията беше проведена на 21 

юли 2020 г. под формата на видеоконферентна връзка, като в нея се включи и експерт 

от ОА. 

В отговор на постъпило от Министерство на икономиката писмо бяха 

подготвени и изпратени в табличен вид предложения за тематични области със 

съответните подобласти за интелигентна специализация на област Монтана, които да 

бъдат включени в съдържанието на новия документ на Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация за периода 2021-2027 г. Предложенията бяха изготвени в 

съответствие с писмените становища и препоръки, постъпили в Областна 

администрация Монтана в рамките на проведените от Областния управител 

консултации със заинтересованата общественост на областно ниво относно наличния в 

областта потенциал за иновационно представяне в контекста на ИСИС 2021-2027 г. 

Двете тематични области, които бяха определени за област Монтана са „Мехатроника“ 

и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ със съответните подобласти, 

като те следва да допълнят формулираната на централно ниво и приоритетна за всички 

региони в страната тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна 

икономика“. 

 

4.2. Конкурс на БАИ „Инвеститор на годината“ за 2020 г. 

В края на 2020 г. до кметовете на общини и съсловните работодателски 

организации в област Монтана беше подготвено писмо във връзка с годишните награди 

„Инвеститор на годината“. Конкурсът се организира традиционно от Българската 

агенция за инвестиции и цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, 

реализирани през 2020 г., като отличията се връчват на фирми, направили значима 

стъпка в развитието си чрез инвестиции, разкрили нови работни места и заложили на 

внедряването на високи технологии с цел постигане на интелигентен и устойчив 

икономически растеж. Наградите, които се раздават са в следните категории: 

1. Инвеститор на 2020 г. 

2. Инвестиция на зелено на годината. 

3. Инвестиция в разширяване на бизнес. 

4. Инвестиция в иновативен бизнес. 

5. Инвестиция в човешки капитал. 

Почетни награди – плакети на БАИ се дават и за успешен стартъп и община в 

България с най-много инвестиции. 

Посредством изпратеното от ОА писмо общините и браншовите организации са 

потърсени за съдействие за номинирането на успешни инвестиционни инициативи, 

реализирани през 2020 г. на територията на областта. 

 

4.3. Транспорт и безопасност на движението по пътищата 

 В периода 16 – 22 септември Областна администрация – Монтана взе участие в 

Европейската седмица на мобилността под мотото „Остани жив! Пази живота!“. 

Бяха отпечатани плакати, които да бъдат поставени в сградите на училищата и детските 

градини на територията на областта с цел превенция на пътнотранспортни 



произшествия. Областният управител, заедно с  ОДМВР – Монтана  и ОУ „Иван Вазов“ 

проведоха редица мероприятия на територията на град Вършец. Денят започна с лекция 

по безопасност на движението на тема „Остани жив! Пази живота!“, която служители 

на Пътна полиция при РУ – Вършец изнесоха на децата от V-клас – бивши доброволци 

по програмата „Детско полицейско управление“. Учениците проведоха и практическо 

занятие по безопасност на движението. В град Вършец на кръстовището на ул. „Цар 

Иван Асен II“ и ул. „Александър Стамболийски“ децата, облечени в светлоотразителни 

жилетки, съвместно със служители на РУ-Вършец спираха, с помощта на стоп палка, 

движещите се моторни превозни средства, раздаваха на водачите превантивни брошури 

и призоваваха всички участници в движението да бъдат внимателни и търпеливи, за да 

запазят своя живот и живота на останалите хора. 

  

 Работна среща относно проблеми при транспортното обслужване с железопътен 

транспорт 

На 11.02.2020 г. в Областна администрация – Монтана се проведе работна среща 

на Областния управител на област Монтана, кметовете на община Лом и на община 

Брусарци, заместник областният управител на област Видин и представители на 

общините Видин, Мокреш, Димово  със специалисти от „БДЖ-Пътнически превози“ 

ЕООД. 

Срещата бе инициирана от областните управители на област Монтана и област 

Видин, във връзка със зачестилите сигнали за влошеното обслужване с железопътен 

транспорт на територията на двете области. 

Разисквани бяха проблемите, които са възникнали пред жителите на двете 

области след актуализирането от 15 декември 2019 г. на графика за движение на 

влаковете от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. С новото разписание, на територията 

областите Монтана и Видин, се очертаха проблеми с ежедневното придвижване на 

работещите в  участъците Лом-Брусарци-Бойчиновци-Монтана и Видин-Димово-

Орешец.   

Кметовете на Лом и Брусарци, изразиха несъгласие с въведеното, в участъка 

Брусарци – Лом, превозване на пътниците от влаковете с автобуси.   

Представени бяха и проблемите за жителите на област Видин – новият начален 

час на тръгване на сутрешния влак от гара Видин, състоянието на сградата на спирката 

на жп гара Макреш и прилежащите жп прелези и други.   

От „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД бяха разяснени проблемите с недостига 

на подвижния състав, неговото лошо техническо състояние, което не позволява 

компромис с безопасността, параметрите на жп инфраструктурата, правилата за 

действие при необходимост от движение на влакове с по-ниски параметри и плана за 

композиране на влаковете, превозването на пътниците от влак за част от маршрута с 

автобуси. 

Срещата приключи с уверение от страна на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, 

че от 1 март 2020 г. ще бъде възстановено движението на влаковете по направление 

Лом – Брусарци. 

 

 29 юни - ден за безопасност на движението по пътищата 

На 29 юни, за втора поредна година отбелязахме Националния ден на 

безопасността на движението по пътищата, определен през 2019 г с решение на 

Министерски съвет за единната дата за страната ни. 

По инициативата на Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ през тази година институциите съсредоточиха усилията си около 4 ключови 

теми свързани с безопасността на движението по пътищата: 1.опасностите свързани с 

използването на мобилни телефони при шофиране; 2.скоростта; 3.Важността от 

поставянето на обезопасителен колан и 4.безопасността в градски условия и в частност 

- тази на пешеходците.  За всяка от тях от ДАБДП бяха разработени единни визии, 

които бяха предоставени на областните администрации, общини и други институции, 

неправителствени организации и компании. 



Областна Администрация Монтана, всички общини и структури на областно 

ниво взеха участие в инициативата „На пътя животът е с предимство“, чиято цел е 

засилване на вниманието на обществеността към проблемите свързани с пътната 

безопасност. 

Областна Администрация разпространи печатни материали под формата на 

плакати и листовки на територията на всички общини и структури на територията на 

област Монтана, с цел да  се подобри информираността на хората към проблема.  Беше 

проведена и полицейска акция  за спазване на правилата за движение по пътищата. 

 

 Дни на безопасността на пътя в периода 16-22 септември 

През 2020 г. кампанията „Дни на безопасността на пътя“ се проведе в периода 

между 16 – 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“. 

Областна администрация Монтана участва в кампанията Дни на безопасността 

на пътя (SAFETY DAYS) съвместно с ОДМВР Монтана и ОУ „Иван Вазов“ град 

Вършец.  

На 16 септември, в ОУ „Иван Вазов“ и на територията на град Вършец се 

проведоха редица мероприятия. Денят започна с лекция по безопасност на движението 

на тема „Остани жив! Пази живота!“, която служители на Пътна полиция при РУ – 

Вършец изнесоха на децата от V-клас – бивши доброволци по програмата „Детско 

полицейско управление“. Акцент на лекцията беше, че отговорността за жертвите на 

пътя е обща и всеки трябва да прояви внимание, за да защити себе си и другите от 

инциденти и злополуки на пътя. 

Непосредствено след приключване на лекцията по безопасност на движението, 

свързана с Европейският ден без загинали на пътя, всички доброволци от Детското 

полицейско управление завършили обучението си през учебната 2019/2020 г., бяха 

наградени тържествено в двора на училището от областния управител на област 

Монтана и директора на ОДМВР Монтана. Доброволците получиха грамота за отлично 

представяне и успешно завършен двугодишен курс на обучение по програма „Детско 

полицейско управление“, както и почетен плакет. 

След награждаването учениците проведоха и практическо занятие по 

безопасност на движението. В град Вършец на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен II“ 

и ул. „Александър Стамболийски“ децата, облечени в светлоотразителни жилетки, 

съвместно със служители на РУ-Вършец спираха, с помощта на стоп палка, движещите 

се моторни превозни средства, раздаваха на водачите брошури и призоваваха всички 

участници в движението да бъдат внимателни и търпеливи, за да запазят своя живот и 

живота на останалите хора. 

 На 13 ноември 2020 г. Областна администрация Монтана се включи в 

отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия. Панихида в памет на загиналите в пътни инциденти бе отслужена в 

църквата „Св. св. Кирил и Методий” в Монтана. 

На възпоменателната служба присъстваха служители на областна 

администрация, представители на ОД на МВР - Монтана, държавни институции, които 

са членове на областната комисия по безопасност на движението, неправителствени 

организации и граждани.  

 

4.4. Транспортно обслужване на населението 

 Във връзка с постъпило искане от кмета на община Чипровци бе издадено 

Решение № ОКД-24-2/30.06.2020 г. за предприемане на спешна мярка от 

Областния управител на област Монтана при условията на Регламент (EO) 

№1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. чрез 

даване на съгласие за удължаване срока на договора за обществена поръчка за 

услуга за превоз на пътници по областната транспортна схема от квотата на 

община Чипровци за срок от 6 (шест) месеца по линия Монтана – Превала, с 

маршрутно разписание № 103702 с часове на тръгване от Превала – 07,55 часа и 

обратен курс – 13,30 часа от Монтана.  



 Във връзка с постъпило искане от кмета на община Вършец бе издадено 

Решение № ОКД-24-1/11.06.2020 г. за даване на съгласие за предприемане на 

спешна мярка при условията на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., по реда на чл. 16д, ал. 6 от 

Наредба № 2/15.03.2002 г. за  условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници за съгласие за 

прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществена 

услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания по 

автобусни линии от квота на община Вършец, за срок от 1 (една) година, 

считано от издаване на настоящето решение. 

 

4.5. Туризъм    

 Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16RFOP002-2.010-0002 

„Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа 

за създаване и функциониране на Организациите за Управление на 

Туристическите Райони” към Министерство на туризма  - изготвянето на онлайн 

платформа промотираща районите попадащи към ОУСтТР беше обобщена 

информацията предоставена от общините в областта. 

 Във връзка с изготвянето на План за действие за периода 2021 – 2025 към 

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България бяха 

обобщени предложенията от общините и изпратени в Министерството на 

туризма.  

 

4.6. Енергийна ефективност 

 Във изпълнение разпоредбите на чл. 12 от Закона за енергийната ефективност 

беше изпратен на Агенцията за устойчиво енергийно развитие годишен отчет за 

2019 г. за изпълнение на програмите по енергийна ефективност и за управление 

на енергийната ефективност в Областна администрация Монтана. 

 В отговор на писмо от АУЕР бе попълнен и изпратен списък на отопляваните 

и/или охлаждани сгради – държавна собственост с РЗП над 250 кв.м., 

използвани от областната администрация, за които през 2019 г. са прилагани 

мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Във връзка с изпълнение на задълженията по Закона за енергията от 

възобновяеми източници беше изготвено писмо до кметовете на всички общини 

в област Монтана, в което им напомняме, че в съответствие с разпоредбите на 

чл. 10, ал. 3, т. 2 от същия закон е необходимо ежегодно да представят на АУЕР 

и на областния управител информация за изпълнението на програмите за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. 

Получената от тях информация бе обобщена и в съответствие с разпоредбите на 

чл. 8, т. 3 от ЗЕВИ изпратена на АУЕР.  

 

4.7. Околна среда 

 Представител на Областна администрация Монтана е член на Експертния 

екологичен съвет към РИОСВ – Монтана. На 4 декември 2020 г. Екологичният 

експертен съвет към РИОСВ – Монтана, проведе редовно заседание с цел 

разглеждане на разработен ДОВОС с приложена към него документация по 

отношение на инвестиционно предложение „Експлоатация на инсталация за 

обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от 

фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на 

град Монтана. От страна на Областна администрация Монтана беше подготвено 

становище в подкрепа на решението на РИОСВ за неодобряване на 

инвестиционното предложение. Основният мотив за решението беше 

продиктуван от факта, че площадката за изграждане на инсталацията е 

разположена в непосредствена близост до търговски обекти и складове, 

съхраняващи продукция от хранително-вкусовата промишленост, предвид което 



съставът на РЕЕС счете, че инвестиционното намерение представлява 

потенциален риск за здравето на населението и не следва да бъде допуснато до 

реализация на територията на града. 

 През месеците септември и октомври 2020 г. по инициатива на Министъра на 

околната среда и водите и във връзка с разпореждане на Върховна 

административна прокуратура бяха предприети действия за почистване на 

складове за пестициди с изтекъл срок на годност, намиращи се на територията 

на селата Бели мел, община Чипровци и Дългоделци, община Якимово в 

рамките на Договор № 13693/2020 с предмет: „Преопаковане, транспорт, 

предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – пестициди, 

опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и почистване на 

складовете, в които се съхраняват“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД „Проект 

Пестициди 2019“.  

На областно ниво и посредством Заповед на Областния управител № № РД-20-

9/08.09.2020 г. беше сформирана междуведомствена комисия с участието на 

представители на съответните общини, РИОСВ, ОДЗГ, РДПБЗН и ПУДООС и с 

основна задача – приемане на извършената от изпълнителя работа и подписване на 

съответните складови протоколи в комплект с протоколите за отпадъци за почистените 

складове. В рамките на проведените инициативи беше осъществено вземането на проби 

за установяване на точния химически състав на пестицидите в Бели мел и Дългоделци, 

които впоследствие бяха сортирани, преопаковани и транспортирани за унищожаване в 

инсинератор във  Франция. 

 През месец септември от Директора на РИОСВ Монтана постъпи уведомително 

писмо относно складове за ПРЗ с изтекъл срок, намиращи се в с. Медковец, община 

Медковец, и с. Долно Озирово, община Вършец, които са в лошо състояние и 

представляват потенциален риск за човешкото здраве и околната среда. От страна на 

ОА Монтана бяха предприети незабавни действия и въз основа на изпратено до МОСВ 

писмо от Областния управител двата горепосочени склада бяха включени в проекта на 

ПУДООС за обезвреждане на пестициди.  

 Дейностите по обезвреждане на опасните ПРЗ в склада, намиращ се в с. 

Медковец бяха приключени на 19 ноември 2020 г., когато съставът на сформираната 

със Заповед на Областния управител № РД-20-9-3/21.10.2020 г. междуведомствена 

комисия беше събран на терен за приемане на извършената от ДЗЗД „Проект 

Пестициди 2019 работа и подписване на съответните складови протоколи. През 2021 г. 

предстои стартирането на дейностите по почистване на склада в с. Долно Озирово. 

 

 През месец февруари 2020 г. до Регионалната дирекция по горите в Берковица 

беше изпратено становище във връзка с проведените от дирекцията консултации 

по задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Областен 

план за развитие на горските територии.  

По-късно през месец октомври до РДГ е подготвено и изпратено становище във 

връзка с нанесени корекции в разработения Доклад за Екологична оценка. На 

сайта на Областна администрация Монтана беше публикуван график за 

провеждане на обществени консултации като част от процедурата за 

разглеждане, приемане и утвърждаване на Областен план за развитие на 

горските територии (ОПРГТ) и Доклад за екологична оценка на ОПРГТ в 

съответствие с изискванията на чл.58, ал.2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за 

инвентаризация и планиране в горските територии и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

През месец април 2020 г. до кметовете на общини и Управителя на „Напоителни 

системи“ ЕАД – клон Мизия беше изпратено писмо във връзка с необходимостта 

от поддържане на оптимално ниво на водата във водоемите в област Монтана 

през размножителния период на рибните популации. 

 

4.8. Младежки дейности 



 Във връзка с ежегодното извършване на мониторинг по прилагането на 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция беше изготвена обобщената справка за област Монтана за 2019 г.  и 

същата е предоставена на Държавна агенция за закрила на детето за 

публикуване.  

През месец юни от Държавната агенция за закрила на детето беше получен 

обобщения за страната Доклад за за 2019 г.  

 Във връзка с постъпило писмо от Министерство на младежта и спорта, на 

областно ниво беше обобщена информацията за годишния доклад за 2019 г. за 

изпълнението на Националната стратегия за младежта и беше изготвен план за 

2020 г.  

 Във връзка с постъпило писмо  от Държавна агенция за закрила на детето беше 

обощена предоставената от общините информация за 2018 и за 2019 г. относно 

за извършените дейности по закрила на деца с изявени дарби.  

 Сред общините в областта беше популяризирана инициативата „Посланик на 

доброто “ на Държавната агенция за закрила на детето, с която се събират 

истории за хора, помогнали на дете и/или на семейството му в труден момент, 

беда, тежък инцидент, и са променили житейска съдба. Най-вълнуващите от 

всички събрани истории от цялата страна ще бъдат заснети и популяризирани от 

Държавната агенция за закрила на детето.  

 Инициативата на председателя на Държавна агенция за закрила на детето 

относно връчване на отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ - 

регламент и формуляри за участие, също беше изпратена до кметовете на всички 

общини за участие. 

 Във връзка с постъпило писмо министъра на културата, областна администрация 

Монтана обобщи информацията предоставена от общините за предстоящите 

културни събития и беше изготвен Културен календар за 2021 г. в област 

Монтана. 

 

4.9. Други работни срещи и обмяна на опит в сферата на регионалното 

развитие 

 Дискусионна среща по Оперативни програми “Иновации и 

конкурентоспособност” и “Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-

2020 г. 

Събитието беше финансирано по Оперативна програма ”Добро управление” и се 

проведе през м. март 2020 г. Участие взеха представители на ведомства, агенции, 

неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на 

политиките и мерките, които ще се финансират в рамките на ОПИК 2021-2027 г. 

В рамките на дневния ред бяха представени и приети Вътрешните правила за 

дейността на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за 

иновации и конкурентоспособност” за програмния период 2021–2027 г. Членовете на 

ТРГ бяха запознати с нормативната рамка за програмен период 2021-2027 г., както и с 

предприетите действия за подготовка на ОПИК  2021–2027 г. В края на заседанието 

беше представена и обсъдена концепцията за бъдещата оперативна програма. 

 

 Дискусия за ”Демографските промени и тяхното въздействие върху пазара на 

труда, икономическото развитие и сигурността в България и Европа” 

Събитието, организирано от Българската Чийвинг асоциация в сътрудничество с 

Института за изследване на населението и човека към БАН, СУ ” Св. Климент 

Охридски”, Британско-българската бизнес асоциация и БТПП, беше проведено на 27 

Февруари  в Представителството на Европейската комисия гр. София. Целта на 

дискусията беше запознаване с демографските тенденции и предизвикателствата в 

света, Европа включително и България (2020-2060). Също така бяха дискутирани 



решения за недостига на работната ръка в Европа и как да  бъде стимулирано 

икономическото развитие при новите  демографски тенденции в България.  

 

 Пресконференция по Проект ”Открийте съкровищата на ромите” 

Събитието се проведе на 21.02.2020 г. и беше организирано от „Агенция за 

регионално развитие и бизнес център 2000” и финансирано по Програма Интеррег V-A 

Румъния- България. На пресконференцията бяха представени организациите, 

участващи като партньори в проекта, както и основните цели, за развитие на ромската 

общност. Също така бяха представени и извършените дейности по проекта и 

постигнатите резултати. 

 

 Първо национално събитие на тема: ”Подкрепа за по-добро разбиране на 

подхода за управление на Натура 2000 в България” 

Срещата се проведе  на 28.01.2020 г. и беше организирана във връзка с Проект ” 

Знания за Натура 2000”, финансиран по  Оперативна програма ” Околна среда 2014-

2020 г.”, изпълняван от Дирекция ”Национална служба за защита на природата” 

(НСЗП) от администрацията на Министерство на околната среда и водите от края на 

2017 г.  

Пред участниците бяха представени Правно-нормативната рамка за новия 

подход за управление на Натура 2000, както и с отговорностите на Националния 

консултативен съвет и Документ за целите на Натура 2000. 

 

 Информационна кампания на Министерството на земеделието, храните и горите 

за 2020 година 

Събитието беше организирано от Областна дирекция ”Земеделие” гр. Монтана и 

се проведе на 18.02.2020 г. По време на информационната кампания се разгледаха 

новите моменти в условията по схемите за директни плащания, както и предстоящите 

приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г., също така се 

обърна внимание и на новите моменти в законодателството в сектор Животновъдство. 

 

 Работна среща за разработване на федерирани портали за Областна 

администрация – 25.02.2020 г. 

На работната среща, организирана от Държавна агенция „Електронно 

управление“, бяха дискутирани идеи за нова визия  на сайтове на областните 

администрации, както и по-лесно използване на предлаганите услуги за граждани. 

Разработването на платформата дава възможност за всеки федериран портал  да бъде 

изграден чрез шаблон, специално изготвен за да отговаря на изискванията и нуждите на 

съответната администрация, така и на Правилата за институционална идентичност, 

достъпност и мрежова и информационна сигурност. 

 

 21-ва национална  конференция по Е-управление /Ефективно и сигурно 

електронно управление/ 

Събитието беше проведено на 05.03.2020 г. под патронажа заместник министър-

председателя  по икономическата и демографската политика и председател на Съвета за 

киберсигурност към Министерски съвет и  организирано от ICT Media, Капитал & 

ISACA Sofia Chapter. На конференцията се разгледаха следните теми: 

1.Предизвикателствата пред дигиталната трансформация в публичния сектор 

2.Еволюция на оперативната съвместимост и разработването на приложения за 

държавния облак и държавните хибридни ИТ 

3.ОП ” Добро управление”- предизвикателства и възможности 

4.Автоматизиран достъп до базата данни на имотен регистър за служебни цели 

5.Електронно управление 2020 г. 

 



 Информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: 

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”  

Проекта е финансиран от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, а 

събитието беше организирано от ПУДООС и се проведе през месец юни 2020 г.  

Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и 

други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ има за цел 

осигуряването на екологосъобразното обезвреждане на негодни за употреба пестициди 

и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на 

цялата страна. Подготовката на проекта е основана на мащабно проучване на 

съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди, което 

включва и набиране на редица ключови данни и извършване на допълнителен анализ. 

 

 

 

Изготвили:          /п/ 

Даниела Миронова 

Директор на дирекция АПОФУС 

 

инж. Нели Дацова    /п/ 

Директор на дирекция АКРРДС 

 

 


