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І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

І.1. Численост 

Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с 

Устройствения правилник на областните администрации през 2018 г. е 33 броя. 

Към 31.12.2018 г. са заети 29 щатни бройки. От тях 10 са по трудово 

правоотношение и 19 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 31.12.2018 г. числеността по ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на 

някои дейности в бюджетните организации е 3 броя. Заети са 2 длъжности от 

служители, които извършват дейности по поддръжка и хигиенизиране сградата на 

областната администрация. Не е заета 1 длъжност – „работник поддръжка“.  

По програма „Старт на кариерата” през 2018 г. е сключен 1 рамков договор с 

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

месеца са назначени двама експерти – един в дирекция АПОФУС и един в дирекция 

АКРРДС.  

По Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2018 г., за срок от 6 

месеца са назначени 5 безработни лица на длъжности „координатор“, „работник 

поддръжка“ и „работник озеленяване“. 

През 2018 г. е сключен и един рамков договор с Агенция по заетостта чрез 

Дирекция „Бюро по труда“ Монтана по Проект КРОС-БИ с период на действие от 3 

месеца. По проекта е наето 1 лице на длъжност „специалист, обработка на данни“. 

През 2018 г. продължава договора по Национална програма за заетост и 

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

„специалист“ за срок до 12.05.2018 г. 

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

„Хигиенист“ за срок от 2 години, считано от 29.10.2018 г. 

 

І.2. Назначаване на служители 

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. по утвърдената численост на 

персонала са назначени четири служители: 

 трима служители по трудово правоотношение – един служител на длъжност 

главен специалист в дирекция АПОФУС, един на длъжност главен специалист в 

дирекция АКРРДС и един специалист в дирекция АКРРДС. 

 един служител по служебно правоотношение на длъжност младши експерт в 

дирекция АКРРДС, след проведена конкурсна процедура през 2017 г.  

През 2018 г. не са провеждани конкурсни процедури за назначаване на държавни 

служители. 

През 2018 г. е сключен трудов договор с едно лице за изпълнение на задължения 

на оперативен дежурен по ПМС 212 за заместване на продължително отсъстващ 

служител. 

   

І.3. Прекратяване на правоотношения 

През 2018 г. са прекратени правоотношенията с четири служители от 

утвърдената численост на персонала, както следва: 



По служебно правоотношение – един старши експерт от дирекция АПОФУС, 

един главен експерт и двама младши експерти от дирекция АКРРДС – по взаимно 

съгласие, на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител; 

 По трудово правоотношение – един специалист от дирекция АКРРДС, на 

основание чл. 327, ал. 9 от кодекса на труда, поради постъпване на държавна служба. 

 

 Прекратен е договорът с оперативния дежурен по ПМС 212 за заместване на 

продължително отсъстващ служител, поради завръщане на същия. 

 

Поради изтичане срока, през 2018 г. са прекратени договорите на наетите по  

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

Програма „Старт на кариерата” 2018 г. – 2 лица; 

Проект КРОС-БИ – 1 лице; 

Регионална програма за заетост 2018 – 5 лица; 

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

лице. 

 

І.4. Отпуски на служителите 

             През 2017 г. служителите по щатната численост на Областна администрация 

Монтана са използвали 666 дни полагащ им се платен годишен отпуск, 13 дни платен 

отпуск за съдебни заседатели и 236 дни неплатен отпуск, от които 149 дни неплатен 

отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда. 

Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2018 г. е 331 

дни, в т.ч. 28 дни – неизползван отпуск преди 01.01.2010 г. 

 

І.5. Обучения на служителите 

 През 2018 г. преминалите обучение служители са 26 на брой. Те са участвали в 

30 проведени обучения и семинари. 

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

от които 8 са от 2018 г. и 4 – от 2017 г. 

 Преминалите обучения са по следните теми: 

 Организация на документооборота в държавната администрация; 

 Оценка на въздействието; 

 Вътрешен контрол; 

 Отворени данни в управлението; 

 Лична ефективност. Емоционална интелигентност; 

 Комуникационни умения; 

 Обучение на специалисти, агрегиращи информация за софтуерната платформа 

на системата; 

 Първоначално обучение по защита на класифицираната информация; 

 Надзор на общински нормативни актове; 

 Стратегически обществени поръчки - политики, процеси и добри практики; 

 Електронно управление; 

 Въведение в Общия регламент за защита на личните данни – GDPR; 

 Управление на проекти; 

 Въведение в държавната администрация; 

 Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи); 

 Актуални аспекти на нормативната база и политиката по равнопоставеност на 

жените и мъжете; 

 Внедряване на по-добри организационни и технологични модели на 

взаимодействие и административно обслужване; 

 Управление на кризи и защита при бедствия; 



 Електронни таблици (ECDL); 

 Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014-2020; 

 Прилагане на комплексно административно обслужване; 

 Планиране и организация на електронно административно обслужване; 

 Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в администрацията чрез 

електронно управление (въвеждащ курс); 

 Доказателствена стойност на електронните документи; 

 Обучение, във връзка със Закона за изменение на Закона за ратифициране на 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове; 

 Други специализирани обучения. 

 

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

 В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от 

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

 През периода са сключени 4 граждански договори с лицензирани оценители за 

изготвяне на пазарни оценки за продажба и определяне на начална тръжна цена за 

отдаване под наем на имоти държавна собственост в управление на областния 

управител на област Монтана. 

   

І.7. Стажове на ученици и студенти 

През 2018 г. са проведени общо 3 студентски стажа по специалност „право“. 

През периода не са провеждани студентски стажове от Централизираната кампания за 

студентски стажове в държавната администрация, поради липса на явили се кандидати. 

 

ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

И през 2018 г. цел на Областна администрация Монтана е качествено и 

прозрачно предоставяне на административните услуги. Тя е във връзка със 

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

държавната администрация 2014-2020 г. 

Целта е постигната чрез изпълнение на следните дейности: 

 Предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за 

административни услуги, чрез поддържане на актуален списък на 

предоставяните административни услуги на гишето за административно 

обслужване и на интернет страницата на ОА Монтана - в Областна 

администрация Монтана и през 2018 г. е предоставена пълна информация за 

административните услуги, извършвани от администрацията, която е достъпна 

за потребителите. Направен е преглед и е актуализиран списъкът на 

предоставяните услуги, който е обявен на гишето за административно 

обслужване и на интернет страницата на администрацията. Предприети са 

действия за въвеждане на унифицираните образци на заявления за 19 услуги във 

връзка с изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет. 

 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от 

качеството на административното обслужване – с цел повишаване 

ангажираността на служителите, обслужващи потребителите на 

административни услуги, на гишето за административно обслужване са 

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

своето мнение, защото удовлетвореността на гражданите е важна предпоставка 

за подобряване на обслужването чрез отнасяне към всички потребители 

равнопоставено и честно и предоставяйки пълна и вярна информация, относно 

извършваните услуги. През 2018 г. на гишето за административно обслужване са 

попълнени 26 анкетни карти, като всичките 26 анкетирани са дали отговор, че 



обслужването е на много високо ниво. В попълнените 5 анкети на интернет 

страницата, анкетираните са дали отговор, че информацията на таблата за 

административните услуги е ясна и разбираема. Няма анкетирани, които да не са 

доволни от административното обслужване в ОА Монтана. 

 

Административното обслужване в Областна администрация Монтана е 

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

достъпно за посетителите. 

Обслужването на гражданите се осъществява без прекъсване чрез подаване на 

писмени 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. 

За реда и организацията на административното обслужване в администрацията 

на 15.03.2010 г. са утвърдени вътрешни правила, които последно са изменени на 

25.07.2018 г. в съответствие с промените в Наредбата за административното 

обслужване. 

 През 2018 г. са обработени общо 6098 преписки. 

   Предоставените административни услуги, след подадени заявления, от 

потребителите през 2018 г. са 1090 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. Спазва се времето за чакане на граждани пред гишето да не надвишава 10 

минути. 

 С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на 

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

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

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

Областна администрация Монтана, регистри за имотите държавна собственост и 

обществените поръчки, регистър на сигналите и жалбите постъпили до Областния 

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

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

 

ІІІ. БЮДЖЕТ  

 

 Утвърденият бюджет на Областна администрация Монтана в началото на 2018 г. 

е със 102000 лв. приходи и 763800 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 и със 

средствата за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България. 

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

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

 Разходите по бюджета са предвидени за възнаграждения и осигуровки на 

персонала, за издръжка и за капиталови разходи. 

 

ІІІ.1. Приходи 



 

През 2018 г. приходите на Областна администрация Монтана са 42512 лв., които по 

параграфи са както следва: 

 

 

§ Наименование на приходния параграф  
Приходи 

2018 г. 

24-05 Наем имущество 35016,00 

24-06 Наем земя 7085,00 

25-01 Такси от административни и други услуги и дейности 10923,00 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 89,00 

36-00 Други неданъчни приходи 1250,00 

37-01 ДДС -14278,00 

37-02 ЗКПО -2361,00 

40-40 Продажба на нефинансови активи 4788,00 

 Общо 42512,00 

 

 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 устройство на територията. 

 

ІІІ.2. Разходи 

През 2018 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в 

размер на 804467 лв. 

За дейността на областната администрация разходите са 720818 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 50621 лв. – за възнаграждения, осигуровки и 

издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.  

 През годината са изразходвани и 33028 лв. за възнаграждения и осигуровки на 

наети по програми за временна заетост. 

 

§ Наименование на разходния параграф  
Разходи 

2018 г. 

01-00 
Заплати и възнаграждения на персонала нает по 

трудови и служебни правоотношения 
342302,00 

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала  88949,00 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
112341,00 

10-00 Издръжка 183310,00 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 25371,00 

52-00 Придобиване на ДМА 52194,00 

  804467,00 

 

По § 01-00 342302 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията 

по трудови и служебни правоотношения. 

По § 02-00 са изразходвани 88949 лв., от които 14044 лв. за възнаграждения на 

наети по извънщатна численост, 400 лв. плащания по договори с физически лица, 55 лв. 

за обезщетения, 7162 лв. за СБКО и други плащания, 39597 лв. за възнаграждения на 

оперативните дежурни и 27691 лв. за възнаграждения на наети по програми за заетост. 



 По § 05-00 са отчетени 112341 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 183310 лв. са за издръжка, от които 3247 лв. за издръжка на 

дейностите по ОМП и 180063 лв. за издръжка на областната администрация. 

Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 25371 лв. и представляват 

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

управление на областния управител на област Монтана за 2018 г. и данък за превозните 

средства, използвани от администрацията. 

Придобитите дълготрайни материални активи са на стойност 52194 лв. 

Основните разходи за издръжка на администрация 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 

2018 г. 

10,00 Издръжка в т.ч. 183310,00 

 Разходи за медикаменти 137,00 

 Разходи за материали 29435,00 

 Разходи за вода, горива и енергия 36143,00 

 Разходи за външни услуги 56583,00 

 Разходи за текущ ремонт 38692,00 

 Разходи за командировки в страната 11456,00 

 Разходи за командировки в чужбина 267,00 

 Разходи за застраховки 3857,00 

 Други разходи за СБКО 5396,00 

 
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни 

обезщетения и разноски 
1344,00 

 

Разходите за материали от 29435 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 36143 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 56583 лв. – за пощенски 

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

продукти, интернет и СОТ и други. 

Текущите ремонти са на стойност 38692 лв. и включват ремонти на служебни 

автомобили и на работни кабинети в сградата на Областна администрация Монтана. 

Разходите за командировки в страната и чужбина са 11723 лв. 

Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на 

областния управител, имущество и транспортни средства са 3857 лв. 

Разходи за санкции и неустойки са формирани основно от лихви за неплатените 

в срок местни данъци и такси за 2018 г. 

 

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

През 2018 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранително-

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

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



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

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

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

Областния кризисен щаб и Областната комисия „Военни паметници”. 

 През 2018 г. Областния съвет за намаляване риска от бедствия е провел едно 

заседание. Основна тема на заседанието е степента на изпълнение в област Монтана на 

задължението по § 55 от Закона за защита при бедствия за създаване, обучение и 

осигуряване със специализирана техника и оборудване на доброволните формирования 

в общини с население над 20 000 жители, потребностите от обучения на доброволците 

от област Монтана и приемането на нови членове в създадените доброволни 

формирования в област Монтана – условия и възможности за приемане. Участниците 

са запознати с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 

година, приета с Решение № 505/19.07.2018 г. на Министерски съвет. 

През 2018 г. са проведени две заседания на Областния щаб за изпълнение на 

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

международното учение на тема „Действие на единната спасителна система при 

бедствия, вследствие на земетресение и инциденти по нарушаване на обществения 

ред”, а проведеното през м. ноември заседание е във връзка с готовността на областта 

за работа при зимна обстановка. От администрацията е събрана и обобщена 

информация за техниката, с която ще се осъществява почистването с цел същата да не 

се дублира и да се създадат затруднения. 

 През 2018 г. са проведени две заседания на Областна комисия „Военни 

паметници”. На заседанието, проведено през м. март е разгледан и приет 

актуализирания Областен регистър и картотека на военните паметници в област 

Монтана. На второто заседание, проведено през м. декември е разгледано 

предложението на община Георги Дамяново за включване в Областния регистър на 

паметник в с. Главановци и е представена информация за проведените мероприятия във 

връзка с отбелязване на 100 годишнината от Първата световна война. 

Областният кризисен щаб на област Монтана, който има функции при 

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

временна закрила и Областния съвет за сигурност през 2018 г. не са провеждали 

заседания. 

През годината са проведени 6 занятия с оперативните дежурни по ОСС – 

Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по 

оповестяване.  

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

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

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

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

вътрешните работи.  

Проведени са и две тренировки за изпълнение на част от разработения „План за 

използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен 

характер”. 

Периодично е провеждан тест на система за ранно предупреждение и 

оповестяване чрез оповестяване на членовете на Областния щаб за изпълнение на 

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

общинските щабове на територията на област Монтана. 

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

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

на дейности  по отбранително-мобилизационната подготовка през 2018 г. 

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

средства за ОМП през 2017 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2019 г.   



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

мобилизационно назначение. 

През 2018 г. продължава извършването на  превантивни дейности за защитата на 

населението и инфраструктурата на територията на област Монтана при бедствия. 

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

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

заповеди на областния управител на област Монтана са сформирани междуведомствени 

комисии, които през пролетта и есента на 2018 г. са извършили обследване на 

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

изравнители) на територията на областта. 

При пролетната проверка са проверени общо 48 обекта, а през есента са 

проверени 25 обекта. Освен това една извънредна проверка е извършена на язовир 

Огоста през м. февруари.     

 С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване 

възможността за създаване на критични ситуации от комисията и на двете проверки са 

дадени предписания за изпълнение.   

През годината при влошаване на метеорологичната прогноза и активиране 

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

критични ситуации, до неговото деактивиране ежедневно е изпращана информация за 

свободните обеми на язовирите и протичането на реките. 

Освен това и през 2018 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 честването на 100 години от Първата световна война и участието на 

България в нея е изготвен План с мероприятия за отбелязване на годишнината през 

2018 г. в област Монтана. 

 Едно от мероприятията, което се организира от Областна администрация 

Монтана съвместно с Държавен архив Монтана, е презентация на тема "Излизането на 

България от Първата световна война". 

Първата световна война е военен конфликт, оставил трайно отражение в 

българската история, който продължава от 1914 до 1918 г. Участието на България във 

войната е от 14 октомври 1915 г., когато Царство България обявява война на Кралство 

Сърбия до 29 септември 1918 г., когато със Солунското примирие страната капитулира. 

В презентацията експертите от Държавен архив Монтана представят на 

учениците от град Монтана факти, свързани с пробива при Добро поле и излизането на 

България от войната. Целта на презентацията е запознаване на младото поколение с 

историческите факти и задълбочаване на техните знания. 

 През м. август се проведе работна среща на служителите по «Отбранително-

мобилизационна подготовка» от област Монтана. Срещата е съвместна с Военно 

окръжие II степен Монтана и е в изпълнение т.1.4.1.5. от 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 2018 и 2019 година.    

И през 2018 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, след проверки направени от назначена от 

него междуведомствена комисия от експерти, е дал  становища по целесъобразност по 

направени от кметовете на общини искания за финансиране за 78 обекта с нанесени 

щети от природни бедствия.   

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

на област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2018 г., по време на който е 

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

малко от 100 метра от границите на горските територии. 



 Със заповедта е указано: 

 кметовете на общини да информират населението за задълженията и мерките по 

защита на горските територии от пожари; 

 собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи през горски 

територии, да ги поддържат в пожаробезопасно състояние; 

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

за пожарна безопасност; 

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

инструктаж на членовете си за правилата за пожарна безопасност. 

Заповедта е публикувана на интернет страниците на Областна администрация 

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

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

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

на такива. 
 

V. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 

Областна администрация Монтана осъществява дейностите по превенция и 

противодействие на корупцията чрез Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията (ООСППК), който е консултативно звено към 

областния управител. В него участват представители на различни териториални 

структури, представители на местната власт, бизнеса, медиите и гражданското 

общество.  

През 2018 г. е проведено едно заседание, на което са обсъдени въпроси за 

укрепване на антикорупционната среда в областта. Разгледани и са приети отчетите на 

общините от област Монтана, по мярка 5 от Програмата за превенция и 

противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за усвоените през 

първото шестмесечие на 2018 г. от тях средства, получени от оперативни и други 

програми, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

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 2018 г. се поддържа актуална информация в публикуваните на интернет 

страницата на администрацията регистри. 

За повишаване прозрачността в работата на администрацията на всяко 

тримесечие на интернет страницата се публикува обобщена подробна информация за 

върнатите и оспорени решения на общинските съвети, а своевременно в сектора 

„Новини” се обявява всяко едно върнато или оспорено решение. 

   

VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 През 2018 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 11 съдебни дела, от 

които към настоящия момент 7 висящи и 4 приключени, както следва: 

 Граждански дела – 4 бр., от тях – 3 висящи и 1 приключено; 

 Административни дела – 3 бр., от тях – 3 приключени; 

 Изпълнителни дела – 4 бр., от тях – 4 висящи. 

 През отчетния период процесуално представителство пред органите на 

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



в предходните календарни години. Същевременно част от  образуваните дела са 

приключили през 2018 г., а други са все още висящи, като за всяка отделна съдебна 

инстанция са образувани в различни години и с различен номер.  

VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

През 2018 г. Областният управител на област Монтана е провел една обществена 

поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки с предмет „Осигуряване на нормална проводимост на речен 

участък в извънурбанизирана територия на област Монтана – участък от 150 м. на река 

Ботуня, над с. Стояново, м. Варниците, община Вършец, област Монтана“. 

 

 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 2018 г. в ОА Монтана са постъпили 5 заявления за достъп до обществена 

информация – четири са писмено, а едно по електронната поща. Три от заявленията са 

подадени от граждани, едно от фирма и едно от неправителствена организация. През 

годината няма оставени без разглеждане заявления. 

 Две от заявленията са за предоставяне на официална информация, а три на 

служебна такава. 

 Темите на заявленията са упражняване на права и законни интереси – 1 брой, 

отчетност на институцията – 1 брой, процес на вземане на решения – 2 броя и други 

теми (информация за брои домове за хора с психически разстройства) – 1 брой. 

 По всички заявления е предоставен свободен достъп. 

 При предоставянето на достъпа до обществена информация е спазен 

законоустановения срок. 

 През годината няма постъпили жалби срещу решения за предоставяне на достъп 

до обществена информация.  

 

IX.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

1.Упражняване на контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети. 

 

1. 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 166 бр. Протоколи и са проверени общо 1871 бр. Решения. От тях върнати за 

ново обсъждане са 10 бр. решения. Преразгледани от общинските съвети са 7 решения. 

Оспорени пред Административен съд – Монтана са 3 решения, които са отменени от 



общинските съвети след оспорването, но преди първото по делото заседание. Пред 

Административен съд Монтана е оспорено 1 решение, без да е връщано. 

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 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 421 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-4/13.04.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 1148 от Протокол № 59, прието на заседание на Общински 

съвет Берковица, проведено на 30.03.2018 г. С посоченото решение общинският съвет 

„Освобождава за 2016, 2017 и 2018 г. изцяло от заплащане на такса битови отпадъци 

Туристическо дружество – Берковица… и същите са за сметка на общинските 

приходи“. В ЗМДТ се разписват две различни и независими едно от друго правомощия 

на общинския съвет за освобождаване изцяло или частично от заплащане на такса 

битови отпадъци: или категорията лица, обединени от общи характеристики: правно-

организационни, социални, икономически или др. (чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ), или да 

определи само редът, при спазването на който се извършва освобождаването (чл. 8, ал. 

5 от ЗМДТ). Туристическото дружество не попада в нито една от посочените хипотези 

и така приетото решение на Общински съвет Берковица се явява незаконосъобразно.  

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 1173 от Протокол № 

60/27.04.2018 г. 

2. Със Заповед № АК-04-7/10.08.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 1276 от Протокол № 65, прието на заседание на Общински 

съвет Берковица, проведено на 27.07.2018 г. С решението общинският съвет дава 

съгласие за провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за учредяване 

право на строеж върху общинска земя за изграждане на група от 5 броя гаражи в ж.к. 

„Изгрев“, град Берковица, като не е посочил конкурсни условия и изисквания, а е 

делегирал тази си компетентност на кмета на общината. При приемането на Решение № 

1276/27.07.2018 г. липсва изготвена пазарна оценка от независим оценител, както и 

одобряването й от страна на Общински съвет Берковица. Липсва и данъчна оценка на 

учреденото право на строеж, посредством която да се установи изпълнението на 

законовото изискване, визирано в чл. 41, ал. 2 от ЗОС. В Решението на общинския 

съвет не е конкретизиран срока на учреденото право на строеж, а разпоредителните 

сделки с имоти и вещни права общинска собственост, следва по ясен и категоричен 

начин да отразяват волята на колективния орган, овластен от закона да приема такива 

решения. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 1321 от Протокол № 

67/03.09.2018 г. 

3. Със Заповед № АК-04-9/15.10.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 1371 от Протокол № 68, прието на заседание на Общински 

съвет Берковица, проведено на 28.09.2018 г. С решението общинският съвет„разрешава 

кратковременен престой на автомобили – до четири броя, успоредно на тротоара пред 

лицето на търговския обект в ул. „Митрополит Кирил”, град Берковица.  Действащата 

нормативна уредба предвижда, че организиране на движението по пътищата, в това 

число и кратковременният престой в допустимите по закон места, се извършва въз 

основа на проведена процедура по проектиране, съгласуване и одобряване на 

Генерален план за организация на движението /ГПОД/, същата уредена в Наредба № 

1/2001 г. за организиране на движението по пътищата, т.е. въз основа на специални 

административни актове, приемани по специален ред и процедура. Следователно, 



режимът на движение на МПС не може да бъде определян нито еднолично със заповед 

на кмета на общината, нито с решение на общинския съвет, а само в изпълнение на 

одобрен ГПОД. В случая с приемането на върнатото за ново обсъждане решение, 

общинският съвет е излязъл извън рамките на своята компетентност.   Така приетото 

решение има характер на подзаконов нормативен акт, тъй като се регулират и 

защитават еднородни обществени отношения, касаещи неограничен кръг адресати и 

предполага спазването на императивните изисквания, регламентирани в чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс, както и чл. 26 от Закона за нормативните 

актове.  

Не на последно място е видно, че организирането на движението в този участък от 

улиците „Александровска“ и „Митрополит Кирил“, е породено от постъпилите 

многобройни жалби от граждани за затруднено движение, както и, че в 

Административен съд Монтана и пред ВАС има висящи производства със същия 

предмет. 

С Решение № 1404 от Протокол № 69/26.10.2018 г. Общински съвет Берковица 

приема повторно Решение № 1371/28.09.2018 г. Със Заповед № АК-03-4/02.11.2018 г. 

са оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 1404/26.10.2018 г. и 

Решение № 1371/28.09.2018 г. Същите са обявени за нищожни с Решение № 

3/11.01.2018 г. на Административен съд Монтана по административно дело № 573/2018 

г. 

4. Със Заповед № АК-04-8/07.09.2018 г. на областния управител е оспорено пред 

Админсистративен съд Монтана (без да е връщано) Решение № 1270 от Протокол № 

64/29.06.2018 г. на Общински съвет Берковица. С посоченото решение общинският 

съвет „разрешава кратковременен престой на автомобили – до четири броя (клиенти на 

заведението), успоредно на тротоара пред лицето на заведението за бързо хранене, 

намиращо се на адрес: град Берковица, ул. Николаевска № 97.“ Съгласно чл. 9, ал. 1 от 

Закона за пътищата (ЗП), пътищата са отворени за обществено ползване при спазване 

на реда и правилата, установени с този закон и със ЗДвП. Така приетото решение има 

характер на подзаконов нормативен акт, тъй като регулира и защитава еднородни 

обществени отношения, касаещи неограничен кръг адресати. Следва да се има предвид, 

че разположението на цитираното заведение за бързо хранене - на улица „Николаевска“ 

№ 97, се намира на кръстовище, а съгласно чл. 98, ал. 1, т. 6 от ЗП престоят и 

паркирането са забранени на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях. По този 

начин решението противоречи на императивни правни норми, установени в акт от по-

висока степен и се явява незаконосъобразно, съгласно чл. 146, т. 4 от АПК – 

противоречие с материалноправни разпоредби. Тук е мястото да се отбележи, че дори 

да няма законова забрана за разрешаване на кратковременен престой в посочения 

участък от улицата, която е и едновременно участък от репъбликански път, това 

разрешение следва да се даде от собственика на пътя - за републиканските пътища от 

председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" след 

решение на Управителния съвет или от упълномощени от него длъжностни лица след 

уведомяване на звено "Пътна полиция" при съответната областна дирекция на 

Министерството на вътрешните работи и за общински пътища - от Община Берковица 

след съгласуване на проекта за промяна на организацията на движението със звено 

"Пътна полиция" при съответната областна дирекция на Министерството на 

вътрешните работи. Решение № 1270/29.06.2018 г. е прието без необходимата 

съвместна компетентност от органите – собственици на пътя и без да са предприети 

предхождащите го съгласувателна процедури, при нарушаване разпоредбата на чл. 146, 

т. 1 от АПК – липса на компетентност.  

По образуваното административно дело № 453/2018 г., Административен съд 

Монтана се е произнесъл с Определение № 613/29.11.2018 г. за оставяне без 

разглеждане Заповед № АК-04-8/07.09.2018 г. на областния управител и за 

прекратяване производството. Определението е обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок с 
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Частна жалба, входирана в Административен съд Монтана с № 2323 на 05.12.2018 г. в 

15, 20 ч. Производството пред ВАС предстои. 

 

Общински съвет Бойчиновци 
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 17 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо - 137 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

  Общински съвет Брусарци 
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 89 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 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо 125 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

Общински съвет Вършец 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 13 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 169 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.  

 

Общински съвет Георги Дамяново 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 15 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 94 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-2/07.03.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 264 от Протокол № 32/31.01.2018 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С т. 1 от решението общинският съвет дава съгласие за отдаване под 

наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Говежда, община Георги 

Дамяново. За имоти публична общинска собственост се прилага разпоредбата на чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС (а не посочената в решението разпоредба на чл. 14, ал. 6 от с.з.) - отдават 

се под наем само чрез публично оповестен търг или конкурс. Тези условия не са 

посочени в решението, не е определена и цена, както и срока на наемното 

правоотношение. В т. 2 от решението общинския съвет делегира на кмета на общината 

изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедурата по отдаване 

под наем. Недопустимо е органът на местно самоуправление да делегира своите 

функции по придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

на кмета на общината. Кмета е органът, овластен да изпълнява решенията на 

Общинския съвет, които по ясен и категоричен начин следва да представят волята на 

колективния орган. 



Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 266 от Протокол № 

34/29.03.2018 г. 

2. Със Заповед № АК-04-3/12.04.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 267 от Протокол № 34/29.03.2018 г. на Общински съвет 

Георги Дамяново. С него общинският съвет изменя текстове от Наредбата за 

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

на община Георги Дамяново. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

(предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) 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 наредбата не е публикуван на 

интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и 

преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта 

публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо 

от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги 

Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не 

са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и 

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

компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е оспорено пред Административен съд Монтана със Заповед на 

областния управител № АК-03-1/02.05.2018 г. Производството по образуваното дело № 

240/2018 г. е прекратено с Определение № 264/10.05.2018 г. на съда след отмяна от 

общинския съвет с Решение № 293 от Протокол № 36/03.05.2018 г.    

 

Общински съвет Лом 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 21 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 170 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

 

Общински съвет Медковец 
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 11 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 82 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 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 12 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 285 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-6/03.05.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 827 от Протокол № 31/26.04.2018 г. на Общински съвет 

Монтана. С решението общинският съвет предоставя безвъзмездно на сдружение 



Ловно-рибарско дружество „Огоста“, град Монтана поземлен имот – публична 

общинска собственост в землището на с. Студено буче, Съгласно предоставените 

АПОС и скица на имота, предмет на решението, същият е пасище и приложение следва 

да намерят разпоредбите на специалният, спрямо ЗОС закон, а именно Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно разпоредбите на чл. 37и от 

ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на 

определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. 

Този ред не е спазен от Общинският съвет, а Ловно-рибарско дружество „Огоста“ не е 

сред определените в закона лица, на които е допустимо да се предоставят пасища, мери 

и ливади. 

Решението не е отменено в срок и е оспорено пред Административен съд – 

Монтана със Заповед на областния управител № АК-03-2/23.05.2018 г. Образувано е 

административно дело с № 283/2018 г., което е прекратено с Определение на съда № 

299/01.06.2018 г. поради отмяна от общинския съвет с Решение № 841 от Протокол № 

33/31.05.2018 г.  

 

Общински съвет Чипровци 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 16 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 219 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр. 

            Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 

1. Със Заповед № АК-04-1/28.02.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 483 от Протокол № 46/21.02.2018 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет изменя и допълва Наредба № 2 за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Чипровци. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна 

ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) 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 наредбата не е публикуван на 

интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и 

преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта 

публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо 

от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Чипровци. 

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

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

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

орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 507 от Протокол № 

47/21.03.2018 г. 

2. Със Заповед № АК-04-1-(1)/28.02.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 487 от Протокол № 46/21.02.2018 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет изменя и допълва Наредба № 2 за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Чипровци. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна 

ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) 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 наредбата не е публикуван на 

интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и 

преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта 

публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо 

от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Чипровци. 

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

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

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

орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 

146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 507 от Протокол № 

47/21.03.2018 г. 

3. Със Заповед № АК-04-1-(2)/28.02.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 487 от Протокол № 46/21.02.2018 г. на Общински съвет 

Чипровци. С посоченото решение общинският съвет изменя и допълва Наредба № 8 за 

притежание и отглеждане на кучета на територията на община Чипровци. Съгласно чл. 

26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 

2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) 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 

наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването 

на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на 

нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на 

съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за 

неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на 

официалната интернет страница на община Чипровци. Съгласно разпоредбата на чл. 28, 

ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, 

съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно 

глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при 

съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително 

основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 507 от Протокол № 

47/21.03.2018 г. 

4. Със Заповед  № АК-04-5/27.04.2018 г. на областния управител е върнато за 

ново обсъждане Решение № 528 от Протокол № 48/21.04.2018 г. С посоченото решение 

общинският съвет приема изготвената пазарна оценка и възлага на кмета на общината 

да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на полумасивна едноетажна 

сграда в с. Превала, община Чипровци, актувана като частна общинска собственост. 

Като правно основание в Акта за частна общинска собственост е посочено и Решение 

№ 938/19.08.2015 г. Цитираното решение е върнато за ново обсъждане от Областния 

управител като незаконосъобразно и в законоустановения срок е отменено от 

Общинския съвет. Решение № 528/21.04.2018 г. е взето при липса на фактическо и 

правно основание, тъй като процесният имот си остава с непроменен статут на 

публична общинска собственост и всякакви разпоредителни сделки с него са 

недопустими. Съставеният при несъществуващо правно основание акт за частна 

общинска собственост следва да се отмени. 

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 561 от Протокол № 

50/23.05.2018 г. 



 

Общински съвет Якимово 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2018 

г. до 31.12.2018 г. – 14 бр. 

            Приети решения на общинския съвет общо – 80 бр. 

            Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр.  

Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр. 
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БЕРКОВИЦА 16 421 3 2 1 1 1  - -  1  

БОЙЧИНОВЦИ 17 137 - -  - - -  -  -  - 

БРУСАРЦИ 15 89 - - -  - -  -  - -  

ВЪЛЧЕДРЪМ 16 125 - -  - - -  -  - -  

ВЪРШЕЦ 13 169 - -  - - - -   - -  

ГЕОРГИ  

ДАМЯНОВО 
15 94 2 1 1 - - -  1  - 

ЛОМ 21 170 - -  - - - -   - -  

МЕДКОВЕЦ 11 82 - - - - - -   -  - 

МОНТАНА 12 285 1 - 1  - - - 1  - 

ЧИПРОВЦИ 16 219 4 4 - - - - -  - 

ЯКИМОВО 14 80 - - - - - -  -  - 

общо 166 1871 10 7 3 1 1 - 2 1 

 

 През годината е постъпило едно възражение от общински съветник срещу 

решение общински съвет, по което е изготвен отговор, че взетото решение е валиден 

правен акт и при нарушени права и лични интереси заинтересованото лице може да го 

оспори по административен ред.  

 За осъществения административен контрол, на Интернет страницата на 

Областна администрация Монтана в секция „Новини”, се публикуваше информация за 

върнатите и/или оспорените решения на общинските съвети в областта. Периодично 

беше  актуализирана  и информацията в секциите - „Решения на общинските съвети”и 

„Решения по съдебни дела”. 

 През годината се поддържаше актуална информация, в табличен вид, относно 

приетите от общинските съвети нормативни актове, стратегии, планове и програми; 

относно дейността на общинските съвети и върнатите/оспорени решения 

иосъществения контрол за законосъобразност върху приетите наредби на общинските 

съвети.  

 

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

областните администрацииза работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана. 



 За отчетния период Комисията е разгледала 72 бр. сигнали и предложения. 

Проведени са 15 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, който е приложен към настоящия доклад.  

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.  

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.  

Предложенията и сигнали, по които проверките са приключили са 61 броя, като 

в регистъра е отбелязано конкретното им приключване или с регистрирането на 

получен отговор от компетентната институция преписката е зачетена за приключена.  

           От общия брой разгледани преписки - 2 броя са постъпили от администрацията 

на Министерски съвет, 1 бр. от Омбудсмана на Република България, 1 бр. от Началника 

на политическия кабинет на заместник министър-председателя, 1 брой от Районна 

прокуратура Монтана, 1 бр. от МРРБ, 1 бр. от „Рибарство и контрол“ – Западна 

България, останалите са от граждани. 

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

място са се запознали с изложените факти и обстоятелства. 

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-голямата си част проблемите, посочени в постъпилите предложения и 

сигналите са свързани с - неправомерно ползване на земеделски имоти, изсичане на 

гори, проблеми с водоснабдяването и канализацията, съседски отношения, 

трудовоправни отношения и др. Същите са изпращани за решаване по компетентност 

до съответните институции. 

Всички податели на сигналите и предложенията са уведомявани своевременно за 

предприети действия или дадени становища от съответните компетентни институции. 

В Областна администрация Монтана не са постъпили отговори за 11 сигнала 

препратени по компетеност, както следва: по 3 сигнала не са постъпили отговори от 

община Монтана, за 3 от община Чипровци, за 3 от община Лом, за 1 от РУ на МВР 

Берковица, с копие до директора на ОД на МВР Монтана, за 1 все още тече проверка.  

 

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 административните актове, 

бяха проведени дейности за координация  между органите на местното самоуправление 

и местната администрация и териториалните органи на изпълнителната власт както 

следва: 

 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. Беше изпратено 

писмо до кметовете на общини на територията на област Монтана и до 



Директора на ОД „Земеделие“ Монтана за предоставяне на информация от 

извършената на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ проверка.  

Със Заповед на Областния управител беше определена комисия за проверка на 

информацията, предоставена от общините и Областна дирекция Земеделие Монтана. 

Комисията установи, че в указания срок не беше постъпила информация от община 

Берковица, а кметовете на общини Бойчиновци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана и 

Якимово следва да предоставят допълнителна информация и документи, доказващи 

анексираните и/или прекратени договори, които след проверката не отговарят на 

законовите изисквания. По отношение на информацията от директора на ОД 

„Земеделие“ Монтана се установи, че при сключените договори за наем/аренда на 

пасища, мери и ливади от ДПФ условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ са спазени. 

На последващио заседание членовете на Комисията се запознаха с допълнително 

постъпилите  документи и беше установено, че на територията на област Монтана няма 

сключените договори за наем/аренда на пасища, мери и ливади от ОПФ, които да не 

отговарят на законовите изисквания.  

През годината е постъпила една жалба, с която оспорва по 

административен ред законосъобразността на заповед на кмета на община 

Монтана за изземване на поземлен имот.  

 След събиране на необходимите документи и становища е изготвена Заповед на 

Областен управител на област Монтана, с която се потвърждава заповедта на кмета на 

община Монтана. Заповедта на кмета е оспорена и по съдебен ред, за което е 

образувано адм. Дело, по което към момента няма произнасяне от Административен 

съд Монтана. 

Във връзка с писмо от Българската агенция за инвестициите, в изпълнение 

разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите, беше изискана и 

обобщена информация относно приетите от общинските съвети Наредби 

за издаване на сертификат клас „В“, както и сертифицираните 

инвестиционни проекти на територията на общините в област Монтана. 

От предотавените данни се обобщи, че в Община Берковица през 2016 г. с 

решение  на общинския съвет е приета Наредба за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение за община Берковица и реда за издаване на сертификат за 

инвестиция клас В,  и през 2014 г. с решение на Общински съвет Вършец, е приета 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Вършец и 

реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. В останалите общини на 

територията на област Монтана няма приети Наредби за издаване на сертификат клас В 

и в нито една община няма сертифицирани инвестиционни проекти, съгласно ЗНИ.  

 

Във връзка с постъпило писмо от Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор, относно неправилна практика на общини и кметства 

по връчване на актове за установени административни нарушения, беше 

изпратено писмо с указания за сведение и изпълнение на кметовете на 

общини в област Монтана. 

 

  

X. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ И ВЕЩИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

Извършените дейности в областта на придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти – държавна собственост през 2018 г. са следните: 



През отчетния период до областния управител на област Монтана е подадено 

заявление от собственик на законно построена сграда, изградена в имот – частна 

държавна собственост. При спазване разпоредбите в ЗДС, Правилника за неговото 

прилагане и Вътрешните правила за управление и разпореждане с имоти – държавна 

собственост е проведена процедура за избор на оценител за изготвяне пазарна оценка 

на земята. След изготвянето и приемането на същата от Комисията по чл. 7 от 

Вътрешните правила е изготвена заповед да определяне купувач на имота, а след 

заплащане на дължимите суми с купувача е сключен договор за продажба. 

По повод постъпила до областния управител на област Монтана преписка от 

МВР за стартиране на процедура за продажба на имот – частна държавна собственост в 

управление на ведомството, с данъчна оценка под 10 000 лева, при спазване на 

съответните нормативни актове на лицензиран оценител с договор е възложено 

изготвянето на пазарна оценка на имота, представляващ терен и построените в него две 

сгради, находящ се в землището на село Дълги дел, община Георги Дамяново, област 

Монтана. Организирана е тръжна процедура и със заповед на областния управител на 

област Монтана е открит търг с тайно наддаване за продажба на имота. Условията на 

търга са обявени в два национални ежедневника, на информационното табло, както и на 

интернет страницата на Областна администрация Монтана. В предвидения в заповедта 

на областния управител срок за закупуване на тръжни документи, такива не са 

закупени, поради което същия е обявен за непроведен, за което своевременно е 

уведомено ведомството, в чието управление е имота. 

В съответствие с изпълнение задълженията на областния управител, 

регламентирани в § 22 ал. 3 и ал. 4 от Приходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, до края на месец март 2018 година в АПСК е изпратено предложение за 

приватизация на седем имота – частна държавна собственост в управление на 

областния управител на област Монтана с данъчна оценка над 10 000 лева. 

Предложението е комплектовано със скици на имотите и актуални удостоверения за 

данъчни оценки. През втората половина на годината предложение за продажба до 

АПСК е отправено за още един имот – частна държавна собственост, находящ се в град 

Берковица с данъчна оценка над 10 000 лева. Към предложението е добавено и 

инвестиционно намерение за закупуване на имота, отправено до областния управител 

на област Монтана. През 2018 година след разглеждане от АПСК на предложението за 

продажба на имотите в управление на областния управител на област Монтана, от 

АПСК са поискани допълнителни документи във връзка с предстоящо възлагане на 

оценка на имот – частна държавна собственост в село Боровци, община Берковица, 

област Монтана. 

В началото на 2018 година до областния управител на област Монтана е 

постъпило мотивирано искане, комплектовано с предвидените в ППЗДС документи от 

председателя на РС на КНСБ – Монтана за учредяване в полза на синдиката на 

безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда – частна държавна 

собственост, находящ се в град Монтана, пл. „Жеравица“ № 3. Обектът представлява 

зала и се намира в административна сграда в град Монтана. Заявлението и приложените 

към него документи са разгледани от комисията по чл. 7 от Вътрешните правила и след 

утвърждаване протокола на комисията от областния управител на област Монтана е 

издадена заповед за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота, като въз 

основа на заповедта с председателя на РС на КНСБ – Монтана е сключен договор за 

срок от 10 години. 

 През отчетния период е подадено и мотивирано искане от председателя на СРС 

на КТ „Подкрепа“ – град Монтана за учредяване в полза на регионалната структура на 

синдиката на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна 

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

град Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4. Имотът представлява самостоятелен обект, 



състоящ се от две помещения в административна сграда. След комплектоването на 

искането с всички изискуеми в ЗДС и ППЗДС документи със заповед на областния 

управител на област Монтана и сключен въз основа на нея договор в полза на СРС на 

КТ „Подкрепа“ – град Монтана е учредено безвъзмездно право на ползване върху 

обекта за срок от 10 години. 

Във връзка Решение на Общински съвет – Лом за безвъзмездно придобиване от 

общината на имот – частна държавна собственост, в управление на Министерство на 

отбраната, чрез областния управител до Министерство на регионалното развитие е 

отправено искане от кмета на общината за придобиване на имота по реда на чл. 54 от 

ЗДС. Въз основа на Решение № 802 от 08.11.2018 г. на Министерския съвет между 

областния управител на област Монтана и кмета на община лом е сключен договор за 

безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота на община Лом. 

През първото полугодие на 2018 година до областния управител на област 

Монтана е подадено искане от председателя на Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България“ за 

предоставяне за нуждите на Сдружението на имот – частна държавна собственост в 

град Берковица, община Берковица, област Монтана. Установено е наличие на 

свободно помещение – частна държавна собственост с площ 19 кв. м в сграда на ул. 

„Христо Ботев“ в град Берковица. Изготвена е наемна оценка на имота и след решение 

на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила е издадена заповед, въз основа на която с 

председателя на Сдружението е сключен договор за наем за срок от пет години. 

Подадено е и искане от ПП „ГЕРБ“ за предоставяне под наем на имот в град 

Брусарци, в управление на областния управител на област Монтана. След 

комплектоване на искането с всички изискуеми в ЗДС и Правилника за неговото  

прилагане документи с упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“е сключен договор за 

наем на помещение с площ 38,30 кв. м на втори етаж от сграда в град Брусарци за срок 

от пет години. 

През отчетния период са проведени две заседание на Комисията за изплащане на 

обезщетения на собствениците или наследници на имоти, отчуждени за изграждането 

на обект: Път I-1 (Е-79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, 

като общия размер на изплатени суми е 911 лева. 

За изпълнение правомощията на областния управител на област Монтана по 

опазване на държавната собственост са извършени проверки на място на всички имоти 

– частна държавна собственост в управление на областния управител на област 

Монтана, като състоянието им е описано в доклади. 

В периода 13-21.12.2018 г. комисия, сформираната и назначена със Заповед. на 

областния управител на област Монтана, с включени в състава й представители на 

„ВиК“ ООД, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ООД, град Монтана, както и представители на Областна администрация – Монтана, 

извърши огледи на място на активи – публична държавна собственост, находящи се на 

територията на общините Берковица, Бойчиновци и Лом, като част от одобрената 

инвестиционна програма, във връзка с изпълнението на ангажимент за минималното 

ниво на инвестициите от оператора. Констатирано е, че активите функционират и се 

стопанисват, поддържат и експлоатират от действащия оператор „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Монтана, който предоставя услуги по ВиК на потребителите 

срещу заплащане в обособената територия. Установено е, че инвестициите общо са в 

размер на 32 205,73 лв. без ДДС или 38 646,88 лв. с включен ДДС, същите са  

извършени и се признават в пълен размер. 

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

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

придобиване и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост в Областна 

администрация Монтана, със заповед на областния управител на област Монтана е 

назначена комисия за извършване на имоти, безвъзмездно прехвърлени в собственост 



на общините Берковица, Георги Дамяново и община Лом относно изпълнение на 

договорите във връзка със забраните по чл. 54, ал. 3 от Закона за държавната 

собственост. За проверките са изготвени протоколи, а въз основа на тях е изготвен 

доклад до Министерския съвет. 

През периода с положително становище на областния управител на област 

Монтана е подкрепено предложение на областния управител на област Ловеч за 

изменение на Закона за държавната собственост с цел повишаване ефективността при 

управление и разпореждане с имоти – държавна собственост. 

По повод постъпила от Министерство на отбраната преписка във връзка с 

мотивирано искане от кмета на община Лом за придобиване на имот в град Лом, е 

изразено положително становище на областния управител на област Монтана за 

обявяване на имот от публична за частна държавна собственост с оглед безвъзмездното 

прехвърляне правото на собственост върху имота на общината по реда на чл. 54 от 

ЗДС. 

Във връзка с предотвратяване възможностите за корупционни практика при 

управлението и разпореждането с държавна собственост от областните управители и 

предложени от КПКОМПИ в този смисъл изменения и допълнения в Закона за 

държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост и Закона за собствеността, е изразено становище по предвидените мерки. 

Взето е и участие в заседание на работни групи, сформирани в МРРБ за допълнително 

прецизиране на конкретните мерки. 

Във връзка с изпратени до областния управител на област Монтана документи с 

проект на Решение на министерския съвет на Република България, е изразено 

положително становище за обявяване на имот, находящ се в град Лом, община Лом, 

област Монтана предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура”  от публична за частна държавна собственост. 

През отчетния период от областния управител на област Монтана е изразено и 

положително становище по повод Проект на Решение на Министерския съвет за 

безвъзмездно предоставяне правото на управление върху едно помещение в 

самостоятелен обект, находящ в административна сграда, гр. Лом пл. „Свобода” №8, 

ет. 3, на Министерство на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение 

на наказанията”. 

Във връзка с постъпила до областния управител на област Монтана от 

Министерство на отбраната преписка, е изразено положително становище за обявяване 

на имот – публична държавна собственост в село Габровница, община Монтана, област 

Монтана, за имот – частна държавна собственост с оглед предстоящи разпоредителни 

действия със същия 

 По повод постъпило до областния управител на област Монтана предложение от 

съсобственик в имот, находящ се в град Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, е 

инициирана процедура за доброволна делба на съсобствения имот. От съсобственика е 

изготвен е ПУП за делба на имота, като от него са образувани нови 7 съсобствени 

имота, в които квотата на съсобственост между държавата, с предоставени права на 

управление върху областния управител на област Монтана и съсобственика се е 

запазила. Предприети са действия за съставяне на основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС на 

нови актове за държавна собственост за дела на държавата от имотите. 

За изпълнение правомощията на областния управител на област Монтана 

 Съставени са общо 77 бр. актове за държавна собственост, като 16 от тях са за 

имоти в управление на областния управител на област Монтана.    

От съставените за годината актове, по искане на ведомства са съставени 29 бр. 

актове за публична държавна собственост. и 32 бр. АЧДС. 

 За отчетния период са издадени 2 бр. актове за поправка на АДС 

 По искане на ведомства са съставени са 2 бр. актове за поправка на АДС 



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

67 бр. отбелязвания в АДС, от които - 41 бр. по искане на ведомства и 26 бр. - 

служебно. 

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

издадени писмени отговори на подадени общо 51 бр. заявления от юридически и 

физически лица 

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

22 бр. заявления.  

 По образувани преписки са издадени 28 бр. заповеди за отписване на имоти от 

актовите книги за държавна собственост. 

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

държавна собственост 

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

постъпили общо 769 бр. АОС от общини на територията на област Монтана. 

Извършени са проверки на имотите по АОС относно наличие на актове за 

държавна собственост. 

 Във връзка с подадени заявления за проверка относно наличие/липса на акт за 

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

собственост в областна администрация Монтана и са издадени съответните 

удостоверения за общо 857 бр. имота, в това число - за 54 бр. имоти – служебно, 

по искане на ведомства. Събраните приходи от извършените административни 

услуги са в размер на 9770,00 лв. 

 Извършени са проверки и са издадени общо 10 бр. удостоверения за 

реституционни претенции, в това число – 7 бр. служебно, по искане на 

ведомства (без такса). Събраните приходи са на обща стойност 52,50 лв. 

 По искане на собственици са издадени удостоверения за 11 бр. имоти, че същите 

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

удостоверенията са заплатени такси на обща стойност 125,00 лв. съгласно 

одобрената от МС тарифа. 

 

XI. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И 

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

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

комисии  

1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР 

През периода 01.01. – 31.12.2018 г. Регионалният съвет за развитие на 

Северозападен район проведе 4 редовни заседания под председателството съответно на 

областните управители на областите Враца и Плевен. 

На проведеното на 9 март 2018 г. в гр. Враца заседание бяха представени и 

дискутирани определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 

2 (NUTS 2) в Република България, както и разработка по обществена поръчка на ГД 

СППРР на МРРБ „Картиране на системата от стратегически документи за регионално 

развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално 

развитие“. 

В рамките на дневния ред от Агенция „Пътна инфраструктура“ беше 

представена  актуална информация за състоянието на Републиканската пътна мрежа на 

територията на Северозападния район и предвидените от АПИ приоритети, мерки и 

дейности за реализация през 2018 г. Представител на ПУДООС запозна участниците в 

заседанието с актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 2 "Околна 

среда и инфраструктура" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и 

проектите за екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди и опасни отпадъци 

от бита на територията на цялата страна. 



От страна на МЗХГ беше представена информация относно процедурите и 

мерките, които ще стартират през 2018 г. по Програма за развитие на селските райони, 

основни насоки за кандидатстване, както и за одобрени проекти на общините, за 

настоящия програмен период на територията на СЗР. 

Беше представена и информация от ДА „Електронно управление “относно 

планираните през 2018 г. дейности, насочени към въвеждането на ел. управление и 

комплексно административно обслужване в структурите на държавната 

администрация. 

Областният Управител на област Ловеч запозна членовете на РСР с информация 

относно представителството на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на 

Оперативните програми 2014-2020 г. и информиране на членовете на Съвета при 

разглеждане на въпроси, пряко свързани с региона. 

Второто редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район беше проведено на 29 юни 2018 г. в гр. Враца. Експерти от областните 

администрации в Северозападен район запознаха, посредством мултимедийна 

презентация, присъстващите с потенциала за развитие на туризма в района в комплект с 

информация за популярни туристически обекти. В допълнение участващите в 

заседанието се обединиха около идеята за създаване на общ дигитален продукт, 

популяризиращ потенциала и възможностите за туризъм на територията на петте 

области. Като част от дневния ред на събитието бе обсъден и одобрен Годишен доклад 

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЗР 2014-2020 г. за 

2017 г. Включените в състава на Регионалния координационен комитет експерти от 

министерствата представиха доклади относно напредъка по Оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен 

район към месец юни 2018 г. 

Основен акцент в дневния ред на заседанието проведено на 5 октомври 2018 г. в 

гр.Плевен бе дискусията с представители на Световната банка и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството във връзка с подготвяните към настоящия 

момент промени по отношение на регионалното развитие в страната, които са пряко 

обвързани с бъдещата кохезионна политика и предстои да влязат в сила през следващия 

програмен период.  

Представен беше напредъкът в дейностите по подготовката и доизграждането на 

автомагистрала „Хемус” и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията 

на Северозападен район за планиране, включително визията за свързаността с 

основните направления по Републиканската пътна мрежа на територията на района. 

В рамките на заседанието беше обсъден и съгласуван Актуализирания документ 

за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2018 – 

2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на 

Стратегията. 

На  7 декември 2018 г. в гр.Плевен беше проведено съвместно заседание на 

Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на 

Северозападен район. В  рамките на дневния ред беше представена актуална 

информация относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на мрежата Натура 

2000 в България и ролята на областните администрации в него. Членовете на съвета 

обсъдиха и гласуваха  финансовите средства, които да бъдат заложени в Годишната 

индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие през 2019 г. 

На вниманието на присъстващите бяха представени резултатите от 

изготвената Междинна оценка за изпълнението на Националната стратегия за 

регионално развитие 2012-2020 г., а също така беше направено представяне и 

обсъждане на степента на изпълнение на съответните Оперативни програми 2014 – 

2020 г. на територията на Северозападен район, в това число и информация за 



Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по съответните 

Оперативни програми за 2019 г. 

 

1.2.Областен съвет за развитие 

 

През 2018 г. бяха проведени едно редовно заседание на Областния съвет за 

развитие и  една неприсъствена процедура за вземане на решение. 

На 9 март 2018 г., на основание разпоредбите на чл. 72, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, беше приложена процедура за 

неприсъствено съгласуване от страна на Областния съвет за развитие на разработен 

съгласно разпоредбите на чл.196 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование Проект на Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Монтана 

за периода 2018 – 2019 г. 

В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация 

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

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

резултат Областният съвет за развитие на област Монтана взе решение да съгласува без 

забележки разработеният проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Монтана за периода 2018 – 2019 г.  

На 29 март 2018 г. беше проведено редовно заседание на Областния съвет за 

развитие, като в рамките на дневния ред бяха приети изготвените от външен 

изпълнител Междинна оценка и Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка 

за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 

2014-2020 г. На заседанието също така беше представен и обсъден напредъкът по 

изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст, насоки за последващи действия от страна на институциите и 

предложения за подобряване на изпълнението. 

 

1.3.Областен обществен съвет 

На 25.01.2018 г. Областният Обществен съвет на област Монтана проведе свое 

редовно заседание, основен акцент в чиито дневен ред беше обсъждане на 

възможностите за разкриване на Държавен професионален колеж в град Монтана. 

В рамките на заседанието бяха представени утвърдените на централно ниво 

специалности, за които се предлага IV степен на квалификация, а също и образователна 

програма „Г“ на МОН, регламентираща основните форми за провеждане на обучение – 

дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна и дуална. 

В хода на обсъжданията по отношение на предприетата инициатива за 

разкриване на колеж беше подчертана необходимостта от насърчаване на дуалната 

формана обучение на територията на областта, чието основно предимство е 

възможността младежи да практикуват дадена професия в реална работна среда, а 

фирмата от своя страна да ги обучава и „моделира“ съобразно спецификата на 

производството. Наред с останалите членове на съвета участие в заседанието взеха и 

представители на местния бизнес. От страна на бизнеса в област Монтана бяха 

изготвени и представени справки за потребностите от специалисти в съответните 

браншове през следващите 5 години. 

 

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

Монтана 

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана е 

постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, 



организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на 

заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище. 

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

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

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

финансиране, през 2018 г. Комисията по заетостта проведе две заседания на 30.03.2018 

г. и 26.04.2018 г. На първото заседание беше избран състава на Комисия, която да 

извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и 

общинските администрации, както и беше приета Методиката за оценка на същите. 

Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2018 г. беше разработена 

по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика и съдържаше: 

обосновка на важността на предвидените действия за подобряване на местния пазар на 

труда, детайлно описание на видовете дейности, периода на тяхното изпълнение, 

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

които ще работят и др. По териториален обхват тя включваше всички общини от област 

Монтана и Областна администрация, а срокът за реализацията  и беше от 01 юни 2018 

г. до 30 ноември 2018 г. Общо за област Монтана в Програмата бяха включени 111 бр. 

безработни лица, на заетост при работа на пълен и непълен работен ден. Източниците 

на финансиране бяха средства от държавния бюджет в размер на 414 842,00 лв., а от  

общинските администрации бяха осигурени средства в  размер на 674,00 лв. 

През 2018 г. Агенцията по заетостта стартира процедура за проучване  

потребностите на работодателите в България от кадри. Целта на проучването беше да 

се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, 

знанията и уменията на кадрите, които са необходими на работодателите по областни и 

за страната. Проучването се осъществяваше чрез Комисиите по заетост към Областните 

съвети за развитие и се извърши два пъти през годината.  

        За по-ефективна организация на стартирането и реализирането на анкетното 

проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на ЗНЗ, на 

19.02.2018 г. представители на Агенцията по заетостта проведоха информационна 

среща с представители на областните администрации и работните групи към 

Комисиите по заетост от СЗР. 

 През м. февруари, чрез проведената писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение на Комисията по заетостта, беше определен състава на работна 

група, която има задача да организира, координира и провежда набирането на 

информация за потребностите на работодателите от областта и да внася информацията 

за обсъждане в Комисията по заетост. Състава на работната група беше определен със 

заповед на областния управител.  

Работната група проведе среща на 23.03.2018 г., на която на база предоставените 

от ДРСЗ – Монтана данни  изготви информация за обобщените резултати и изводи за 

потребностите от работна сила в областта и внесе информацията за обсъждане в 

Комисията по заетост.  

На заседание проведено на 30.03.2018 г. Комисията по заетостта съгласува 

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

област Монтана с направените извади и препоръки.  

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

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

управител, проведе среща на  11.10.2018 г., на която на база предоставените от ДРСЗ – 

Монтана данни изготви информация за обобщените резултати и изводи за 

потребностите от работна сила в областта. Информацията беше обсъдена и приета от  

Комисията по заетостта на заседание проведено на 17.10.2018 г.  

На редовно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, 

проведено на 14.02.2018 г. беше прието обобщеното Предложение на началника на 

Регионално 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 2018/2019 г., съгласувани със съответните общини в областта. 

   През м. декември членовете на Комисията по заетостта обсъждиха 

предложението за държавния план-прием по професии за учебната 2019 – 2020 година 

на държавните и общинските училища от област Монтана. 

 

1.5.Областен съвет за тристранно сътрудничество  

 

На 17 декември 2018 г. беше проведено заседание на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество. Пред членовете на съвета директорът на ТП на НОИ - 

Монтана представи доклад за дейността на ТП на НОИ – Монтана за периода 

01.01.2018 г. – 30.11.2018 г. като запозна присъстващите с работата на териториалното 

поделение по отдели и сектори, бяха представени статистически данни, свързани с 

отпускането и изменението на пенсиите в ТП на НОИ  - Монтана за отчетния период. 

По втора точка от дневния ред,  директорът на ДРСЗ Монтана представи обзор на 

пазара на труда в област Монтана за 2018 г. Беше отбелязано, че в област Монтана няма 

голям инвеститор – няма входящ силен поток за подпомагане на местните фирми и 

местната икономика разчита на субсидирана заетост, което не е добре за развитието на 

икономиката. Също така беше изтъкнат проблема с липсата на квалифицирани 

работници в областта и сравнително високата младежка безработица порази ниското 

образование и липсата на професия и квалификация сред преобладаващата от тях. 

 

1.6. Областен съвет по условия на труд 

Областния съвет по условия на труд проведе две заседания през 2018 г.  

         На 20.04.2018  г. пред членовета на съвета  директорът на Дирекция „Инспекция 

по труда” - Монтана представи резултатите от контролната дейност на Дирекцията и 

успоредно с това  анализира съответствието между изискванията на трудовото 

законодателство и реалното състояние на проверяваните предприятия от всички 

икономически дейности в област Монтана, както и усилията на Дирекцията, със 

седалище Монтана, това съответствие да е все по-пълно. 

          Председателят на Регионалния съюз на Конфедерация на независимите 

синдикати в България, във връзка с Международния ден на загиналите при трудови 

злополуки -  28 април в представи доклад на тема „Трудови злополуки, превенции”. 

Беше отбелязано, че със средства от Фонд ,,Условия на труд,, Конфедерация на 

независимите синдикати в България, ежегодно провежда обучения  в областта на 

здравословните и безопасни условия на труд на своите членове, структури браншови 

организации, членове на комитети и групи по условия на труд, както и други 

служители и работници за повишаване осведомеността и капацитета от знания на 

работещите. 

На второто заседание, проведено на 08.06.2018 г., беше представена дейността 

на Фонд „Условия на труд“ и възможности за финансиране на проекти за подобряване 

условията на труд в предприятията с лектор - директорът на Фонд „Условия на труд“ в 

Министерство на труда и социалната политика. ФОНД "Условия на труд" е създаден на 

основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на 

условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република 

България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се 

проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение. 

В заседанието взеха участие 22 работодатели, представители на различни 

браншове от област Монтана. С представената презентация беше дадена подробна 

информация за реда за отпускане на средства и критериите за оценка на проектите. 

 

1.7. Областна комисия по социална политика към Областния съвет за 

развитие на област Монтана 



На 13.04.2018 г. се проведе заседание на Областната комисия по социална 

политикас участието на Заместник министъра Султанка Петрова и експерти от МТСП. 

Заседанието се проведе във връзка с инициирана поредица от срещи-дискусии от 

Министерство на труда и социалната политика в един от най-засегнатите региони в 

страната от демографска криза. На заседанието бяха обсъдени най- подходящите форми 

на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, проблемите на място, както и 

конкретни идеи за разрешаване на демографската криза и набелязване на мерки за 

повишаване на жизнения стандарт на населението в региона. Акцентирано бе и върху 

политиката по доходи и жизнено равнище и приоритетите на държавната политика по 

социална икономика и социално предприемачество. 

На 05.06.2018 г. в Областна администрация Монтана се проведе второ заседание 

на Областната комисия по социална политика, на което беше обсъден и одобрен 

Годишният мониторингов доклад за 2017 година, разработен от Звеното за мониторинг 

и оценка /ЗМО/ към Областната комисия. 

На заседанието бе представена за обсъждане и даване на Становище на областно 

ниво на Проект на Концепция на Закон за социалните услуги, съгласно която новата 

правна регламентация на социалните услуги ще бъде развита в контекста на три 

основни цели - достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на 

социалните услуги и интегрираност на подкрепата. 

След направени обсъждания членовете на комисията изразиха становище в 

подкрепа на предложения Закон за социалните услуги, който да уреди в пълнота 

въпросите относно предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и 

мониторинга на социалните услуги.   

В заседанието взеха участие представители на общини,директора на РДСП – 

Монтана,директорите на ДСП – Монтана, Лом, Берковица и Чипровци, представители 

на РЗИ, РУО, ДРСЗ, както и представител на РЦПППО – гр.Монтана и представител на 

Областен съвет на Българсия червен кръст –гр.Монтана.  

 

1.8.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси  (ОССЕИВ) 

През м. февруари беше изготвен Годишният мониторингов доклад за 2017 г., 

който съдържаше информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия на 

област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г. Докладът беше изготвен на база 

подадена информация от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението 

на стратегията и отчетите за изпълнението на Общинските планове за действие на 

единадесетте общини в област Монтана.  

 

 1.9. Областна комисия по транспорт  

 През 2018 г. Областната комисия по транспорт не е провеждала заседание. 

 Във връзка с постъпило искане от кмета на община Берковица бе издадено 

Решение 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 съгласия за удължаване на обществена поръчка за 

услуга за превоз на пътници и за пряко възлагане на превозите по автобусни линии от 

републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община 

Берковица. 

 В края на отчетния период постъпи предложение от кмета на община Вършец 

за изменение на маршрутно разписание № 055101 на автобусна линия Монтана – 

Вършец от областната транспортна схема, което се състои в промяна на времето за 

пътуване в двете посоки. В тази връзка бяха изискани от кмета на община Вършец 

допълнителни документи за доказване необходимостта от извършване на такава 

промяна. 

 



 1.10.Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

 На 27 април 2018 г. беше проведено заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата. На заседанието беше представена 

информация за състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на 

област Монтана през 2017 г. и от началото на 2018 г. Обсъдена беше и Информацията 

за резултатите от извършените проверки на състоянието на пешеходните пътеки в 

населените и извън населените места в област Монтана. 

Разгледани бяха и предложенията за организацията и провеждането на 

Областния кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението 

„Да запазим децата на пътя“ и Глобалната седмица за пътна безопасност  

На 25 април 2018 г. в Пето СУ „Христо Ботев” - гр. Монтана се проведе 

Областния кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението 

„Да запазим децата на пътя”, организирана със съдействието на Регионално управление 

на образованието – Монтана, Областна администрация Монтана, Сектор „Пътна 

полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана, 

СБА – Монтана, представители на авто-инструкторите и община Монтана. В 

състезанието взеха участие ученици от Трето ОУ „Иван Вазов” - гр. Берковица, Второ 

ОУ „Иван Вазов” - гр. Вълчедръм, СУ „Иван Вазов” - гр. Вършец, Шесто СУ „Отец 

Паисий” - гр. Монтана и СУ „Васил Левски” - гр. Бойчиновци. Знанията и уменията на 

учениците бяха оценени от комисия, в чиито състав участваше експерт от Областната 

администрация. Шампион в тазгодишната надпревара отново бе отборът на Шесто СУ 

„Отец Паисий” - гр. Монтана. Второ и трето място в класирането заеха възпитаниците 

на Второ ОУ „Иван Вазов” - гр. Вълчедръм и Трето ОУ „Иван Вазов” - гр. Берковица. 

Класиралият се на първо място отбор получи възможността да участва в Националната 

ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, 

която тази година се проведе в периода 15-17 май в община Смядово, област Шумен. 

 В периода 7-13 май 2018 г. в област Монтана се проведе традиционната 

Глобална седмица за пътна безопасност. И тази година по повод нейното отбелязване 

на 11 май 2018 г. от 10,00 часа пред сградата на Областната администрация бе даден 

стартът на велопоход, в който се включиха ученици от училищата в град Монтана, 

родители, учители и други, които заявиха подкрепа към инициативата. Мероприятието 

се проведе със съдействието на Областна администрация – Монтана, Регионално 

управление на образованието – Монтана, Областна дирекция на МВР – Монтана, 

Община Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана. В 

масовото колоездене се включиха общо 179 участника, сред които ученици от 

училищата: Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, Трето 

ОУ „Д-р Петър Берон“, Четвърто ОУ „Иван Вазов“, Шесто СУ „Отец Паисий“, Седмо 

СУ „Йордан Радичков“, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, ПГТЕ „Христо Ботев“, 

ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“.  

Пълната програма с предвидените мероприятия беше публикуванана Интернет 

страницата на Областната администрация Монтана. 

 На заседание проведено на 14.11.2018 г., членовете на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата обсъдиха проекта за „Мерки за намаляване 

жертвите по пътищата за периода до 2020 г. и за изпълнение на целта, поставена в 

Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението през периода 

2011 – 2020 г.“ и приеха Декларация в подкрепа на принципите на подхода „Безопасна 

система – Визия нула“. 

Във връзка с разработения проект Мерки за подобряване на безопасността на 

движението до 2020 г. бе изготвено писмо до министъра на вътрешните работи, с което 

в обобщен вид бяха отразени направените по време на заседанието забележки и 

допълнения към съдържанието на проекта.  

 

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



През годината беше проведено едно заседание на Консултативния съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча  - на 12 декември 2018 г., на което директорът на 

РДГ Берковица представи Анализ на извършените контролни дейности в горските 

територии в област Монтана. Беше проведена дискусия по въпроси свързани с ловния 

сезон за едър дивеч, в това число здравословно състояние на дивеча предвид заплахата 

от Африканска чума по свинете и предприетите действия съгласно указанията на БАБХ 

е РДГ-Берковица. 

На заседанието присъстваха представители на общините, Държавните горски 

стопанства, Ловно-рибарските сдружения и ведомствените териториални структури в 

областта. 

 

1.12.Областна епизоотична комисия 

На 11 юли 2018 г. беше проведено извънредно заседание на Областната 

епизоотична комисия, във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение 

на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в Република България и 

опасността от проникване на заболяването на територията на Република България. 

Експерти от ОД „Безопасност на храните” – Монтана представихаинформация 

относно какво представлява болестта - Африканска чума по свинете (АЧС), 

посредством слайдова презентация, кратък филм и информационни брошури. 

Разяснено бе в детайли основната симптоматика и спецификата на протичане на 

заболяването, начина на заразяване, клиничното проявяване, как се диагностицира и 

какви предпазни мерки е необходимо да се вземат. 

Във връзка с налагането на мерки за недопускане на разпространението на 

болестта Африканска чума по свинете на територията на област Монтана, членовете на 

комисията приеха предложение за издаване на заповед на Областния управител на 

област Монтана, която да бъде изпратена на кметовете на общини от областта и 

органите на полицията. 

 

Във връзка с констатирано огнище на заболяванетоАфриканска чума по свинете 

(АЧС) на територията на с. Тутраканци, общ. Провадия обл. Варна и предприета от 

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) информационна кампания, важна 

за предпазването от разпространение на вируса на 12 сепртември 2018 г., беше 

проведено второто заседание на Областната епизоотична комисия. 

На срещата представителите на ОД „Безопасност на храните” Монтана 

запознаха присъстващите в заседанието с епизоотичната обстановка в страната и в 

област Монтана по отношение на това заболяване след първия потвърден случай в село 

Тутраканци, община Провадия, област Варна. Представени бяха и кратки съвети за 

собствениците на домашни свине, както и мерките за биосигурност на които трябва да 

отговарят отделните обекти за отглеждане на свине и какво представляват те по 

смисъла на Закона. 

 

 2.Програми и проекти реализирани от областна администрация Монтана 

2.1. Програма „Старт на кариерата” 

 За подпомагане провеждане държавната политика за осигуряване на 

възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда, 

ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни 

места по Национална програма „Старт на кариерата”. 

 Целевата група са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са 

завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро 

по труда”.Чрез дейностите по програмата се предоставят се възможности за привличане 

на младежи, като им се осигурява работа в публичната администрация при 

съответствие между заявените работни места и образователният им профил.  



 В резултат на предприетите действия от м. февруари до м. ноември 2018 г. по 

програма„Старт на кариерата” за период от 9 месеца, бяха  назначени по двама 

младежи, които подпомагаха дейността на администрацията и придобиха знания 

относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и 

областната администрация, както и на други публични институции.   

Във връзка с откритата процедура за кандидатстване за работни места в 

областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата– 2019”, 

Областна администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на две 

работни места, които бяха одобрени от министерството. 

 

2.2. Регионална програма за заетост на област Монтана за 2018 г. 

Основна цел Регионалните програми за заетост в област Монтана за 2018 г. е 

постигне устойчиво социално-икономическо и териториално развитие, преодоляване на 

социалните различия и подобряване качеството на живот и възможности за реализация 

на жителите в област Монтана. Предприети действия са насочени към възстановяване 

динамиката на трудовия пазар посредством активиране на безработни, неактивни и 

обезкуражени лица, с оглед подобряване на социалното включване и сигурност в 

региона. 

По Регионална програма за заетост на област Монтана за 2018 г. в Областна 

администрация Монтана бяха назначени 5 лица за период от 6 месеца – от м. юни до м. 

декември на длъжности -  „координатор”,  „общ работник – поддръжка” и общ 

работник – озеленявяне“. 

 

2.3.Проект „КРОС - БИ“ 

Основната цел на Проекта е насърчаване на заетостта и реинтеграцията на 

пазара на труда на безработни лица от уязвими групи, чрез мерки за активизиране, 

квалификация и повишаване на компетенциите, с оглед постигане на съответствие 

между уменията на работната сила и нуждите на работодателите на пазара на труда. 

Областна администрация Монтана е партньор по проекта, чрез осигуряване на 

заетост за период не по-малък от 3 месеца  на преминали обучение лица. През 2018 г. 

беше наето  едно лице като специалист за обработка на данни. 

 

2.4.Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания 
Целта на програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на 

заетост на регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” безработни хора с трайни 

увреждания, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за 

пълноценното им интегриране в обществото. По програмата през 2018 г. в Областна 

администрация Монтана беше наето едно лице с трайни увреждания. 

 

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. 

През отчетния период технически беше осигурявано участието на заместник 

областния управител в заседанията на Съвместния комитет за наблюдениена Програма 

Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. През отчетния период са извършени две 

актуализации на поименния състав на Комитета съответно през месеците февруари и 

октомври 2018 г. През месеците януари, февруари, юли, август и октомври 2018 г. са 

проведени писмени процедури за неприсъствено съгласуване на предложени промени, 

касаещи текущото изпълнение на одобрени в рамките на програмата проекти. 



На 22 март 2018 г. в град Велико Търново се състоя Десетото редовно заседание 

на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г. 

Във форума взеха участие представители на централните ведомства на 

изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, асоциации на 

общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона. 

Основен акцент в дневния ред на заседанието бе представяне и гласуване на 

пакета от апликационни форми, подадени в рамките на втората фаза от Третата покана 

по програмата, които, съгласно извършената от Техническия секретариат в Кълъраш 

оценка, ще бъдат допуснати до фаза на договориране при наличие на съответния 

финансов ресурс. 

Предвижда се нови над 109 млн. евро да бъдат инвестирани по Програма 

„Интеррег V -A Румъния – България 2014-2020 г.“ в пограничния регион между двете 

страни. На заседанието бяха одобрени общо 74 нови проектни предложения между 

партньори от двете страни в рамките на третата покана. 

Сред одобрените предложения са включени проекти на Агенция “Пътна 

инфраструктура”, касаещи рехабилитация на ключови пътни отсечки в Северна и 

Северозападна България.  Единият от проектите е за близо 3 млн. евро и предвижда 

модернизация на 7,7-километров участък от път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана, 

с което ще се осигури и достъп на град Берковица до транспортен коридор IV. 

Сред одобрените проекти е и „Усъвършенстване на съвместните действия за 

реагиране при аварийни ситуации“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението“, който ще се финансира с над 1 млн. евро. С над 3 млн. евро ИА 

„Морска администрация“ ще създаде Аварийни спасителни центрове в Русе, Лом и 

Турну Мъгуреле с цел превенция и преодоляване на бедствия във връзка с навигацията 

по р. Дунав. 

Съгласното утвърдената методика за оценка проектни предложения, получили 85 

и повече точки при оценяването директно преминават във фаза на договаряне. 

Предложенията, които не събират изискуемия минимум от 60 точки отпадат от 

класирането. Предложенията попадащи в диапазона от 60 до 85 точки ще бъдат 

поетапно предлагани за договаряне според събрания брой точки и при условие, че е 

налице разполагаем финансов ресурс. Сред последните е и проектът за подобряване на 

свързаността между общините Георги Дамяново и Четате, Румъния на стойност 

7 375 096, 05 евро.  

 В рамките на събитието Зам. министърът на регионалното развитие и 

благоустройството обърна внимание върху бъдещето на Кохезионната политиката след 

2020 година. Националната позиция на страната по отношение на бъдещата политика за 

сближаване е, че тя трябва да запази дългосрочния си инвестиционен характер, като 

същевременно следва да се постигне увеличаване на средствата за по-слабо развитите 

региони, засилване на споделеното управление, укрепване и повишаване на местния 

капацитет за изпълнение на териториални инициативи. 

 

 3.2. Програмата за трансгранично сътрудничество Програма Интеррег 

ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. 

През отчетния период технически беше осигурявано участието на Областния 

управител в проведените заседания на Съвместния комитет за наблюдение Програма 

Интеррег ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. и беше извършвана актуализация на 

поименния състав на Комитета. 

На 17 януари 2018 г. в беше проведено редовно заседание на Съвместния комитет 

за наблюдение на програмата, основен акцент в чиито дневен ред беше представянето и 

обсъждането на пакета за кандидатстване в рамките на Втората покана за набиране на 

предложения по Програма Интеррег ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. в комплект с 

методологията за оценка на постъпилите предложения. 



В допълнение беше представен напредъкът в изпълнението на програма Програма 

Интеррег ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. към текущия момент, а също и 

напредъкът в изпълнеието на дейностите, включени в заключителната процедура към 

Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г. 

На 14 февруари 2018 г. в гр. Монтана от страна на Управляващия орган на 

програмата (МРРБ) за бенефициентите от областта беше проведен информационен ден 

във връзка с публикуването на Втората покана за набиране на проектни предложения. 

Дневният ред на събитието включваше общ преглед на условията за кандидатстване, а 

също и практическо обучение под формата на интерактивни игри, насочени към 

партньорство и сътрудничество. 

През месец май 2018 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено 

одобрение на Годишен доклад за напредъка по изпълнението на Програма Интеррег 

ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. за 2017 г. 

Шестото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата 

за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПА България – Сърбия 2014-2020 г., се 

проведе в сръбския град Пирот на 26.11.2018 г. 

 В резултат от проведените в рамките на събитието обсъждания и гласувания бе 

взето решение нови 12,1 млн.евро да бъдат инвестирани в пограничния регион между 

България и Сърбия. Средствата ще бъдат разпределени между 41 нови проекта (от 

подадени общо 235 в рамките на втората покана, отворена през месец януари 2018 г.), 

като повече от половината са за проекти за развитие на туризма и опазване на околната 

среда, а малко над 3,3 млн.евро са средствата за стимулиране на младежки инициативи 

в пограничния регион. 

Одобрените към настоящия момент проекти носят добавена стойност към 39-те 

проекта за 18,5 млн.евро, одобрени по първата покана, от които 33 са вече завършени.  

В рамките на приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“ е одобрен проект на 

неправителствената организация „Местни инциативи за Вършец“, която съвместно с 

туристическа организация от община Сокобаня ще изпълнява неинвестиционен проект, 

насочен към подобряване на туристическите услуги посредством въвеждане на 

софтуеър и мобилни комуникации за директен контакт с модерния потребител.  

Община Вършец заедно с община Сокобаня ще изпълняват проект, насочен към 

предлагането на съвместен туристически продукт, свързан с изграждане и практическо 

прилагане на модерна интерактивна платформа за популяризиране на 

забележителностите и историческото наследство в пограничния район Вършец – 

Сокобаня.  

Одобрен е и проект на Градска управа Медиана, Ниш, която съвместно с 

Общински драматичен театър „Драгомир Асенов “– Монтана ще разработи мрежа за 

сътрудничество наречена „Млади артисти за устойчиво развитие“, предвиждаща 

инвестиции в обучения, работа в мрежа и закупуване на оборудване за повишаване на 

туристическата привлекателност в Медиана и Монтана.  

В областта на младежките дейности (Приоритетна ос 2 на програмата) сред 

одобрените проекти е проект на Природо-математическата гимназия „Св. Климент 

Охридски “- Монтана за повишаване на ИТ знанията, чрез създаване на младежка 

мрежа и изграждане на ИТ центрове в Пирот и Монтана.  

С идентична насоченост е и одобреният проект на Асоциация „Законови 

инициативи за отворено управление “– Монтана, която съвместно с офис за младежки 

дейности Трговище, Сърбия ще провежда работни семинари и ще изготвя пакети за ИТ 

обучение на младежи с цел подобряване на техните знания за по–добра реализация на 

пазара на труда.  

В рамките на Приоритетна ос 2 е одобрен и проект на община Болевац, Сърбия с 

партньор училище „Петър Парчевич“от гр. Чипровци. Проектът предвижда провеждане 

на семинари, кампании и закупуване на оборудване за младежки дейности и активен 

начин на живот в Болевац и Чипровци.  



Одобрен е проект на Асоциация „Център за развитие - Монтанезиум “– Монтана, 

която съвместно с Агенция за развитие на гражданското общество „Нишава “, Пирот 

ще изпълнява дейности, включващи закупуване на оборудване за провеждане на 

теоритични и практически курсове, свързани с доброволчеството, личностното 

развитие, комуникациите и опазването на околната среда. Проектът е насочен към 

младежи и гимназисти от пограничния район Монтана – Пирот. 

В рамките на Приоритетна ос 3 „Околна среда“е одобрен проектът на Асоциация 

„Технологичен институт по аквакултури“ от Монтана в партньорство с община 

Неготин, Сърбия. Проектът цели доставка на специализирано оборудване за рибовъдни 

обекти, люпилня за застрашени риби, ГИС системи и други мерки за 

биоразнообразието от риба във водните басейни. 

Общините Бойчиновци и Бор, Сърбия ще извършат картографиране на замърсени 

райони в рамките на одобрен проект, включващ и доставка на оборудване за 

управление на отпадъци, както и проследяване състоянието на водата и почвата.   

Одобрен е проект на Спортен център Пирот, наречен „Мобилност за чист въздух 

“, който центърът ще изпълнява в партньорство с община Вършец. Проектът има за цел 

подобряване на състоянието на околната среда и качеството на въздуха, като 

заложените дейности включват изграждане на велосипедни алеи в пограничната зона 

наред със закупуване на електрически автобус и зарядна станция за обслужване на 

вътрешната селищна система на община Вършец. 

Всички одобрени от комитета за наблюдение проекти ще бъдат договорирани и 

изпълнявани до изчерпване на предвидения по програмата финансов ресурс, като с 

приоритет ще бъдат финансирани предложенията, получили най-висок резултат при 

оценяването по съответните индикатори за напредък, които са заложени в програмните 

цели. С цел да бъде обезпечено изпълнението на качествени проекти, за които към 

настоящия момент не достигат средства, какъвто е проектът „Мобилност за чист 

въздух“на Спортен център Пирот и община Вършец, ще бъде направен опит за 

преразпределение на средства между приоритетните оси на програмата. Наред с това се 

очаква допълнителен финансов ресурс да бъде подсигурен и посредством бюджетните 

оптимизации, които се извършват във фазата на преддоговаряне за всички одобрени 

предложения.  

В съответствие с обсъжданията по точките от дневния ред на заседанието 

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 

Николова обърна внимание върху факта, че програмата за трансгранично 

сътрудничество се радва на голямо внимание, тъй като и нуждите на пограничните 

области са големи. Тя отбеляза, че още в началото на следващата година ще започне 

дебатът за бъдещето на програмата в периода след 2020 г.  

Общият бюджет на програмата в програмния период до 2020 г. е 34,1 млн. евро, а 

стратегическата й цел е да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на 

трансграничния регион между България и Сърбия чрез интелигентен икономически 

растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата 

на обучение. Допустимият регион обхваща областите Видин, Монтана, Враца, 

Софийска област, Перник и Кюстендил на територията на Република България и 

областите Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на 

Република Сърбия. 

 

 3.3.Оперативни програми “Иновации и конкурентоспособност” и 

“Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. 

През месец януари 2018 г. в съотвествие с решение на РСР на СЗР от 21.12.2017 

г. и посредством писмо на Областния управител до ръководителя на Управляващия 

орган на ОПИК 2014-2020 г. е отправена молба за провеждане на среща между УО на 

ОПИК и областните управители на петте области в Северозападен район, в рамките на 

която да бъдат обсъдени възможностите за предотвратяване на недобросъвестно 



използване на финансовия ресурс и предоставяната бонификация за проекти, 

изпълнявани на територията на СЗР. Срещата е проведена в периода 12-14 февруари 

2018 г. с основен акцент в разговорите намиране на подходящите начини за 

недопускане на случаи на недобросъвестно изполване на гранта чрез прехвърляне на 

дейности по изпълняваните проекти в други региони, липса на положително 

въздействие за икономическото развитие на Северозапада и имитиране на обещаната 

заетост на работна ръка. В резултат от състоялата се среща е взето решение 

представители на областните администрации в петте области да участват съвместно с   

екипа на УО на ОПИК в осъществяваните проверки на място. 

Впоследствие през месец май 2018 г. на територията на област Монтана са 

извършени съвместни проверки както следва: 

 Проверка на проект BG16RFOP002-2.001-1141 „Подобряване на 

производствения капацитет на „Ей Ес Ес” ООД“, приключил изпълнението си 

през ноември 2016 г. 

 Проверка на проект BG16RFOP002-2.001-1137 „Подобряване на 

производствения капацитет на „Интернет корпорейтед нетуъркс” ЕООД“, 

приключил изпълнението си през ноември 2016 г. 

 Проверка на проект BG16RFOP002-2.001-1021 „Подобряване на капацитета за 

производство на трансформатори с ниски загуби чрез нова линия за прецизно 

рязане на електротехническа ламарина”, приключил изпълнението си през юли 

2016 г. 

От страна на Областна администрация Монтана в проверките, съвместно с УО на 

ОПИК, взеха участие главният секретар и експерт от дирекция АКРРДС. 

На 28.02.2018 г. в рамките на събитие, проведено в сградата на Търговско-

промишлена палата Враца бе поставено началото на пилотен проект „ACCELERATOR 

Северозападна България“, който ще се изпълнява на територията на областите Видин, 

Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. 

На срещата присъстваха представители на бизнеса, както и регионални и местни 

власти от българския Северозапад. 

От страна на Областна администрация Монтана участие в срещата взеха Зам. 

областният управител на област Монтана и експерт в дирекция АКРРДС на областната 

администрация.  

        Проектът се реализира от Технологичен Център София в партньорство с фирма 

Виртех ООД и е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing 

Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, 

съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав 2014-2020”. 

Основната цел на инициативата е да проучи и да се опита да подобри условията 

за новооткрити стартиращи фирми в 11 страни-участнички от поречието на река Дунав, 

а също и да насърчи наличния в Северозапада иновативен и креативен потенциал по 

подобие на практиките, съществуващи в големи градове като София, Пловдив и Варна. 

В рамките на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“, 

който ще продължи до 29.11.2018, новооткритите фирми могат да получат практическа 

подкрепа при разработването на своя бизнес модел с помощта на експерти от 

икономиката и науката, както и да получат информация за подходящите възможности 

за финансиране. Участие в проекта могат да вземат предприемачи, които се намират 

във фаза на планиране или са на пазара не повече от 2 години. Техният бизнес трябва да 

спада към един от четирите приоритетни сектори, заложени в националната 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г., а именно 

„Мехатроника и чисти технологии”, „Информационни и комуникационни технологии“, 

„Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативни 

и рекреативни индустрии“. 

На 17 май 2018 г. в София се проведе Шестото редовно заседание на КН на 

ОПИК и ОПИМСП, в рамките на което са обсъдени и одобрени промени във 



Вътрешните правила на КН, представен е напредъкът в изпълнението на ОП „Иновации 

и конкурентоспособност“, включително представяне на напредъка в изпълнението на 

подхода ВОМР, СТП, Плана за оценка на ОПИК и др., обсъдени и одобрени са промени 

в ИГРП на ОПИК за 2018 г. в комплект с методология и критерии за подбор на 

операции по различни процедури на програмата. 

На 29 юни 2018 г. в Гранитна зала на Министерски съвет беше проведено 

извънредно заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП, в рамките на което е представено и 

обсъдено изменение на Оперативната програма посредством прехвърляне на финансов 

ресурс в размер на 43 459 809 евро между ОПНОИР и ОПИК за изпълнение на 

дейности, свързани със стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. В 

рамките на извънредното заседание също така са прецизирани текстовете в 

Инвестиционен приоритет 4.1 „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността 

на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“ по 

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на 

газ“. В съответствие с решение на КН от 17.05.2018 г. за включване на проект 

„Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“ сред допустимите 

дейности. 

На 30 ноември 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе 

Седмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и на Оперативна 

програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП). 

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна 

политика“ на Европейската комисия. На заседанието беше представен напредъкът в 

изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, 

годишният план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната 

комуникационна стратегия и планът за действие за 2019 г., както и информация за 

извършени одити по ОПИК. Комитетът обсъди и одобри Индикативната годишна 

работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г., методологията и критериите за подбор 

на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и 

средни предприятия“. На заседанието беше одобрено преразпределение на бюджета по 

процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 

за ефективно използване на ресурсите“ и удължаване на срока за изпълнение на проект 

„Научно технологичен парк – фаза 2“ с бенефициент „София Тех Парк“ АД.В рамките 

на дневния ред на събитието бяха представени още методология и критерии за подбор 

на операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“, както и резултатите от 

проведените регионални срещи за подкрепа на Регионални иновационни центрове. 

 Във връзка с инициатива на Българската агенция за инвестиции за насърчаване 

на потенциалния инвеститорски интерес посредством набиране на предложения за 

инвестиционни проекти, които агенцията да презентира пред чуждестранни 

инвеститори от страна на Областна администрация Монтана и общините Монтана и 

Берковица са подготвени проектни формуляри, които са изпратени в БАИ в началото на 

месец ноември 2018 г. Предложението на областната администрация е насочено към 

проучване на възможностите за изграждане на нов ГКПП Монтана – Пирот в Стара 

планина (местност „Каца камък“ при с. Дива Слатина, община Георги Дамяново). 

 

3.4.Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

Областния управител на област Монтана участва като титулярен член с право на 

глас в Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

През месец февруари 2018 г. се извърши актуализация на състава на Съвместния 

комитет за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство. До Управляващия 

орган на програмата е изготвено и изпратено уведомително писмо, по повод 

определянето Областния управител на област Монтана за титулярен представител на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в състава на КН на ПМДР.  



На 15 март 2018 г. в София се проведе Четвъртото редовно заседание на 

Комитета за наблюдение, в рамките на което беше представен напредъка по 

изпълнението на ПМДР, обсъдена и одобрена бе Годишната индикативна работна 

програма за 2018 г., а също и годишния план за действие по информация и 

комуникация за 2017 г. и 2018 г. В допълнение са гласувани и одобрени промени в 

критериите за подбор и корекции в бюджетите на някои от мерките. 

Петото редовно заседание на КН на ПМДР се проведе на 7 юни 2018 г. в София. 

Сред основните точки в дневния ред бяха включени обсъждане и одобряване на 

изменения в годишната индикативна работна програма за 2018 г., представяне на 

политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупцията, обсъждане и 

одобрение на критерии за подбор и оценка за проектни предложения от Стратегиите за 

водено от общностите местно развитие ВОМР) по мярка BG14MFOP001-4.002 

„Стратегии за Водено от общностите местно развитие “от ПМДР 2014-2020 г. 

Шестото редовно заседание на КН на ПМДР се проведено на 26 октомври 2018 

г., в София. В рамките на дневния ред на събитието бяха разгледани въпроси, свързани 

с визията на ЕК за Програмата за морско дело и рибарство след 2020, както и 

информация за напредъка в изпълнението на програмата към текущия момент. 

Обсъдено бе и одобрено предложението на УО на ПМДР за изменение на Програмата 

за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Наред с това бяха обсъдени и одобрени 

Индикативната годишна работна програма за 2019 г., промени в критериите за подбор 

по мерките на ПМДР и обобщена информация относно работните програми на 

местните инциативни рибарски групи. 

 

4.Осъществяване на наблюдение и  контрол върху процеса по обновяването 

на жилищните сгради на територията на област Монтана/НПЕЕМЖС/ 

Във връзка с изпълнението на дейностите по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, комисията назначена със 

заповед на Областния управител на област Монтана, за отчетния период е провела 

единадесет заседания,  на които бяха разгледани и обработени: 

1. един  брой акт образец 2 в строителството на сграда на СС „ДЕТЕЛИНА” в гр. 

Берковица. 

2. един брой анекс №2 към ДЦФ на сграда на СС „ДЕТЕЛИНА” гр. Берковица. 

3. Девет броя проверки на референтните стойности както следва: 

- Обществена поръчка за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 

на четири броя сгради на СС „СТРОИТЕЛ”, СС „ДУНАВ”, СС „МЕЧТА” и СС 

„ПЕЛИСТЪР” гр. Лом 

- Договори за инженеринг на сградите на СС „ДУНАВ”, СС „МЕЧТА” и СС 

„ПЕЛИСТЪР” гр. Лом 

- Договори за строителен надзор и инвеститорски контрол на сградите на СС 

„СТРОИТЕЛ”, СС „МЕЧТА” и СС „ПЕЛИСТЪР” гр. Лом 

- Договор за строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата на СС 

„ДУНАВ” гр. Лом 

- Договор за инженеринг на сградата на СС „СТРОИТЕЛ” 

През отчетния период по програмата е извършено още: 

1. Ежеседмично се подаваха справки до МРРБ за напредъка по програмата. 

2. Ежемесечно се подаваха актуализираните регистри – регистър обществени поръчки и 

регистър общ напредък, като се събираше информация от общините, обобщаваше се и 

се изпращаше в МРРБ. 

3. Изпращани са писма до МРРБ с регистрите ОП на общините с подпис и печат на 

кметовете. 

4. Два пъти е изпращана информация в МРРБ за РЗП на сградите, които се изпълняват 

по програмата. 

 



5.Провеждане на работни срещи и обмяна на опит в сферата на регионално 

развитие  

 На 13.06.2018 г. в ОА Монтана е проведена двустранна българо-сръбска 

работна среща. Събитието беше част от работната програма, свързана с 

посещението в област Монтана на Н.Пр. Владимир Чургус – извънреден и 

пълномощен посланикна Република Сърбия в България. 

Негово превъзходителство г-н Владимир Чургус – извънреден и пълномощен 

посланик на Република Сърбия в Република България и г-н Огнян Златев – 

Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в София бяха 

приветствани с добре дошли в  област Монтана от своите домакини - Областният 

управител Росен Белчев и Зам. областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков. 

Негово превъзходителство сподели, че в качеството си на посланик си е поставил 

за цел да работи в посока сближаване и затвърждаване на традиционно установените 

добри отношения между народите на Сърбия и България и е радостен от това, че има 

възможност за диалог по темата с представителите на регионалните власти. 

 Огнян Златев изказа удовлетворение от факта, че от страна на заинтересованата 

общественост в област Монтана е налице активност за отварянето на региона, която е 

подплатена и с предложения за предприемането на конкретни стъпки. Той сподели с 

присъстващите личната си ангажираност като българин и представител на ЕК да 

съдейства за подпомагане на изоставащите региони и постигане на по-балансирано 

социално-икономическо развитие в страната, което е от съществено значение не само за 

задържането на повече млади хора, но и по отношение на националната сигурност. 

Представителите на общините от областта представиха накратко опита и 

впечатленията си от работата по Програмата за трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия. Те бяха категорични, че с общините, с които си партнират от 

сръбска страна ги свързват дългогодишни приятелски отношения и най-нормалното 

нещо е да имат директен контакт и непосредствена транспортна връзка помежду си, 

което в значителна степен ще съкрати времето за пътуване и ще улесни реализацията на 

съвместни проекти. 

Присъстващите се обединиха около позицията, че към настоящия момент са 

налице редица подходящи условия за реализация на подобна инициатива поради факта, 

че тя кореспондира изцяло с приоритета за подобряване на свързаността на Западните 

Балкани, за което от страна на Европейската Комисия е налице не само политическа 

воля за подкрепа, но и подсигурен финансов ресурс. Двете страни се споразумяха за 

провеждането на нови бъдещи срещи по въпросите, касаещи сближаването на 

регионите в пограничната зона България – Сърбия. 

 В периода 18-19 октомври 2018 г. Областният управител на област 

Монтана взе участие в Седмия годишен форум по Стратегията на ЕС за 

Дунавския регион. 

Събитието, което бе съвместно организирано от България и Европейската 

Комисия се проведе в Националния дворец на културата, като фокусът в дневния ред 

беше насочен към развитието на туризма като условие за икономически растеж и 

териториално сближаване. 

В рамките на форума бяха обсъдени теми от съществено значение за Дунавския 

регион, насочени към запазване на културно-историческото наследство, новите 

технологии и дигитализацията на туристическия сектор, транспортната свързаност и 

мобилност. В допълнение бяха проведени две тематични сесии, свързани с устойчивото 

развитие на туризма, съпътствани и от изложение на окрито. 

 На 20 октомври 2018 г. Областният управител на област Монтана взе 

участие в Четвъртата среща на местните лидери на страните от Централна 

и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай „16+1“, която се проведе в Националния 

дворец на културата в София.  



В рамките на форума областните управители на България получиха 

възможността да се присъединят към Асоциацията на областните управители на 

страните от ЦИЕ и Китай. Членството не изисква финансови и физически ангажименти, 

но създава предпоставки за разкриването на нови възможности за добри отношения и 

сътрудничество на ниво провинции и области. Паралелно с това членството предоставя 

възможност за присъствие и участие в различни събития и форуми, организирани от 

Асоциацията. 

 На 30 октомври 2018 г. Областният управител Росен Белчев приветства в 

област Монтана Н.Пр. Ерик Льобедел – извънреден и пълномощен 

посланик на Република Франция в България, с когото имаше 

възможността съвместно с кмета на град Монтана и общинското 

ръководство да обсъди възможностите за сътрудничество с региони от 

Франция.  

Официалният повод за посещението на Негово превъзходителство бе 

проведеният от Областна администрация Монтана музикално-поетичен спектакъл, 

посветен на френската култура и изкуство и реализиран като част от Работната 

програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на България за ЕС, Приоритет 2: 

„2018 – година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и 

култури в Европейския съюз и приносът на Република България към Европейските 

ценности“, Дейност 1: „Събития за популяризирането на Европейското културно 

многообразие“. 

 На 7 ноември 2018 г. Областният управител на област Монтана взе 

участие в Българо-азербайджански бизнес форум, организиран паралелно 

с петото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена 

комисия за икономическо сътрудничество. 

 Форумът беше открит от съпредседателите на междуправителствената комисия   

г-жа Теменужка Петкова, Министър на енергетиката на Република България и г-н Инам 

Керимов, Министър на селското стопанство на Република Азербайджан. Участие в 

официалната част взеха представители на българските институции, ангажирани с 

насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Целта на 

бизнес визитата бе да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения 

между Република България и Република Азербайджан, да бъдат разкрити нови 

възможности за търговско и производствено сътрудничество и делови партньорства, 

както и да бъдат насърчени двустранните инвестиции в двете държави. 

 На 30 октомври 2018 г.Областна администрация-Монтана за пореден път 

се включи и проведе инициативата „Мениджър за един ден“.  

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. 

Целта й е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст 

между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и 

утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на 

младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания 

в рамките на един работен ден. „Мениджър за един ден“ е в пълен синхрон с 

политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за 

да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес 

отношенията.  

След предварителна селекция, бяха избрани 18 участници, които бяха в ролята 

на мениджъри за един ден. В края на деня областният управител Росен Белчев връчи 

сертификати за участие и постижение на всеки един от младите колеги с пожелание за 

успех и добро кариерно развитие. 

 На 09.11.2018 г. се проведе работна среща при областния управител на 

област Монтана с ученици, завоювали второто място в състезанието 

„Моят град е моята крепост“. 



Лилия Атанасова от Берковица, Мирослав Дамянов и Мартин Емилов от Природо – 

математическа гимназия – Монтана и техните преподаватели получиха поздравления и 

подаръци от областния управител Росен Белчев за спечеленото от тях второ място в 

образователно-патриотичната кампания на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството „Моят град е моята крепост“.  

 На 05.01.2018 г.  беше проведена работна среща във връзка със стартирала 

процедура по откриване на Държавен професионален колеж в град 

Монтана и необходимостта да бъдат обсъдени и уточнени някои важни 

аспекти по отношение на: 

- професиите и специалностите, по които ще се осъществява обучение, съобразно 

потребностите на работодателите от региона; 

- информация за предоставяне на материално-техническа база за обучение по 

професия съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професия и др. 

 На 06.06.2018 г. беше проведена работна среща с ЧЕЗ и кметовете на общини в 

област Монтана, на която се разгледа и обсъди дейността на дружествата на ЧЕЗ 

в България и възможностите за подобряване на качеството на доставките на 

електроенергия, в рамките на територията на област Монтана. 

От страна на ЧЕЗ участие взеха – регионалният мениджър на ЧЕЗ за България, 

изпълнителния директор и главният оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД и други териториални представители на дружеството.  

 За трета поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на 

пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността 

сред страните-членки на мрежата и нейните партньори се проведе (на 19 

септември 2018 г.) проектът „EDWARD” (European Day Without A Road Death) с 

наименование за Република България „Операция „Европейски ден без загинали 

на пътя – EDWARD”.  

Сред партньорите, подкрепили инициативата отново бе и Областна администрация 

Монтана. Съгласно поетия ангажимент за подкрепа и с цел по-голяма мащабност на 

инициативата на 18 септември 2018 г. в заседателна зала № 2 на Областната 

администрация се проведе информационен брифинг с участието на представители на 

ОД на МВР – Монтана, СБА – Монтана, БМЧК – Монтана и медиите, където бяха 

раздадени подготвените от областната администрация плакати и брошури с визията на 

операцията и препоръки за безопасно шофиране, които чрез присъстващите 

представители да достигнат до широката общественост. С писмо изх. № РД-33-55-

(1)/05.09.2018 г. областния управител призовава също и кметовете на общините в 

област Монтана да се присъединят и подкрепят провеждането на операцията. 

 На 18 ноември 2018 г. Областна администрация Монтан се влючи в 

отбелязаването на Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. Панихида в памет на загиналите в пътни 

инциденти бе отслужена в църквата „Св. св. Кирил и Методий” в Монтана.  

На възпоменателната служба присъствахаслужители на областна 

администрация, представители на ОД на МВР - Монтана, държавни институции, които 

са членове на областната комисия по безопадност на движението, неправителствени 

организации и граждани.  

 

 Във връзка с одобрена Работна програма за 2018 г. на Комункационната 

стратегия РБ за ЕС, в която са включени за изпълнение две дейности в рамките 

на Приоритет 2: „2018 – ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕНОСТИ“: 

http://oblastmontana.org/uploads/posts/2017-11/1511194231_23805658_1480932475353195_1332221971_n.jpg


 Дейност 1 „Събития за популяризиране на европейското културно 

многообразие“; 

 Дейност 2 „Провеждане на комуникационни инициативи за отбелязване 

на приноса на Република България в спасяването на евреите от 

холокоста“ 

По дейност 1 бе организиран и проведен музикално – поетичен спектакъл „Любов, 

пламък бял“, посветен на френската култура и изкуство. 

По дейност 2 се проведохапет събития в пет читалища на територията на област 

Монтна за отбелязването на приноса на Република България в спасяването на евреите 

от холокоста, включително и 75 – годишнината от спасяването на българските евреи по 

времето на Втората световна война. 

Участие в събитията взеха областният и заместник областните управители на област 

Монтана, общинските кметове и служители от общинските администрации, читалищни 

дейци, граждани и журналисти от регионални медии. 

 

 Област Монтана се включи в националната инициатива „Да изчистим България 

заедно!”  и през 2018 година. 

По традиция, както всяка година, служителите на администрация, техните деца и 

приятели, почистиха района около стената на язовир „Огоста” в Монтана.  

От област Монтана в националната еко-акция се включиха 2 965 доброволци на 

възраст от 4 до 70 години.  За няколко часа те събраха 57 тона отпадъци. В региона са 

почистени 215 места, най-много в обекти на фирми и училища. 

Съвместно - общините от област Монтана, РИОСВ - Монтана и  „Регионално 

депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД,координираха дейността си по отношение на 

осигуряването на консумативите /чували и ръкавици/ и тяхното раздаване, 

транспортирането на отпадъцитев деня на почистванетои отчитането на предоставените 

от ПУДОС ваучери за гориво. 

 

 През м.март 2018 г. Клуба по спортни танци „ОГОСТА ДАНС”- Монтана и 

Българската федерация по спортни танци, със съдействието на областния 

управител и кметовете на общини от областта, организираха провеждането на 

тринадесетото издание на Междунарония турнир по спортни танци „Montana 

OPEN 2018” за Купата на общините на област Монтана. 

 


