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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2021 г.  

 

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА 

 

                                                                     

1 2 3 4 5 

Цели за 2021 г. Дейности  Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 

самооценка 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

2.задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 50 %/ 

3.незадоволи 

телно 

 постигната 

 цел 

 / под 50 %/ 

Индикатор за текущо 

състояние 

/заложен в началото на 

2021 г./ 

Индикатор за целево 

състояние 

/отчетен в края на 2021 

г./ 

1.Качествено и 

прозрачно 

предоставяне на 

административните 

услуги 

  

1.Предоставяне на 

пълна информация на 

потенциалните 

потребители за 

административни 

услуги, чрез 

поддържане на 

актуален списък на 

предоставяните 

1. В ОА 

Монтана през 

2021 г. е 

предоставена 

пълна 

информация за 

административ

ните услуги, 

извършвани от 

1.Предоставена 

информация за 

административните 

услуги 

 

1.Актуален списък на 

административните 

услуги предоставяни от 

ОА Монтана има в 

Центъра за 

административно 

обслужванe, на интернет 

страницата на ОА 

Монтана и в 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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административни 

услуги в Центъра за 

административно 

обслужване, на 

интернет страницата 

на ОА Монтана и в 

Административния 

регистър на 

Интегрираната 

информационна 

система на 

държавната 

администрация 

администрация

та, която е 

достъпна за 

потребителите. 

Поддържан е 

актуален 

списък на 

предоставяните 

услуги, който е 

обявен в 

Центъра за 

административ

но обслужване, 

на интернет 

страницата на 

администрация

та и в 

Административ

ния регистър.  

През 2021 г., 

след подадени 

заявления, от 

потребителите 

са 

предоставени 

1542 броя 

административ

ни услуги 

Административния 

регистър  

2.Обмен на документи 

чрез Системата за 

електронен обмен на 

съобщения (СЕОС) 

2.Съкратено 

време за 

изпращане на 

изготвените от 

ОА Монтана 

документи 

2.Изпратени документи 

чрез СЕОС 

2.Изпратени и получени 

в кратки срокове 

документи чрез СЕОС 

3.Получаване обратна 

връзка от 

потребителите за 

3.Повишаване 

ангажираностт

а на 

3.Брой попълнени анкетни 

карти и брой дадени 

отговори на анкетата 

3. През 2021 г. на гишето 

за административно 

обслужване са 
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тяхната 

удовлетвореност от 

качеството на 

административното 

обслужване 

служителите, 

обслужващи 

потребителите 

на 

административ

ни услуги и 

подобряване 

качеството на 

административ

ното 

обслужване 

чрез отнасяне 

към всички 

потребители 

равнопоставено 

и честно и 

предоставяйки 

пълна и вярна 

информация, 

относно 

извършваните 

услуги 

попълнени 22 анкетни 

карти, като всички 

анкетирани са дали 

отговор, че 

обслужването е на много 

високо ниво.  

На интернет страницата 

36 потребители са 

попълнили анкетата. По 

отношение 

разбираемостта на 

информацията на 

информационните табла 

по-голямата часто от 

анкетираните граждани 

са дали отговор, че е 

донякъде разбираема, за 

четири потребители 

информацията е 

разбираема и за четири  - 

неразбираема 

2.Повишаване на 

административния 

капацитет на ОА 

Монтана 

Участие на 

служителите от 

администрацията в 

обучения и семинари 

С участието си 

в обучения и 

семинарии, 

служителите на 

ОА Монтана 

повишават 

свойте знания, 

умения и 

професионална

та подготовка, 

а това води до 

повишаване 

качеството на 

работата 

 

Брой служители учасвали 

в обучения и семинари 

През 2021 г. общо 9 

служители са участвали 

в 10 обучения, курсове и 

семитари. 

Основните теми, по 

които са се обучавали 

служителите са:  

Електронен документ и 

електронен подпис; 

Прилагане на Закона за 

административните 

нарушения и наказания. 

Общинска и държавна 

собственост. 

Принудителни 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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административни мерки. 

Съдебна практика; 

Интервюто като метод за 

оценяване при подбор на 

служители; 

Административно 

обслужване и др.  

3.Подобряване на 

дейността по 

процесуално 

представителство и 

защита на 

интересите на 

държавата 

Осигуряване на 

процесуално 

представителство   

Осигурено е 

процесуално 

представителст

во пред 

органите на 

съдебната 

власт и се 

поддържа 

актуална 

информация за 

хода на 

съдебните дела 

Изготвяне на периодична 

справка за хода на 

съдебните дела 

Изготвена е справка, 

която се актуализира на 

всеки етап от хода на 

съдебните дела 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

4. Провеждане на 

политика за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията 

1. Поддържане на 

актуален регистър на 

интернет страницата 

на ОА Монтана за 

постъпилите през 

2021 г. сигнали и 

жалби до ООСППК 

1.През 2021 г. 

няма 

постъпили до 

ООСППК 

сигнали и 

жалби, което е 

отразено в 

регистъра 

1.Актуален регистър за 

постъпилите сигнали и 

жалби до ООСППК към 

31.12.2021 г. 

1.През 2021 г. 

регистърът на интернет 

страницата на ОА 

Монтана, за постъпилите 

сигнали до ООСППК е 

актуален 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2.Поддържане на 

актуален регистър на 

подадените 

декларации от 

служителите на ОА 

Монтана по чл. 35, ал. 

1 от ЗПКОНПИ през 

2021 г. 

2.През 2021 г. 

след всяка 

подадена 

декларация се 

актуализира 

регистърът на 

подадените 

декларации и 

се публикува 

на интернет 

2. Актуален регистър на 

подадените декларации от 

служителите на ОА 

Монтана по чл. 35, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ 

2.През 2021 г. е 

поддържан и е 

публикуван на интернет 

страницата на ОА 

Монтана актуален 

регистър на подадените 

декларации от 

служителите на ОА 

Монтана по чл. 35, ал. 1 

от ЗПКОНПИ 
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страницата на 

ОА Монтана 

5. Превенция за 

предотвратяване на 

бедствия на 

територията на 

област Монтана    

1. Поддържане на 

актуален регистър на 

язовирите в област 

Монтана с технически 

данни за тях 

1. Действия за 

предотвратяван

е и намаляване 

на последиците 

от бедствия 

1. Обобщени данни от 

протоколите за 

обследване на язовирните 

стени и съоръженията към 

тях през 2021 г. и 

актуализиранрегистър на 

язовирите 

1. Актуален регистър на 

язовирите в област 

Монтана към 31.12.2021 

г. 

2.задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 

50%/ 

2. Извършване  

обследване на 

техническото и 

експлоатационно 

състояние и 

аварийното планиране 

на водностопанските 

обекти (язовири, 

защитни диги, 

хвостохранилища, 

изравнителни 

басейни) на 

територията на област 

Монтана 

2.Сформирани 

междуведомствени 

комисии за обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

водностопанските обекти 

2.Извършени проверки и 

дадени предписания на 

собствениците и 

ползвателите на 

водностопански обекти 

по отношение тяхното 

състояние. През 2021 г. 

са извършени общо 52 

проверки в т.ч. на 42 

язовира, 3 изравнителя, 4 

диги и 3 

хвостохранилища. От 

проверките са съставени 

протоколи, които са 

изпратени на 

собствениците за 

изпълнение на дадените 

предписания 

3. Обследване 

проводимостта на 

речни участъци в 

извънурбанизираните 

територии на област 

Монтана 

3. Определяне на 

междуведомствена 

комисия за извършване на 

обследване на речните 

участъци в 

извънурбанизирани 

територии 

 

3. Предвид сравнително 

нормалните количества 

валежи, които не са 

създали критични 

ситуации през 2021 г. и 

епидемичната 

обстановка и обявеното 

извънредно положение 

обследването е отложено 
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4. Становища на 

Областния управител 

на област Монтана по 

искания за 

финансиране от 

МКВПМС на обекти 

общинска собственост 

засегнати от бедствия    

4. Брой изготвени 

протоколи на комисия и 

дадени становища от 

Областния управител 

4.По подадени искания 

до МКВПМС за 

финансиране на обекти 

общинска собственост с 

нанесени щети в 

резултат на бедствия, 

междуведомствена 

комисия е направила 

оглед на 23 обекта. 

Становища през 2021г. 

са дадени общо за 24 

обекта, като едно от тях 

са за подновено искане 

от община Берковица от 

предходна година, за 

което не е имало 

финансиране 

6. Публикуване на 

отчет за постъпили 

заявления за достъп 

до обществена 

информация и за 

повторно 

използване на 

информация от 

обществения 

сектор в Областна 

администрация 

Монтана 

 

Публикуване на  отчет 

за постъпили 

заявления за достъп 

до обществена 

информация и за 

повторно използване 

на информация от 

обществения сектор в 

Областна 

администрация 

Монтана през 2020 г.   

Осигуряване на 

публичност   

Публикуван годишен 

отчет за 2020 г. 

Изготвен и публикуван 

на интернет страницата 

на ОА Монтана годишен 

отчет за 2020 г. за 

постъпили заявления за 

достъп до обществена 

информация и за 

повторно използване на 

информация от 

обществения сектор в 

Областна администрация 

Монтана   

1. напълно 

постигната 

цел /100 %/ 

 

7. Актуализиране 

на публикуваните в 

отворен формат 

набори от данни, 

създадени от ОА 

Монтана 

 

Актуализация на 

публикуваните набори 

от данни в Портала за 

отворени данни 

Осигуряване на 

открит достъп 

до публичните 

данни 

Актуализация на 

публикуваните набори от 

данни, създадени от ОА 

Монтана 

Актуализирани част от 

набори от данни, 

създадени от ОА 

Монтана 

2.задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 50%/ 
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8.Осъществяване 

на ефективен 

контрол за 

законосъобразно 

ст върху актовете и 

действията на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация  

1. Проверка 

решенията на 

общинските съвети в 

област Монтана и 

изготвяне на заповеди 

за връщане и/или 

оспорване на 

незаконосъобразните 

от тях  по реда и в 

сроковете, определени 

в ЗМСМА 

 

Спазване на 

принципите за 

добро 

управление  и 

правоприлаган

е от органите 

на местното 

самоуправлени

е и местната на 

територията на 

област 

Монтана 

 

Текущи проверки за 

законосъобразност на 

приетите решения на 

общинските съвети в 

област Монтана  

През отчетния период са 

постъпили 154 бр. 

протоколи и проверени 

общо 1669 бр. решения. 

От тях върнати за ново 

обсъждане са 16 бр. 

решения, които са 

преразгледани от 

общинските съвети. Едно 

от решенията е оспорено 

пред Административен 

съд – Монтана без да е 

върнато за ново 

разглеждане и е налице 

висящо производство 

пред АС-Монтана. 

напълно 

постигната 

цел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контрол за 

законосъобразността 

на актовете и 

действията на 

кметовете на общини, 

оспорени по 

административен ред.  

 

Проверки за 

законосъобразност на 

заповедите на кметовете 

на общините в област 

Монтана по постъпили 

жалби  

 

През отчетния период 

няма оспорени, по реда 

на АПК, пред областния 

управител актове на 

кметове на общини. 

3. Проверка на 

актовете на 

общинските съвети с  

цел идентифициране 

на незаконосъобразни 

регулаторни режими 

прилагани от тях и 

при необходимост 

предприемане на 

действия за отмяната 

им.  

Преглед на  актове на 

общинските съвети – 

наредби, правилници. 

 

 

Проверени 17 бр. актове 

и идентифицирани 

незаконосъобразни 

регулаторни режими - 2 

бр.  

4. Разглеждане на 

постъпилите сигнали, 

Провеждани заседания на 

Комисията по чл.7а от 

За периода от 01.01.2021 

г. до 31.12.2021 г. 
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предложения, молби и 

жалби от граждани и 

юридически лица 

относно дейността на 

органите на местното 

самоуправление и 

териториални 

структури на 

изпълнителната власт. 

УПОА Комисията е разгледала 

91 бр. сигнали и 

предложения. Проведени 

са 13 заседания, като за 

всяко е изготвен 

протокол за разгледаните 

преписки и взетите 

решения. От общия брой 

разгледани преписки – 2 

бр. са постъпили от 

администрацията на 

Министерски съвет, 1 бр. 

от Главен секретар на 

Министерство на 

здравеопазването, 1 бр. 

от Администрация на 

президента, 1 бр. РУО- 

Монтана, останалите са 

от граждани. 

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. 

Предложенията и 

сигналите, по които 

проверките са 

приключили са 78 броя. 

По три от постъпилите и 

разгледани сигнали са 
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сформирани комисии, 

които на място са се 

запознали с изложените 

факти и обстоятелства. 

 

5. Участие в комисии 

по Закона за 

гражданската 

регистрация  

Проверки по постъпили 

сигнали. 

 

През 2021 г. във връзка с 

подадени сигнали до 

кметовете на общини 

Монтана -5 бр. и Лом – 1 

бр. представител на 

областна администрация 

е участвал в 

сформираните комисии 

за проверка изискванията 

на чл. 92 и чл.99 а от ЗГР. 

6. Участие в комисия 

за извършване на 

ежегодна проверка по 

чл. 44, във вр. с чл. 42, 

ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ  

Ежегодна проверка на 

протоколите на общините 

на територията на 

областта за извършена 

проверка за спазване на 

условията на чл. 37и, ал. 4, 

7 и 9 от ЗСПЗЗ. 

 

Със заповед на 

Областния управител, 

беше определена 

комисия за проверка 

изпълнението на 

разпоредбата на чл. 37м 

от ЗСПЗЗ.Беше изискана 

информация от всички 

кметове на общини и от 

директора на Областна 

дирекция Земеделие 

Монтана да представят 

информация от 

извършената на 

основание чл. 37м от 

ЗСПЗЗ проверка за 

спазване на условията по 

чл. 37и, ал. 4 по 

сключените договори за 

наем или аренда на 

пасища, мери и ливади от 

държавния и общинския 
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поземлен фонд, както и 

за предприетите от тях 

действия по 

прекратяване или 

изменяне на договор, 

който не отговаря на 

законовите изисквания.  

За дейността си 

комисията е изготвила 

два протокола, като 

констатира че 

сключените договори за 

наем или аренда на 

пасища, мери и ливади от 

общинския  поземлен 

фонд, отговарят на 

условията на чл. 37и, ал. 

4 от ЗСПЗЗ и 

разпоредбата на чл. 37м 

от закона е спазена.  

7. Създаване на 

условия за 

произвеждане на 

изорборите за 

народни 

представители и за 

президент и 

ивицепрезидент на 

републиката 

Изпълнение на дейности 

по организационно – 

техническата подготовка 

за произвеждането на 

двата вида избори 

Във връзка с 

произведените през 2021 

г. изборите за: 

-народни представители 

на 04 април 2021 г., на 11 

юли 2021 г. и 14 ноември 

2021 г.,  

и  

-за президент и 

вицепрезидент на 

републиката на 14 и 21 

ноември 2021 г.,  

в  областна 

администрация Монтана 

за всеки вид избор беше 

сформиран технически 

екип. 
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Същият отговаряше  за 

изпълнение на 

ангажиментите на 

обласния управител и 

областната 

администрация в 

съответствие с Изборния 

кодекс, решенията на 

Централна избирателна 

комисия и писмата и 

указанията от 

администрацията на 

Министерски съвет, и  

осигуряване  

организационно–

техническата подготовка 

за произвеждането им. 

8.Издаване на 

удостоверения във 

връзка с 

легализацията на 

документи, издадени 

от кметовете и 

общинските 

администрации 

Легализация  на 

документи,качествено и в 

срок предоставяне на 

услугата   

Постъпили 450 бр. 

заявления и издадени 620 

бр. апостили в срок. 

9.Провеждане на 

регионални и 

секторни политики 

с цел реализиране 

приоритетите на 

правителството на 

територията на 

Северозападен 

район и на област 

Монтана  

 

 

1.Провеждане на две 

заседания на 

Регионалния съвет за 

развитие  

 

Взаимодействи

е с 

представители 

на централни 

ведомства, 

областните 

управители на 

петте области,  

органите на 

местното 

самоуправлени

е, гражданския 

брой проведени заседания  

на областните съвети и 

комисии в съответствие с 

нормативните 

изиксквания и 

утвърдените правила за 

работата им 

 

 

 

 

 

1.Регионален съвет за 

развитие на  

Северозападен район 

    Предвид епидемичната 

обстановка, свързана с 

разпространението на 

коронавируса 

Регионалният съвет за 

развитие на  

Северозападен район не е 

провеждал редовни 

присъствени заседания 

задоволит 

елно  

постигната  

цел 
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и академичния 

сектор в 

Северозападен 

район по 

дефинирани 

регионални, 

областни и 

общински  

приоритети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

през 2021 г. 

През месец април 2021 г. 

от областната 

администрация, 

общините и 

ведомствените 

териториални структури 

в областта беше събрана 

и обобщена информация 

за целите на Годишния 

доклад по наблюдение на 

изпълнението на 

Регионалния план за 

развитие на 

Северозападен район за 

2020 г. Информацията, 

която беше подадена към 

секретариата на РСР на 

СЗР включваше 

разработени от общините 

Годишни доклади по 

наблюдение на 

Общинските планове за 

развитие през 2020 г. в 

комплект с изготвена 

справка за проектите на 

общините, 

съфинансирани със 

средства, различни от 

Оперативните програми 

и информация по 

предварително 

формулирани 

индикатори за оценка на 

напредъка, която беше 

събрана от общините, 

областната 
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администрация, 

Областно пътно 

управление и Дирекция 

„Регионална служба по 

заетостта“. 

 Разработеният 

впоследствие Годишен 

доклад за изпълнението 

на РПР през 2020 г. беше 

одобрен в периода 22-

29.06.2021 г. 

посредством писмена 

процедура, проведена 

сред членовете на 

Регионалния съвет. 

2.През месец октомври 

2021 г. беше проведена 

писмена процедура сред 

членовете на РСР, в 

рамките на която беше 

одобрен неприсъствено 

Докладът от извършена 

Последваща оценка на 

изпълнението на 

Регионалния план за 

развитие на 

Северозападен район за 

период 2014-2020 г. 

  

2. Провеждане на 

заседания на 

областните съвети и 

комисии с цел 

подобряване на 

координацията между 

териториалните 

структури и общините 

1.Областен медицински 

съвет 

Във връзка с 

усложнената 

епидемиоологична 

обстановка и 

предприетите мерки на 

национално ниво за 
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за изпълнение целите 

на секторни политики 

на обласно ниво. 

 

 

ограничаване на 

Коронавирус инфекцията 

на територията на 

страната през 2021 г. 

Областният медецински 

съвет е провел 6 бр. 

заседания. 

На заседанията 

Директорът на РЗИ-

Монтана запознаваше 

членовете на съвета с 

актуални данни за 

заболеваемостта от 

COVID  – 19 в областта, 

бяха обсъждани 

алтернативите за 

реорганизация на 

лечебната мрежа в 

областта с цел 

обособяване в лечебните 

заведения на звена за 

лечение единствено на 

лица с коронавирусна 

инфекция. 

Бяха обсъждани и 

възможностите за 

провеждане на активна 

кампания сред 

населението в областта, в 

това число и 

информационна, по 

отношение на 

ваксинацията като част 

от превантивните мерки, 

насочени към 

ограничаване на 

разпространението на 
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заболяването COVID – 

19. Беше изтъкната 

необходимостта от 

предприемане на активни 

съвместни действия от 

страна на ведомствените 

териториални структури 

на изпълнителната власт, 

органите на местното 

самоуправление, 

общопрактикуващите 

лекари и здравните 

медиатори по отношение 

на ваксинационната 

кампания, включително и 

чрез изграждане на 

мобилни пунктове за 

ваксинация, изготвяне и 

разпространение на 

информационни 

брошури, както и 

провеждане на 

информационни срещи 

по места, особено що се 

касае до ваксинацията на 

по-специфичните и 

уязвими групи от 

населението. 

2.Областна епизоотична 

комисия 

        През отчетния 

период са проведени две 

заседания на Областната 

епизоотична комисия. 

Пред членовете на 

комисията служители на 

ОДБХ – Монтана  
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периодично представяха 

информация за 

епизоотична обстановка 

в страната и областта 

относно 

разпространението на 

заболяването 

Африканска чума по 

свинете и заболяването 

Инфлуенца по птиците. 

Членовете на комисията 

бяха запознати в резюме  

с:- основните аспекти на 

влезлия в сила на 17 март 

2021 г. План за действие 

на България по 

отношение на обектите 

за отглеждане на свине за 

лични нужди, както и на 

утвърдения с Решение на 

Министерския съвет 

План за контрол и 

предотвратяване на 

разпространението на 

заболяването 

Африканска чума по 

свинете в Република 

България за периода 

2021-2023 г. 

- с влязлата в сила 

от 09.02.2021 г. Наредба 

за условията и реда за 

обезвреждане на 

странични животински 

продукти извън обектите, 

регистрирани в ОДБХ.  

На база изготвена от 
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РИОСВ – Монтана 

справка беше 

представена периодично 

информация за броя 

одобрени терени за 

загробване на животни в 

областта.  

3. Временна областна 

преброителна комисия 

        Със заповед на 

председателя на 

Националния 

статистически институт 

във връзка с планираното 

осемнадесето 

преброяване на 

населението и жилищния 

фонд в Република 

България през 2021 г.  

беше сформирана 

Временна областна 

преброителна комисия. 

Членовете на комисията 

бяха запознати и 

обсъдиха Доклада за 

работата на Областната 

преброителна комисия за 

област Монтана относно 

преброяването на 

населението и жилищния 

фонд в Република 

България през 2021 

година.  Беше 

отбелязано, че въпреки 

трудностите и като се 

има в предвид сложната 

епидемиологична 
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обстановка в страната, 

благодарение на 

ангажираността и добре 

свършената работа от 

всички членове на 

Областната и 

общинските 

преброителни комисии, 

както и на служителите 

на Отдел „Статистически 

изследвания-Монтана“, 

Преброяване 2021 година 

в област Монтата е 

приключило успешно.  

Общо за област Монтана, 

по интернет и на хартия, 

са преброени 111 791 

лица. Намалението на 

общо преброеното 

население по интернет и 

с преброители в 

сравнение с текущата 

демографска статистика 

към 31.12.2020 г. е 

очаквано. От 

преброителите в област 

Монтана са преброени 

77 433 сгради, 82 676 

жилища и 87 103 лица. 

Преброени са всички 

предвидени за обход 

сгради и жилища.  

 

През отчетния период не 

са провеждани заседания 

на Областния съвет за 

развитие, Областния 
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обществен съвет, 

Областния съвет за 

тристранно 

сътрудничество, 

Областния съвет по 

условия на труд 

Областния съвет за хора 

с увреждания и 

Консултативния съвет по 

опазване горите, рибата и 

дивеча. 

 

3.Подпомагане 

провеждането на 

държавната политика 

в областта на 

образованието с цел 

повишаване 

посещаемостта и 

качеството на 

обучението в област 

Монтана 

 

Създаване на 

екипи за 

съвместна 

работа на 

институциите 

по прилагането 

на комплекс от 

мерки за 

обхващане и 

включване в  

образователнат

а система на 

деца и ученици 

в задължителна 

предучилищна 

и училищна 

възраст 

(екипите за 

обхват). 

 

 

Провеждане на срещи по 

ПМС 100 на МС за 

обсъждане на постигнати 

резултати по обхвата и 

задържането на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст. 

 

 На 05.10.2021 г. беше 

проведена присъствена 

среща в изпълнение на 

Механизма за съвместна 

работа на институциите 

по обхващане и 

включване в 

образователната система 

на деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст – 

ПМС №100 от 08.06.2018 

г. Целта на  срещата 

беше да се обсъдят 

проблемите с обхвата на 

4-годишните деца от кв. 

Изток в гр. Вършец, 

както и възможността за 

въвеждане на 

задължително 

предучилищно обучение 

за 4-годишните деца на 

територията на общините 

Бойчиновци, Вълчедръм, 
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Георги Дамяново, 

Медковец и Чипровци.  

През отчетния период 

беше обощена и 

изпратена на РУО 

Монтана  информация, 

предоставена от 

кметовете на общините 

от област Монтана, 

Регионална дирекция 

„Социална подпомагане“ 

– Монтана и Областна 

дирекция на МВР – 

Монтана за 

актуализиране  

определените участници 

в екипите за обхват на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст. 

 

Подобряване 

на връзката на 

образованието 

и обучението с 

потребностите 

на пазара на 

труда в област 

Монтана 

Провеждане заседание на 

КЗ за одобрение на 

подадените до началника 

на РУО Монтана 

предложения за държавен 

план-прием по професии 

за учебната 2021 – 2022 г. 

 

 

 

На заседанието 

проведено на 05.02.2021  

г., на основание чл.52, 

ал.1, т. 4 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за 

организацията на 

дейностите в 

училищното образование 

Комисията по заетост 

съгласува 

Предложението на 

началника на РУО – 

Монтана. за броя на 

паралелките, броя на 

учениците в тях и вида 
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на профилите и 

специалностите от 

професии по форми на 

обучение през учебната 

2021/2022 г. за област 

Монтана. 

4. Оперативно 

координиране на 

изпълнението на 

Областната стратегия, 

подпомагане 

провеждането на 

държавната политика 

по развитието на нови 

и достъпни социални 

услуги 

 

 

Създадени 

условия за 

ефективна 

координация и 

взаимодействи

е на 

ангажираните 

субекти при 

изпълнение на 

политики в 

социалната 

сфера 

Провеждане заседание на 

Комисията по социална 

политика и координиране 

дейности на ангажираните 

институции 

 

1.Във връзка с 

разработената през 2016 

г. Областна стратегия за 

развитие на социалните 

услуги 2016-2020 г., 

която се изпълнява на 

областно и общинско 

ниво с общите усилия на 

всички заинтересовани 

страни в съответствие с 

техните компетенции и 

планирани дейности за 

развитие, се стартира 

процеса на обобщаване 

на предоставената   

информация от 

кметовете на общини и 

от директорите на 

териториални структури, 

членове на Комисията по 

социална политика, за  

предоставяните социални 

услуги на територията на 

областта през 2020 г.  

След обобщаване и 

анализ на данните от 

РДСП  Монтана, 

неприсъствено беше 

приет годишния 

мониторингов доклад за 

2020 г.  Същият е 
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публикуван и на 

интернет страницата на 

областна администрация 

– Монтана. 

2.През годината във 

връзка с необходимостта 

от представяне на 

съгласуван отговор/ 

постигнато съгласие от 

общините от област 

Монтана  за това в кои от 

тях ще се създадат 

социални услуги, 

финансирани по ПВУ и 

оперативните програми 

за програмния период 

2021-2027 г. беше 

обобщена информацията 

и изготвен окончателен 

вариант на картирането 

на социалните услуги, 

който беше изпратен в 

МТСП. 

3.Обобщена беше   

информация от общините 

и териториалните 

структури във връзка с    

изготвянето на Доклад  

за равнопоставеността на 

жените и мъжете в 

област Монтана през 

2020 г. и  същият беше 

представен в МТСП. 

4. По искане на МТСП бе 

предоставена  

информация, свързана с 

правата на хората с 
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увреждания на 

регионално ниво, 

относно: 

-предвижданите 

политики в областта на 

правата на хората с 

увреждания за 2021 г.; 

-информация за 

осъществените политики 

в областта на правата на 

хората с увреждания за 

2021 г. 

5.Провеждане на 

активна политика в 

сферата на 

етническите и 

интеграционните 

въпроси на 

територията на област 

Монтана с цел 

подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

административните 

структури  и 

неправителствените 

организации за 

решаване на 

конкретни проблеми 

свързани с 

малцинствата. 

Създаване на 

условия за 

равноправно 

интегриране на 

ромите в 

обществения и 

икономическия 

живот чрез 

осигуряване на 

възможности и 

равен достъп 

до права, блага, 

стоки и услуги. 

Провеждане на едно 

заседание на ОССЕИВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Във връзка с постъпило 

до Областния управител 

на област Монтана 

Писмо от 

Администрацията на 

Министерски съвет, 

относно изготвяне на 

Мониторингов доклад за 

2020 г. за изпълнението 

на Националната 

стратегия на Република 

България за интегриране 

на ромите 2012-2020 г., 

Областният съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционните 

въпроси следваше да 

приеме годишен отчет по 

изпълнение на мерките 

от Общинските стратегии 

за интегриране на ромите 

и общинските планове 

към тях. Обект на отчет 

бяха и други мерки, 
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които имат отношение 

към интеграцията на 

уязвими етнически 

групи, с фокус към 

ромите в цялата област. 

От 2018 г., за отчитане на 

изпълнението на 

Областните стратегии за 

интегриране на ромите и 

общинските планове към 

тях се ползва 

електронната система за 

мониторинг, оценка и 

контрол на изпълнението 

на Стратегията. 

Въз основа на 

информацията подадена 

от общините, беше 

изготвен Областен 

доклад и беше проведена 

писмена процедура за 

неприсъствено вземане 

на решение за 

одобряване на Годишния 

мониторингов доклад за 

2020 г. за Изпълнението 

на Областна стратегия за 

интеграция на ромите.  

Приетият документ беше 

подаден в Системата на 

Секретариата на 

Националния съвет за 

сътрудничество по 

естически и демографски 

въпроси. /НССЕИВ/. 

2.Във връзка с постъпило 

писмо от Секретариата 
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на Националния съвет по 

етнически и демографски 

въпроси /НСЕИИВ/ в МС 

относно  разработването 

на областни стратегии и 

местни планове за 

действие в изпълнение на 

Националната стратегия 

на Република България за 

равенство, приобщаване 

и участие на ромите 

2021-2030 (Стратегията), 

се изготви и изпрати 

писмо до кметовете на 

общини. заедно с 

приложени насоки за 

изготвянето на 

Общинските планове за 

действие, проект на 

Национална стратегия на 

Република България за 

равенство, приобщаване 

и участие на ромите 

(2021-2030), както и 

проект на Национален 

план за действие за 

периода с представени 

приоритетни области 

(2021-2030), както и срок 

за определяне на 

участници в  заповеди за 

общински екипи. 

На 02.07.2021г. се 

проведе онлайн 

заседание с цел 

представяне на 

Областния оперативен 
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екип, уточняване на 

функции и бъдещи 

срокове за работа; 

фиксиране на срокове за 

изготвяне на анализ на 

ситуацията във всяка 

една от общините на 

област Монтана и план за 

действие; представяне на 

новите членове, които са 

включени и ще вземат 

участие в изготвянето на 

бъдещия стратегически 

документ за област 

Монтана. 

След съгласуване и 

уточняване на 

допълнениия от 

работната група, 

проектът на 

стратегически документ 

е изпратен за одобрение 

чрез неприсъствена 

процедура до членовете 

на Областния съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционни въпроси 

на област Монтана.   

В резултат от 

проведената процедура 

Областният съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционни въпроси 

на област Монтана  взе 

Решение за одобрение на 
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Областна стратегия на 

област Монтана за 

равенство, приобщаване 

и участие на ромите 

(2021-2030 г). 

Протоколът, както и 

стратегическият 

документ са изпратени в 

НССЕИВ, Министерски 

съвет , както и са 

публикувани на 

страницата на областна 

администрация – 

Монтана. 

10.Провеждане на 

активна политика 

по осигуряване на 

заетост и 

инвестиране в 

човешките ресурси 

на територията на 

област Монтана  

 

 

 

1.Провеждане на 

заседания на КЗ за 

разглеждане и 

одобрение на 

предложения за 

регионални програми 

за заетост.  

Развитие на 

регионалния 

подход при 

разработването 

и изпълнението 

на програми за 

обучение и 

заетост, 

съобразен с 

характеристики

те на местния 

трудов пазар, 

местите 

ресурси и 

потенциал за 

разви 

тие. 

С оглед разпоредбите на 

Закона за насърчаване на 

заетостта  и 

предоставената и 

компетентност на КЗ да 

одобрява проекта на 

регионалната програма за 

заетост на област Монтана  

провеждане на две 

заседания през 2021.  

 

 

На 25.03.2021 г., на 

основание разпоредбите 

на Закона за насърчаване 

на заетостта, Комисията 

по заетост  проведе 

заседание във връзка с 

изготвянето на 

Регионалната програма 

за заетост на област 

Монтана за 2021 г. На 

заседанието беше избран 

състава на Комисия, 

която да извърши оценка 

и подбор на постъпилите 

проектни предложения 

от областната и 

общинските 

администрации, както и 

беше одобрена 

Методиката за оценка на 

същите. 

Регионалната програма 

за заетост за област 

задоволит 

елно 

постигната 

цел 
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Монтана за 2021 г. беше 

разработена по образец 

утвърден от Министъра 

на труда и социалната 

политика. През 

настоящата година със 

средствата от бюджета за 

активна политика на 

пазара на труда на МТСП 

се финансираше 

осигуряването на 

субсидирана заетост за 

период от не по малко от 

3 и не повече от 6 

месеца. 

Размерът на средствата 

за финансиране на 

програмата за всяка 

област беше определен 

по методика утвърдена 

със заповед на министъра 

на труда и социалната 

политика и за област 

Монтана средствата бяха 

в размер на 605 700 лв. 

На неприсъствено 

заседание от 15.04.2021 г. 

Комисията по заетост 

одобри  проекта на 

Регионалната програма 

за заетост на област 

Монтана - 2021 г., с 

която се осигури заетост 

и трудови доходи на 87 

безработни лица на 

пълен работен ден, 31 

безработни лица на 6 
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часов работен ден и 35 

безработни лица на 4 

часов работен ден или 

общо 153 безработни 

лица. 

2.Провеждане на 

заседания на КЗ за 

обобщаване на 

информацията за 

потребностите на 

работодателите от 

област Монтана 

Провеждане на две 

заседания на Комисията 

по заетостта на  основание 

чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ във 

връзка с обработването на 

информация за 

потребностите на 

работодателите в област 

Монтана от работна сила. 

 

1.На 12.05.2021г.,   се 

проведе онлайн 

заседание  на Комисията 

по заетостта, на което 

беше представена 

информация във връзка 

със стартиралата 

процедура на  Агенцията 

по заетост за проучване 

на потребностите от 

работна сила. През 

периода от 8-ми март до 

16-ти април 2021 г., 

Агенцията по заетостта 

проведе проучване сред 

работодателите за 

потребностите им от 

работна сила. 

В област Монтана общия 

брой на работодатели, 

попаднали в извадката 

беше 98, а целевият брой 

интервюта за област 

Монтана - 47.  

В резултат на 

положените усилия от 

теренната работа се 

получиха общо 66 реални 

интервюта, което доведе 

до норма на 

отговаряемост за област 

Монтана, възлизаща на 
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67,3%, а норма на 

успеваемост е 134,7%. 

2.През периода от 1-ви 

септември до 15-ти 

октомври 2021 г., 

Агенцията по заетостта 

проведе второто 

проучване сред 

работодателите за 

потребностите им от 

работна сила.  

В област Монтана общия 

брой на работодатели, 

попаднали в извадката 

беше 164, а целевият 

брой интервюта за област 

Монтана - 49.  

В резултат на 

положените усилия от 

теренната работа се 

получиха общо 91 реални 

интервюта, което доведе 

до норма на успеваемост 

за област Монтана, 

възлизаща 186%. 

Резултатите от 

проучването илюстрират 

несъответствие между 

предлагането и търсенето 

на работна сила в област 

Монтана. Работодателите 

срещат затруднения при 

намирането на персонал 

за някои професии като 

оператор в 

дървообработването; 

сервитьор-барман; 
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помощник в 

строителството; леяр; 

монтьор на електронна 

техника и др. Търсените 

професии не са свързани 

с възникналата криза с 

COVID-19. Освен 

професии в областта на 

здравните грижи, вече се 

очертава търсенето на 

професии за извършване 

на дейности в областта 

на строителството и 

производството. За 

специалистите с висше 

образование или 

специалисти с 

квалификация, за която 

се изисква 

правоспособност, най-

търсени са ИКТ 

специалисти, 

медицински сестри, 

геодезисти, 

електроинженери.  

11.Повишаване 

качеството на 

транспортните 

услуги за 

населението и 

бизнеса и 

подобряване 

безопасността на 

движение на 

територията на 

област Монтана 

1.Провеждане на 

заседания на 

Областната комисия 

по безопасност на 

движението по 

пътищата. 

 

Повишаване 

нивото на 

безопасността 

и сигурността 

по пътищата 

Дейност на ОКБДП   

 

 

  

1.Провеждане на 

заседания: 

- на 08.03.2021 г. беше 

проведена процедура за 

неприсъствено писмено 

вземане на решение за 

одобряване на 

разработения Годишен 

доклад за 2020 г. за 

изпълнение на 

областната политика по 

безопасност на 

задоволит 

елно 

постигната 

цел 
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движението по пътищата. 

Дейността по 

изготвянето на годишния 

доклад за 2020 г. започна 

в началото на м. януари, 

като от заинтересованите 

структури беше изискана 

информация за 

извършенотo в областта 

на пътната безопасност 

през годината и 

постигнатите резултати. 

Също така беше  приет 

график за заседанията на 

Комисията през 2021 г.  

-на 25 03.2021 г. беше 

проведено онлайн 

заседание на ОКБДП, на 

което  членове на 

комисията се запознаха 

със Секторната стратегия 

за безопасност на 

движението по пътищата 

изготвена от 

Министерството на 

образованието и науката 

за периода 2021-2030 г. и 

обсъдиха организацията 

на областно и общинско 

ниво на Националното 

състезание по 

безопасност на 

движението по пътищата 

както и провеждането на 

Областния национален 

кръг на Националната 

викторина по 
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безопасност на 

движението „Да запазим 

децата на пътя“. 

На 24.09.2021 г. 

членовете на комисията 

участваха в онлайн 

среща, организирана от 

ДАБДП с цел 

предоставяне на 

допълнителни 

разяснения по 

прилагането на 

взаимосвързани мерки от 

Годишните областни 

план-програми по БДП, 

отнасящи се до 

състоянието на 

общинската пътна и 

улична мрежа, и 

насочени към 

подобряване на процеса 

на планиране на БДП.  

2.Организиране на 

мероприятия, 

свързани с 

безопасността на 

движението по 

пътищата. 

 

Повишаване 

нивото на 

безопасност и 

сигурност по 

пътищата 

Провеждане на кампании 

в областта на БДП 

1.На 17.05.2021 г. се 

проведе Областен кръг 

на националната 

викторина по 

безопасност на 

движението „Да запазим 

децата на пътя”. На 

участниците бяха 

връчени грамоти и 

награди, осигурени от 

РУО – Монтана, 

Областна администрация 

- Монтана и БЧК – 

Монтана.  

2. От 16 – 22 септември 
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Областна администрация 

– Монтана отбеляза 

Европейската седмица на 

пътна безопасност. На 

страницата на 

администрацията бяха 

публикувани материали 

свързани с пътната 

безопасност и по-

специално със самата 

инициатива. Бяха 

отпечатани листовки, 

които се 

разпространяваха сред 

училищата, общините и 

други ключови места с 

агитационна цел. 

3.Провеждане на 

заседания на 

Областната комисия 

по транспорт. 

 

 

Подобрено 

транспортно 

обслужване.  

 

Разглеждане на постъпили 

предложения от кметовете 

на общини за промени в 

Областната транспортна 

схема.  

  

 

1.Във връзка с постъпило 

искане от кмета на 

община Георги 

Дамяново, бе издадено 

Решение от Областния 

управител от 08.04.2021 

г., за предприемане на 

спешна мярка при 

условията на Регламент 

(EO) №1370/2007 на 

Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 

2007 г., чрез даване на 

съгласие за пряко 

възлагане извършването 

на обществена услуга за 

превоз на пътници по 

действащите маршрутни 

разписания по автобусни 

линии от квотата на 
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община Георги Дамяново 

за срок от 1 година. 

2.Във връзка с постъпило 

искане от кмета на 

община Лом, бе издадено 

Решение от Областния 

управител от 23.07.2021 

г., за предприемане на 

спешна мярка при 

условията на Регламент 

(EO) №1370/2007 на 

Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 

2007 г. чрез даване на 

съгласие за пряко 

възлагане на превоз на 

пътници по автобусни 

линии от общинската 

транспортна схема за 

срок от 1 година. 

3. През м. септември 

2021 г. Областна 

администрация Монтана 

изпрати писмо до 

Директора на ОД на МВР 

Монтана с приложена 

Справка на действащите 

маршрутни разписания 

от областната 

транспортна схема с 

молба за извършване 

проверка дали се 

изпълняват всички 

действащи маршрутни 

разписания и има ли 

надлежно сключени 

договори с фирмите 
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превозвачи, тъй като до 

областния управител 

постоянно постъпват 

сигнали от жителите на 

областта, като в най-

голяма транспортна 

изолация са общините 

Медковец, Брусарци, 

Якимово и Вълчедръм. 

През м. декември 

директорът на ОД МВР 

уведоми областния 

управител за резултатът 

от проверката и също 

така преписката беше 

насочена към 

прокуратурата. 

12.Осъществяване 

на ефективно и 

ефикасно, 

стопанисване, 

управление и 

разпореждане на 

имотите-  

държавна 

собственост на 

територията на 

област Монтана 

1.Надзор и актуване 

на имоти – държавна 

собственост, 

извършване проверки 

и огледи на имоти 

държавна собственост  

Опазване и 

защита на 

държавната 

собственост 

 

Брой актувани имоти, 

назначени комисии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През отчетния период 01-

12.2020 г. по реда на ЗДС 

са извършени  следните 

дейности: 

1.Съставени са общо 136 

бр. актове за държавна 

собственост, както и 4 

бр. акт за поправка.    

По искане на ведомства 

са съставени 25 бр. 

актове за частна 

държавна собственост и 

108 бр. за публична. 

Съставени са 3 бр. АДС 

за имоти в управление на 

областния управител на 

област Монтана. 

Актовете са вписани в 

съответната служба по 

вписвания по район на 

напълно 

постигната 

цел 
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действие, след което 

заверени копия на 

вписаните АДС са 

връчени срещу разписка, 

или са изпратени по 

пощата на заявителите.  

2.Във връзка с 

отразяване на промени в 

обстоятелствата върху 

съставени актове за 

държавна собственост са 

извършени са общо 99 

бр. отбелязвания, от 

които служебно – 46 бр. 

3. Извършени са общо 33 

бр. отбелязвания в вече 

съставени актове за 

държавна собственост на 

действия по управление, 

и предоставяне на 

концесия на недвижими 

имоти. 

4.По образувани 

преписки са издадени 34 

бр. заповеди за отписване 

на имоти от актовите 

книги за държавна 

собственост.  

5.През отчетния период 

не са издавани заповеди 

за изземване на имоти – 

държавна собственост 

6.За периода, на 

основание чл. 58, ал. 2 от 

Закона за общинската 

собственост са 

постъпили общо 1672 бр. 
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АОС от общини на 

територията на област 

Монтана. Извършвани са 

проверки на актуваните с 

АОС имоти относно 

наличие на актове за 

държавна собственост. 

7. Със Заповед на  

областния управител е 

създадена комисия, която 

да извърши проверка на 

имоти прехвърлени на 

общините Берковица, 

Георги Дамяново и Лом 

по реда на чл. 54 от ЗДС. 

За проверката са 

изготвени протоколи, а 

въз основа на тях и 

доклад, който 

своевременно в 

съответствие с 

изискванията на ЗДС е 

изпратен до 

Министерския съвет. 

 8. Със Заповед на  

областния управител е 

създадена комисия, която 

да извърши проверка на 

имоти, върху които е 

отстъпено безвъзмездно 

право на ползване на 

регионални структури на 

синдикални организации 

и регионални 

ръководства на 

политически партии в 

общините Берковица, 
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Брусарци, Георги 

Дамяново, Лом и 

Монтана. За резултатите 

от проверките са 

изготвени протоколи, а 

въз основа на тях и 

доклад, който 

своевременно в 

съответствие с 

изискванията на ЗДС, е 

изпратен до 

Министерския съвет. 

9.Във връзка с 

изпълнение на 

ангажимент на "ВиК" 

ООД гр. Монтана за 

минимално ниво на 

инвестиции през 2021 г. в 

активи – публична 

държавна собственост, 

като част от одобрената 

инвестиционна програма, 

беше сформирана 

междуведомствена  

комисия, която извърши 

проверки на място за да 

потвърди възможността 

за приемане на 

инвестициите в активи – 

публична държавна 

собственост. 

2.Разглеждане на 

заявления - за 

придобиване и 

разпореждане с имоти 

и вещи - частна 

държавна собственост 

Създаване на 

условия за 

прозрачност, 

публичност и 

конкурентност  

при 

Проведени търгове, 

продадени имоти 

 

1. Образувани са 4 бр. 

преписки от заявители - 

юридическо лице и от 

физическо лице, за 

прекратяване на 

съсобственост чрез 
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и за  отдаване под 

наем на имоти – 

частна държавна 

собственост. 

Въвеждане на 

електронна платформа 

за продажба на имоти 

– държавна 

собственост. 

управлението и 

разпорежданет

о с имоти и 

вещи държавна 

собственост  

изкупуване на държавния 

дял. Имотите се намират  

в град Монтана и във 

всеки от тях има 

построена сграда  

собственост на 

съответния заявител. 

Заявителите са 

съсобственици и в 

прилежащия терен към 

сградите. При спазване 

разпоредбите в ЗДС, 

Правилника за неговото 

прилагане и Вътрешните 

правила за управление и 

разпореждане с имоти – 

държавна собственост е 

проведена процедура за 

изготвяне пазарни 

оценки на дела на 

държавата. Всеки 

съсобственик писмено е 

уведомен за размера на 

пазарната цена на 

държавния дял и след 

изразено писмено 

съгласие е издадена 

заповед от областния 

управител на област 

Монтана за продажба на 

дела на държавата от 

имота на съсобственика. 

В определения в 

заповедта срок са 

заплатени дължимите 

суми и със съответния  

съсобственик е сключен 
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договор за ликвидиране 

на съсобствеността в 

имота, чрез продажба на 

дела на държавата. 

Сключени са договори, 

които са вписани в 

Служба по вписванията 

гр. Монтана. Във връзка 

с приключване на 

процедурата са издадени 

заповеди за отписване на 

имотите от актовите 

книги за държавна 

собственост в полза на 

купувачите. 2.Извършени 

са 2 бр. продажби на 

прилежащи терени на 

собствениците на 

законно построени 

сгради в тях. Във връзка 

със заявление на всеки 

един собственик на 

сграда в съответствие с 

Вътрешните правила, са 

изготвени пазарни 

оценки на имотите. 

Издадена е заповед за 

продажба на съответния 

имот, която е връчена на 

купувача. За единият 

имот процедурата е 

приключена - след 

надеждно представяне 

на платежни документи е 

сключен договор за 

покупко – продажба с 

физическото лице. 
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Договорът е вписан в 

служба по вписванията, 

гр. Монтана след, което  

е издадена заповед за 

отписване на имота от 

актовите книги за 

държавна собственост в 

полза на физическото 

лице, закупило имота. 

3. След подадено  

заявление от президента 

на Варненския свободен 

университет „Черноризец 

Храбър” е издадена 

заповед за предоставяне  

под наем на 

университета за 

образователни и 

административни нужди, 

на помещение в сграда 

находяща се  в гр. 

Монтана. На основание 

заповедта е сключен 

договор за наем. 

4. Във връзка с 

постъпила молба на 

председателя на СРС на 

КТ „Подкрепа“ – град 

Лом за учредяване в 

полза на регионалната 

структура на синдиката 

на безвъзмездно право на 

ползване върху имот – 

частна държавна 

собственост е издадена е 

заповед за учредяване в 

полза на синдиката на 
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безвъзмездно право на 

ползване за срок от 10 

години на самостоятелен 

обект в сграда находящ 

се  в град Лом. 

3.Провеждане на 

процедури по 

предоставяне на 

имоти-държавна 

собственост на 

общини и държавни 

структури 

 

Създаване на 

условия за 

дейността на 

териториални 

структури на 

изпълнителнат

а власт и 

общините   

 

постъпили искания от 

териториални структури и 

общини.  

1.Във връзка с  

процедура по 

предоставяне на имот на 

агенция „Митници“, 

областният управител  е 

изразил положително 

становище до МРРБ 

относно отнемането на 

самостоятелен обект, 

представляващ 

помещение с площ 34,32 

кв.м от КПКОНПИ и 

предоставянето му на 

Агенция „Митници“ за 

нуждите на 

Териториална дирекция 

Дунавска в град 

Монтана.  

2.Областния управител 

на област Монтана през 

м. февруари е изрази 

положително становище 

до министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството  

относно мотивираното 

искане на кмета на 

община Берковица за 

безвъзмездно 

прехвърляне в 

собственост на общината 
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на 18 имота – частна 

държавна собственост, 

находящи се на 

територията на община 

Берковица необходими за 

реализиране на проект 

„Изграждане на 

пътническа въжена 

линия и Ски писта. От 

МРРБ през м. март 

върнаха преписката на 

общината за 

отстранянате на 

техническите грешки и  

изготвяне на нова 

финансовата обосновка и 

оценката за съответствие 

със Закона за държавните 

помощи. 

3. През отчетния период 

безвъзмездно са 

прехвърляни в 

собственост движими 

вещи – частна държавна 

собственост на дирекция 

„Социално подпомагане“ 

– Монтана и на ОД на 

МВР Монтана.  

4.Издаване на 

удостоверения 

относно статута на 

имоти и на документи 

от архив «Държавна 

собственост»  

Подобряване 

обслужването 

на ведомства, 

гражданите и 

бизнеса. 

Извършване на проверки в 

архив «Държавна 

собственост»   

1.Във връзка с подадени 

809 бр. заявления за 

проверка относно 

наличие/липса на акт за 

държавна собственост, са 

извършени проверки в 

архива на имотите – 

държавна собственост в 

областна администрация 



 45 

Монтана и са издадени 

удостоверения за общо 

921 бр. имота, от които 

60 бр. са издадени 

служебно, без такса, по 

искане от общини.  

2. Извършени са 

проверки и са издадени 

удостоверения за 

реституционни 

претенции за 38 бр. 

имота – служебно без 

такса, по искане на 

ведомства и 1 бр. 

удостоверение – по 

искане на търговско 

дружество, за което е 

събрана такса от 15 лв. 

3.Издадено е 

удостоверение за един 

имот, че същият е 

отписан от актовите 

книги за държавна 

собственост. Събраната 

такса е в размер на 10 лв. 

4.По подадени писмени 

заявления са извършени 

18 бр. справки по 

регистри и книги за 

имоти – частна и 

публична държавна 

собственост. 

5.Във връзка с подадени 

18 бр. заявления, са 

издадени заверени копия 

от договори, заповеди и 

други документи от 
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интерес на физическите и 

юридическите лица,  от 

архив “Държавна 

собственост". 

6.По искане на 

юридическо лице са 

издадени 2 бр. заповеди 

на областниния 

управител за за 

учредяване право на 

строеж върху имоти – 

публична държавна 

собственост, в 

управление на министъра 

на енергетиката, за 

изграждане на 

обслужваща техническа 

инфраструктура. 

7.Във връзка с решение 

на МС е издадена 

Заповед на областния 

управител, с която е 

учредено безсрочно 

ограничено възмездно 

право – сервитут в полза 

на Община Чипровци 

върху част от имот – 

публична държавна 

собственост за 

изграждане на 

довеждаща 

инфраструктура – 

въздушно 

електрозахранване на 

Обект „Компостираща 

инсталация и система за 

разделно събиране на 
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зелени и биоразградими 

отпадъци и трафопост“.   

8.По заявление от  

юридическо лице за 

одобряване на работни 

инвестиционни проекти - 

„Подмяна на 

мълниезащитно въже на 

ВЛ 110Кv „Цибър“ в 

общините Вълчедръм и 

Лом е издадена заповед 

на областния управител 

за одобряване на 

инвестиционните 

проекти  и е издадено 

разрешение за строеж. 

Разрешението за строеж  

е изпратено до 

редакцията на ДВ за 

обнародване.  

Изпратено е на 

заинтересуваните 

общини Вълчедръм и 

Лом за сведение. 

Изпратено и до 

директора на Дирекция 

„Инспекция по труда“ 

Монтана и до началник 

РДНСК-Монтана за 

извършване на 

документална проверка 

по реда на ЗУТ. 

9.По заявление от 

юридическо лице за 

одобряване на работни 

инвестиционни проекти 

за обект „ Реконструкция 



 48 

на въздушна линия /ВЛ/ 

110 kV „Алмус“ на 

територията на община 

Брусарци и община Лом, 

област Монтана е  

издадена заповед на 

областния управител за 

одобряване на 

инвестиционен проект и 

издаване на разрешение 

за строеж. 

Разрешението за строеж  

е изпратено до 

редакцията на ДВ за 

обнародване.  

Изпратено е на 

заинтересуваните 

общини Брусарци и Лом 

за сведение. Изпратено и 

до директора на 

Дирекция „Инспекция по 

труда“ Монтана и до 

началник РДНСК-

Монтана за извършване 

на документална 

проверка по реда на ЗУТ. 

10.По постъпило 

заявление от юридическо 

лице за разрешаване 

промяна по време на 

строителството по реда 

на чл. 154 от ЗУТ за 

строеж „Изграждане на 

интегрирана система за 

ранно откриване 

/детекция/ на горски 

пожари на територията 
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на РДГ – Берковица е 

издадена заповед на 

областния управител за 

одобряване на 

екзекутивните 

инвестиционни проекти 

на и за допълване на 

Разрешение за строеж № 

1/17.01.2019 г. 

Заповедта е изпратена за 

сведение на кмета на 

община Георги Дамяново 

и на РДНСК – Монтана 

за извършване на 

документална проверка 

по реда на ЗУТ. 

 

Имена и длъжност на попълващите:  

 

Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС 

 

инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС 

 

Съгласувал: 

 

инж. Иван Тодоров, главен секретар на ОА Монтана 

 

08.02.2022 г. 


