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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.  

 

Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана 

 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2016 г. Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор 

за 

самооценка 

 
Индикатор за 

текущо 

състояние 

/заложен в 

началото на 

2016 г./ 

Индикатор за 

целево 

състояние 

/отчетен в края 

на 2016 г./ 

1.Прозрачност при 

предоставяне на 

административните 

услуги 

 

1.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  

1. В ОА Монтана и 

през 2016 г. е 

предоставена пълна 

информация за 

административните 

услуги, извършвани 

от администрацията, 

която е достъпна за 

потребителите. 

Поддържан е 

актуален списък на 

предоставяните 

услуги на гишето за 

административно 

обслужване и на 

интернет страницата 

на администрацията.  

През 2016 г., след 

1.Предоставе

на 

информация 

за 

администрати

вните услуги  

 

1.Информация за 

административн

ите услуги е 

предоставена 

чрез 

публикуване на 

актуален списък 

на 

административн

ите услуги 

предоставяни от 

ОА Монтана на 

на интернет 

страницата на 

администрацият

а и такъв е 

поставен на 

гишето за 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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подадени заявления, 

от потребителите са 

предоставени 1186 

броя 

административни 

услуги. 

административн

о обслужване.    

2.Получаване обратна връзка 

от потребителите за тяхната 

удовлетвореност от 

качеството на 

административното 

обслужване 

2.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.  

Мнението на 

потребителите за 

тяхната 

удовлетвореност е 

важна предпоставка 

за подобряване на 

обслужването чрез 

отнасяне към всички 

потребители 

равнопоставено и 

честно и 

предоставяйки пълна 

и вярна информация, 

относно 

извършваните 

услуги. 

2.Брой 

анкетни карти 

на гишето за 

администрати

вно 

обслужване  

2. През 2016 г. 

на гишето за 

административн

о обслужване са 

попълнени 24 

анкетни карти, 

като 23 от 

анкетираните са 

дали отговор, че 

обслужването е 

на високо ниво, 

а 1 – че добро 

ниво. Няма 

анкетирани, 

които да не са 

доволни от 

административн

ото обслужване 

в ОА Монтана. 
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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 

професионалната 

подготовка, а с това 

се повишава и 

качеството на 

работата им. 

Брой 

служители 

учасвали в 

обучения и 

семинари 

През 2016 г. 

общо 30 

служители са 

участвали в 21 

обучения, 

курсове и 

семитари. 

Основните теми, 

по които са се 

обучавали 

служителите са: 

обществени 

поръчки, 

информационни 

технологии, 

административн

о обслужване, 

енергийна 

ефективност,  

защита при 

наводнения, 

защита на 

класифициранат

а информация на 

завеждащи и 

зам. завеждащи 

регистратури,  

дипломатически 

протокол и 

етикет, 

прилагане на 

административн

о-процесуалния 

кодекс, 

прилагане на 

гражданския 

процесуален 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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кодекс, 

разработване, 

прилагане, 

мониторинг и 

оценка на 

публични 

политики, 

умения за 

представяне 

пред публика, 

иновации, 

научни 

изследвания и 

пердприемачест

во и др. 

3.Подобряване на 

дейността по 

процесуално 

представителство и 

защита на интересите 

на държавата 

Осигуряване на процесуално 

представителство   

Осигурено е 

процесуално 

представителство 

пред органите на 

съдебната власт и е 

поддържана 

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.Провеждане на заседания 

на Областния обществен 

съвет за превенция и 

противодействие на 

корупцията (ООСППК) 

1. На проведеното 

през 2016 г. 

заседание на 

ООСППК са приети 

отчетите на 

общините за усвоени 

средства по 

програми и проекти, 

отчетите на 

общините и 

териториалните 

звена на органите на 

изпълнителна власт 

1.Организира

не и 

провеждане 

на заседания 

на ООСППК 

1.През 2016г. е 

проведено едно 

заседание на 

ООСППК 

2.задоволит 

елно 

постигната 

цел   

/50 и над 50%/ 
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за постъпили 

сигнали за корупция, 

разгледани са 

постъпили сигнали и 

жалби. На 

заседанията са 

обсъждани въпроси 

за укрепване на 

антикорупционната 

среда в областта. 

2.Отчет за въведените от 

общините антикорупционни 

мерки във връзка с прилагане 

на Закона за обществените 

поръчки 

2.Чрез 

предоставените 

доклади от 

общините за 

въведени 

антикорупционни 

мерки, които са 

разгледани на 

заседание на Съвета 

е постигната по-

голяма прозрачност 

в работата на 

местната власт 

2.Представен

и доклади от 

общините в 

област 

Монтана за 

въведени 

антикорупцио

нни мерки 

2.Предоставенит

е доклади от 

общините за 

въведени 

антикорупционн

и мерки са 

разгледани на  

заседание на 

ООСППК 

3. Поддържане на актуален 

регистър на интернет 

страницата на ОА Монтана 

за постъпилите през 2016 г. 

сигнали и жалби до 

ООСППК 

3.През 2016 г. е 

поддържан актуален 

регистър за 

постъпилите сигнали 

до ООСППК 

3.Актуален 

регистър за 

постъпилите 

сигнали през 

2016 г. 

3.През 2016 г. 

регистърът на 

интернет 

страницата на 

ОА Монтана, за 

постъпилите 

сигнали до 

ООСППК е 

актуализиран, 

след взето 

решение на 

Съвета по 

съответния 

сигнал 
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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  

Действия за 

предотвратяване и 

намаляване на 

последиците от 

бедствия 

1.Събрани 

данни от 

собственицит

е на язовири 

по отношение 

на тяхната 

собственост и 

изготвен 

регистър, 

съдържащ 

данни за 

собственника 

и технически 

параметри. 

1.Изготвен 

регистър на 

язовирите в 

област Монтана  

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2.Извършване  обследване на 

техническото и 

експлоатационно състояние 

и аварийното планиране на 

водностопанските обекти 

(язовири, защитни диги, 

хвостохранилища, 

изравнителни басейни и 

речни корита) на 

територията на област 

Монтана 

2.Сформиран

и две 

междуведомс

твени 

комисии за 

обследване на 

техническото 

и 

експлоатацио

нното 

състояние на 

водните 

обекти  

2.Извършени две 

проверки и 

дадени 

предписания на 

собствениците и 

ползвателите на 

водностопански 

обекти по 

отношение 

тяхното 

състояние. През 

пролета са 

проверени 53 

броя, а през 

есента - 52 броя 

водностопански 

обекти. Изготвен 

е доклад до 

министъра на 

вътрешните 

работи и 

обобщена 

справка за 
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състоянието на 

обектите 

3.Обучение на 

доброволчески 

формирования на 

територията на област 

Монтана за защита на 

населението при бедствия, 

пожари и други извънредни 

ситуации 

3.Организира

но обучение 

на 

представител

и на местната 

власт и 

участници в 

доброволческ

и 

формировани

я 

3.Проведено 

обучение на 

представители 

на общините и 

участници в 

доброволчески 

формирования, 

на което е 

представена 

промяната в 

нормативната 

уредба и е 

разяснена  

ролята на 

ръководителя за 

функциониранет

о на 

доброволното 

формирование 

6.Превенция и 

противодействие на 

терористични действия 

1.Изготвяне на Областен 

план за противодействие на 

тероризма 

1.Изготвен и 

съгласуван Областен 

план за 

противодействие на 

тероризма 

1.Изготвяне и 

съгласуване 

на Областен 

план за 

противодейст

вие на 

тероризма  

1.Изготвен и 

съгласуван с 

директорите на 

ОД на МВР 

Монтана и РД 

«ПБЗН» 

Монтана  

Областен план 

за 

противодействие 

на тероризма 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2.Провеждане на среща с 

представители на местната 

власт  

2.Проведена среща 

за подобряване 

взаимодействието с 

местната власт във 

2.Организира

на среща с 

представител

ите на 

2.Проведена 

среща, на която 

са разяснени 

задълженията на 
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връзка с 

противодействието 

на тероризма 

общините, ОД 

на МВР 

Монтана и РД 

„ПБЗН” 

Монтана 

областния 

управител и 

кметовете на 

общини за 

изготвяне на 

план за 

противодействие 

на тероризма 

7.Осъществяване на 

ефективен контрол за 

законосъобразност на 

актовете и действията 

на органите на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация 

1. Във връзка с 

осъществяване на контрола 

за законосъобразност  на 

общинските съвети са 

проверени 2402 бр. решения 

от 201 бр. протоколи от 

проведени заседания. 

 Върнати за ново обсъждане 

са 24 бр. решения. 

Преразгледани от 

общинските съвети са 15 бр. 

решения.  

Оспорени пред 

Административен съд 

Монтана са 7 бр. решения, 

като като 2 бр. от тях без да 

са връщани за ново 

обсъждане.  

След оспорването 

общинските съвети са 

отменили 5 бр. решения, 1 

бр. решение е отменено от 

съда, за 1 бр. решение 

производството не е 

приключило.  

 

2. Проверка на актовете на 

общинските съвети с  цел 

идентифициране на 

Създаване на 

сигурност и 

предвидимост в 

действията на 

администрацията 

във връзка с 

прилагането на 

нормативната 

уредба. 

 

1. Текущи 

проверки за 

законосъобраз

ност на 

приетите 

решения на 

общинските 

съвети в 

областта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проверени 

актове на 

общинските 

1. Брой 

върнати/оспорен

и решения на 

общинските 

съвети – 31 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отменени 3 

бр. решения на 

общински 

1. 

напълно  

постигната 

 цел  

/100 %/ 
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незаконосъобразни 

регулаторни режими 

прилагани от тях и 

предприемане на действия за 

отмяната им.  

 

 

 

 

 

3.С цел осигуряване 

публичност и прозрачност 

при изпълнение функциите 

на областния управител за 

осъществяване на контрол по 

законосъобразността на 

решенията на общинските 

съвети редовно да се 

публикува информация на 

Интернет страницата на 

областна администрация 

Монтана за върнатите и 

оспорени решения,  както и 

за  решенията на съдилищата 

по образуваните  

административни дела  

 

 

 

 

4. Участие в комисии за 

проверки на адресни 

регистрации по Закона за 

гражданската регистрация  

 

5. Осъществен е контрол за 

спазване разпоредбата на чл. 

съвети – 72 

бр. решения, с 

които се 

приемат, 

изменят или 

допълват 

нормативни 

администрати

вни актове. 

 

3. Създадени 

на Интернет 

страницата на 

ОА секции 

„Решения на 

общинските 

съвети” и 

„Решения по 

администрати

вни дела” и 

публикуване 

на 

информация 

по 

проведения 

администрати

вен контрол в 

секция 

„Новини”. 

 

4. Извършени 

са проверки 

по постъпили 

сигнали. 

 

5. Събрана е 

информация 

съвети, с които 

са въведени 

незаконосъобраз

ни регулаторни 

режими. 

 

 

 

 

 

3. Редовно 

публикуване на 

информация за 

върнатите/оспор

ените решения 

на сайта на ОА и 

актуализация на 

справката за 

административн

ия контрол на 

тримесечие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Брой 

извършени 

проверки – 2 бр. 

 

 

5. Брой 

извършени 
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42 от ЗСПЗЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

от кметовете 

на общини и 

директорът на 

ОДЗ за 

спазване 

условията на 

чл. 37и, ал. 4 

от ЗСПЗЗ по 

сключените 

договори. 

проверки – 12 

бр. 

 

 

 

 

8.Създаване на условия 

за провеждане на 

регионални и секторни 

политики на 

територията на област 

Монтана 

1.Провеждане на заседания 

на Регионалния съвет за 

развитие и на Областния 

съвет за развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Взаимодействие с 

органите на 

местното 

самоуправление на 

областно ниво и 

дефинирани 

регионални, 

областни и 

общински  

приоритети 

 

 

2.Подобрена 

координация с 

териториалните 

структури на 

изпълнителната 

власт за провеждане 

на политиките на 

областно ниво 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани 4 

заседания на 

РСР в 

началото на 

2016 г. 

съгласно 

ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2016 г. 

Областният 

управител на 

област Монтана 

взе участия в 4 

заседания  

Регионалния 

съвет за 

развитие на 

Северозападен 

район.   

Основните 

моменти 

обсъдени на 

заседанията са - 

Закона за ЕСИФ, 

дейността на 

фонд ФЛАГ, 

проблеми при 

поддържането 

проводимостта 

на речните легла 

в района, 

информация за 

набелязаните за 

2016 г. 

процедури по 

2. 

задоволително 

постигната 

 цел  

/50 и над 50 %/ 
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ОПРЧР 2014-

2020 г.; актуална 

информация 

относно 

предвидените за 

рехабилитация 

през 2016-2017 

г. пътища на 

територията на 

Северозападния 

район; 

задълженията на 

областните 

управители по 

отношение 

Националната 

програма за 

саниране на 

много фамилни 

жилищни сгради 

и актуална 

информация 

относно етапана 

развитие на 

ЦИП  за 

Северозапада, 

както и мерките, 

които следва да 

бъдат 

предприети за 

иницииране 

учредяването на 

Организация за 

управление на 

туристически 

район “Дунав” с 

цел изпълнение 
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Планирани 2 

заседания на 

Областния 

съвет за 

развитие в 

началото на 

2016 г. 

съгласно 

ППЗРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на дейностите, 

заложени в 

Закона за 

туризма. 

 

През 2016 г.  

Областният 

съвет за 

развитие на 

област Монтана 

е провел едно 

редовно 

заседание и една 

писмена 

процедура за 

неприсъствено 

вземане на 

решение.На 

редовното 

заседание беше  

приета Областна 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в област 

Монтана за 

периода 2016-

2020 г. Приетият 

стратегически 

документ е 

публикуван в 

Интернет-

страницата на 

Областна 

администрация 

Монтана след 

като е 
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2.Провеждане на тематични 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съгласуван от 

Директора на 

РДСП и 

утвърден от 

Областния 

управител на 

област Монтана. 

 

С оглед на 

необходимостта 

от одобряване на 

проект на 

актуализиран 

Правилник за 

устройството и 

дейността на 

постоянна 

Комисия по 

социална 

политика към 

Областния съвет 

за развитие, 

беше приложена 

писмена 

процедура за 

неприсъствено 

вземане на 

решение от 

страна на съвета. 

За проведената 

процедура е 

изготвен 

протокол с дата 

15.07.2016 г. 

 

 

2. През 2016 г. са 
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срещи с кметове на общини, 

териториални структури на 

изпълнителната власт и 

заинтересованите страни, за 

представяне изпълнението на 

дейности и открити 

процедури по оперативните 

програми за плановия период 

2014-2020 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведени две 

работни срещи в 

ОА Монтана и 

окомлектовани 

данни за участие 

в работна среща 

в МРРБ, както 

следва: 

- От общините в 

област Монтана 

бяха събрани 

попълнени 

формуляри за 

инвестиционни 

проекти, 

притежаващи 

проектна 

готовност да 

стартират в 

рамките на ЦИП 

в подкрепа на 

Северозападна 

България. 

Формулярите са 

представени в 

МРРБ по време 

на работната 

среща на 

19.01.2016 г., в 

която взеха 

участие 

ръководството 

на Областна 

администрация 

Монтана и 

кметове на 

общини от 
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областта. 

 

-Работна среща 

проведена на 

11.05.2016 г.  с 

представители 

на общините, 

бизнеса и 

училищата. 

Темата на 

дискусията беше 

за 

необходимостта 

от 

подсигуряване 

на съответствие 

между 

образованието и 

потребностите 

на пазара на 

труда в областта. 

Присъстващите 

директори на 

училища, както 

и 

представителите 

на водещи 

фирми от 

областта имаха 

възможността да 

се запознаят с 

основните 

изисквания в 

Наредбата за 

дуалното 

обучение.  

В рамките на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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3.Сформиране на Областен 

съвет за нематериално 

културно наследство. 

Съветът ще осъществява 

своята дейност в 

съответствие с разпоредбите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

събитието бяха  

връчени почетни 

грамоти на 

ученици с 

постижения в 

регионални и 

национални 

състезания.  

 

-На срещата 

проведена на 

12.07.2016 г. 

бяха  

представени и 

обсъдени 

насоките за 

интелигентна 

специализация, 

идентифицирани 

в Иновационната 

стратегия за 

интелигентна 

специализация и 

свързаната с тях 

научна 

инфраструктура 

съгласно 

Стратегията за 

научни 

изследвания. 

 

3. Не беше 

сформиран 

Съвет за 

нематериално 

култулно 

наследсво 
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на Закона за културното 

наследство и Конвенцията за 

опазване на нематериалното 

културно наследство на 

ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

9.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 и за разкриване на 

нови работни места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Активизиране на 

социалния диалог в рамките 

на Областния съвет по 

1.Осигурени условия 

за провеждане на 

регионалната 

политика по 

насърчаване на 

заетостта чрез 

предлагане за 

финансиране и 

реализиране пред 

МТСП на 

регионални 

програми за 

обучение и/ или 

заетост на възрастни 

 

Подпомагане 

провеждането на 

държавната 

политика по 

изпълнението на 

програми за 

осигуряване на 

заетост на 

безработни младежи 

до 29 г. 

 

2.Постигане на 

взаимодействие с 

организациите на 

Провеждане 

на 1 бр. 

заседание на 

Комисията по 

заетост за 

одобяване на 

програми за 

заетост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с 

повторното 

стартиране на 

процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 

„Обучение и 

заетост” по 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-

2020 г., бяха  

проведени 3 

заседания  на 

Комисията по 

заетост – на 27 

май, 02 и 06 юни 

2016 г., на които 

бяха оценени и 

класирани 

подадените  в 

Дирекция  

„Бюрото по 

труда” – 

Монтана заявки 

1. 

 напълно  

постигната 

 цел  

/100 %/ 
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тристранно сътрудничество 

и Областния съвет по 

условия на труд за област 

Монтана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работници и 

работодатели на 

местно ниво  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от работодатели 

за област 

Монтана. За 

областта 

постъпиха 303 

бр. заявки от 

работодатели, за 

863 работни 

места, от които 

738 бяха от 

приоритетните 

за схемата 

групи.  

Съобразно 

заделеният за 

областта 

финансов ресурс 

в размер на 1 

218 743 лв., 55 

бр. заявки на 

работодатели 

бяха предложени 

за финансиране 

по схема 

„Обучение и 

заетост”, а 241 

бр. бяха 

включени в 

резервен списък. 

Не бяха 

допуснати до 

оценка 6 бр. 

заявки поради 

това, че не 

отговарят на 

условията за 

кандидатстване 
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 по схемата. 

 

С промени в 

нормативната 

уредба - в  

Закона за 

насърчаване на 

заетостта, беше 

въведен нов 

подход за 

разработване, 

оценяване и 

финансиране на 

регионалните 

програми за 

заетост и 

обучение, при 

които местните 

органи имат 

ключово 

значение. В тази 

връзка бяха 

допълнени и 

функциите на 

Комисиите по 

заетост към 

Областниите 

съвети за 

развитие, които 

имат ключова 

роля при 

разработването и 

одобряването на 

регионалните 

програми за 

заетост и 

обучение. 
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С решение № 

703 на МС от 

25.08.2016 г. 

беше утвърдено 

разпределението 

на средствата от 

бюджета на 

МТСП за 

активна 

политика по 

области в 

Националния 

план за действие 

по заетостта 

през 2016 г. и за 

област Монтата  

средствата бяха 

в размер на 

367 800 лв. На 

две заседания, 

проведени на 09 

и  29.09.2016 г., 

на Комисията по 

заетост беше 

одобрена   

Регионалната 

програма за 

заетост и 

обучение за 

област Монтана 

за 2016 г. 

Съобразно 

заделеният 

финансов ресурс 

по Програмата 

беше осигурено 

финансиренето  
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на субсидирана 

заетост на 128 

броя безработни 

лица.  За 

областна 

даминистрация 

Монтана наетите 

лица са 8 бр. 

 

Във връзка с 

стартирала 

повторна 

процедура за 

набиране на 

заявки за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ по схеми 

„Обучение и 

заетост” и 

„Обучение и 

заетост на 

младите хора” 

на Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-

2020 г. 

Комисията по 

заетост проведе 

последното си 

заседание на 

23.12.2016 г., на 

което прие 

Правила за 
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оценка заявките 

на 

работодателите, 

получили равен 

брой точки, в 

съответствие с 

приоритетите на 

областната 

стратегия за 

развитие. 

 

По програма 

„Старт на 

кариерата” за 9 

месеца през 2016 

г. бяха наети 4 

младежи на 

възраст до 29 г. 

 

По програма 

"Квалификация, 

личностна 

интеграция и 

професионално 

съдействие - 

КЛИПС" през 

2016 г. за три 

месеца бяха 

наети 7 бр. лица.  

 

По Национална 

програма за 

заетост и 

обучение на 

хора с 

увреждания 

беше наето 1 
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лица за срок от 2 

години.  

 

През 2016 г. 

Областния съвет 

за тристранно 

сътрудничество 

проведе две 

заседания. 

Темата, 

обсъдена на 29 

март беше 

„Социалното 

предприемачест

во в подкрепа на 

уязвими групи 

деца и 

подрастващи“. 

 

Във връзка с 

разпоредбите на 

Правилника за 

създаването, 

устройството и 

дейността на 

обществените 

съвети към 

детските 

градини и 

училищата на 

07.12.2016 г. 

бяха приети 

предложенията 

за представители 

от страна на 

бизнеса и 

национално 
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представените 

работодателски 

организации на 

територията на 

област Монтана 

в обществените 

съвети на 

територията на 

област Монтана. 

 

Областният 

съвет по условия 

на труд през 

2016 г. проведе 

две заседания. 

На 16.06.2016 г., 

беше 

представена 

информация на 

тема – 

Особености по 

прилагане на 

трудовото 

законодателство 

в селското 

стопанство, в 

това число 

осигуряване на 

минималните 

изисквания за 

Здравни и 

безопасни 

условия на труд 

(ЗБУТ) и 

законосъобразно

ст при 

възникване на 
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трудово правни 

отношения.   

Второто 

заседание на 

Областния съвет 

по условия на 

труд беше 

проведено на  

07.12.2016 г. на 

тема „Състояние 

на спазване на 

трудовото 

законодателство 

в област 

Монтана и 

контрола в тази 

посока. 

Възможности 

пред 

работодателите”.  

 

10. Провеждане на 

активна политика в 

сферата на етническите 

и интеграционните 

въпроси на 

територията на област 

Монтана 

1.Провеждане на 

информационни кампании  

 

 

 

 

 

 

 

2.Организиране на 2 бр. 

заседания на ОССЕИВ 

 

 

 

 

 

1.Повишаване на 

информираността на 

роми – гимназисти 

относно 

възможности за 

обучения, стажове и 

стипендии 

 

 

2.Подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

административните 

структури  и 

неправителствените 

Провеждане 

на една 

информацион

на кампания 

на областно 

ниво 

 

 

 

Заложено 

провеждането 

на 2 бр. 

заседание на 

ОССЕИВ  в 

началото на 

2016 г. 

На 26 април 

2016 г. в 

Областна 

администрация 

Монтана се 

проведе 

информационна 

среща за 

представяне на 

стипендиантски 

програми на 

Ромския 

образователен 

фонд – 

Будапеща, 

насочени към 

1. 

напълно  

постигната 

 цел  

/100 %/ 
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организации за 

решаване на 

конкретни проблеми 

свързани с 

малцинствата 

 

Утвърждаване на 

позитивни 

обществени нагласи 

към ромската 

общност  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студенти и 

кандидат-

студенти от 

ромски 

произход. В 

инициативата 

взеха участие 

ученици  от 

средните 

училища и 

професионални 

гимназии на 

територията 

област Монтана, 

преподаватели 

от съответните 

учебни 

заведения и 

представител на 

ВСУ 

„Черноризец 

Храбър” с 

изнесен център 

на обучение в 

град Монтана.   

През 2016 г. са 

проведени две 

заседания на 

ОССЕИВ: 

-Проведена беше 

процедура за 

неприсъствено 

вземане на 

решение 

от членовете на 

Областния съвет  
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относно 

приемане на 

Годишен 

мониторингов 

доклад за 

изпълнението на 

дейностите по 

интеграционна 

политика през 

2015 г. в област 

Монтана. За  

проведената 

писмена 

процедура е 

изготвен 

протокол с дата 

13.04.2016 г.  

 

На 08.12. 2016 г. 

беше проведе 

редовно 

заседание на 

ОССЕИВ, на 

което бяха 

представени и 

обсъдени както 

следва: 

Процеса 

РОМАКТ, 

подпомагащ 

местните власти 

за устойчиво 

адресиране на 

проблеми на 

население от 

маргинализиран

и територии; 
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Практики за 

използване на 

подхода “Водено 

от общността 

местно 

развитие” 

(ВОМР) по 

ПРСР 2014-2020 

г.; 

Възможности за 

финансиране на 

Общинските 

планове за 

изпълнение на 

Национална 

стратегия за 

интеграция на 

ромите 2015-

2020 г. с фокус 

върху 

предложенията 

за концепции и 

мерки, насочени 

към 

приобщаване на 

уязвими групи 

по интегрирана 

процедура по 

схеми 

“Социално-

икономическа 

интеграция на 

уязвими групи”, 

Компонент 1 на 

ОПРЧР 2014-

2020 г. и 

“Интегрирани 
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мерки за 

подобряване 

достъпа до 

образование” на 

ОПНОИР 2014-

2020 г. 

11.Подпомагане 

провеждането на 

държавната политика в 

областта на 

образованието и 

обучението 

Провеждане на заседание на 

КЗ за  

разглеждане и  одобрение на 

подадените до началника на 

РИО Монтана предложения 

от държавните и общинските 

училища от област Монтана 

за държавен план-прием по 

професии за учебната 2016 – 

2017 година 

 

 

Подобряване на 

връзката на 

образованието и 

обучението с 

потребностите на 

пазара на труда в 

област Монтана  

 

 

Провеждане 

на заседания 

на Комисията 

по заетост 

към 

областния 

съвет за 

развитие във 

връзка с 

изпълнение 

разпоредбите 

на Закона за 

професионалн

ото 

образование и 

обучение, 

както и за 

предприемане 

на действия за 

съгласуване 

на 

приоритетите 

на бизнеса с 

тези на 

образованиет

о 

Проведено  

заседание на 

Комисията по 

заетостта през м. 

януари, на което 

бяха разгледани 

и  одобрени 

подадените до 

началника на 

РИО Монтана 

предложения от 

държавните и 

общинските 

училища от 

област Монтана 

за държавен 

план-прием по 

професии за 

учебната 2015 – 

2016 година. 

 

Провеждане 

през м. май на 

работна среща с 

участието на 

бизнеса и 

директорите на 

училища, 

осъществяващи 

професионално 

образование и 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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обучение в 

област Монтана.  

В рамките на 

събитието 

областният 

управител  и 

началникът на 

РИО – Монтана 

връчиха почетни 

грамоти на 

ученици от 

професионалнит

е гимназии, 

показали 

отлични 

резултати 

регионални и 

национални 

състезания в 

различни 

професии. 

Като част от 

дискусията по 

темата за 

необходимостта 

от 

подсигуряване 

на съответствие 

между 

образованието и 

потребностите 

на бизнеса, 

присъстващите 

директори на 

училища, както 

и 

представителите 
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на водещи 

фирми от 

областта имаха 

възможността да 

се запознаят с 

основните 

изисквания в 

Наредбата за 

дуалното 

обучение.  

По време на 

срещата бяха 

дадени успешни 

примери за 

добри практики 

и ефективно 

сътрудничество 

между 

отделните 

училища в 

област Монтана 

и работодатели в 

сферата на 

стажантските 

програми, 

професионалнот

о ориентиране и 

младежката 

заетост. 

12.Подпомагане 

провеждането на 

държавната политика 

по развитието на нови 

и достъпни социални 

услуги 

1.Оперативно координиране 

на изпълнението на 

Областната стратегия  

 

 

2.Оперативно координиране 

на Меморандум за 

партньорство и 

1.Създадени условия 

за ефективното 

функциониране на 

ОСРСУ 

 

2.Създадени условия 

за ефективното 

функциониране на 

Изготвена 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

социалните  

услуги 

 

 

Областната 

стратегия за 

развитието на 

социалните 

услуги в област 

Монтана за 

периода 2016 – 

2020 г.  беше 

1. 

напълно 

постигната 

цел 

/100 %/ 
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разбирателство 

 

 

3.Осигуряване на ефективна 

координация и 

взаимодействие на 

ангажираните субекти при 

изпълнение на политики за 

деинституционализация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморандума 

 

 

3.Създадени условия 

за ефективните 

координация и 

взаимодействие на 

ангажираните 

субекти при 

изпълнение на 

политики за 

деинституционализа

ция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане 

на едно 

заседание  

 

 

Провеждане  

работна 

среща на 

Координацио

нния 

механизъм по 

деинституцио

нализация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приета на 

заседание на 

Областния 

съвет за 

развитие 

проведено през 

м. март. 

 

На заседание 

Областната 

комисия по 

социална 

политика беше 

представена 

дейността на 

Областния 

координационе

н механизъм по 

деинституцион

ализация за 

периода 2012-

2015 г. С оглед 

на 

представения 

отчет и 

изпълнените 

основни цели, 

 членовете на 

комисията 

взеха решение 

да бъде закрит 

Областния 

координационе

н механизъм по 

деинституцион

ализация на 

деца. 
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Той беше 

създаден с цел 

да осигури 

ефективна 

координация и 

взаимодействи

е на 

ангажираните 

субекти при 

изпълнение на 

политиките за 

деинституцион

ализация на 

деца на 

територията на 

област 

Монтана 

съобразно 

Плана за 

действие на 

Националната 

стратегия 

„Визия за 

деинституцион

ализация на 

децата в 

Република 

България”.  

 

3. Със Заповед 

на областния 

управител е 

назначена 

работна група, 

която да 

извърши 

посещения в 



 34 

институциите, 

предоставящи 

социални услуги 

за деца и 

възрастни на 

територията на 

област Монтана. 

Посетени бяха 

социални 

институции в 

общините 

Монтана, 

Берковица и 

Лом. Въз основа 

на изготвените 

протоколи за 

всяко посещение 

беше изтогвен 

доклад със 

следните 

констатации:  

-На територията 

на област 

Монтана се 

наблюдава 

увеличение на 

броя на 

функциониращи

те социални 

услуги от 

резидентен тип и 

социални услуги 

в общността за 

пълнолетни лица 

и деца, което 

дава възможност 

на 
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потребителите 

да получават 

специализирана 

и 

квалифицирана 

помощ и 

подкрепа от 

специалисти в 

условия, близки 

до домашната 

среда. 

Но въпреки това, 

по данни на 

РДСП, все още 

чакащите за 

настаняване в 

заведенията за 

социални услуги 

възрастни хора 

са повече от 

свободните 

места, което 

показва, че 

местата за 

настаняване са 

недостатъчни. 

-По-голямата 

част от 

специализиранит

е институции за 

пълнолетни лица 

с увреждания и 

стари хора имат 

необходимост от 

ремонт на 

материалната 

база и 
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подобряване на 

битовите 

условия. 

-Необходимо е 

подобряване на 

качеството на 

услугите в 

специализиранит

е институции за 

стари хора и 

пълнолетни лица 

с увреждания 

чрез повишаване 

на 

квалификацията 

и мотивацията 

на персонала. 

 

13.Осъществяване на 

наблюдение и  контрол 

върху процеса по 

обновяването на 

жилищните сгради на 

територията на област 

Монтана 

1.Извършване на проверка на 

документите за наличие на 

предпоставки за одобряване 

на сградите и попълване на 

контролен лист по образец. 

2.Подписване на договор за 

целево финансиране с 

общината и Българската 

банка за развитие. 

3.Проверка на референтните 

стойности. 

4.Изпращане на ежеседмична 

информация до МРРБ за 

напредъка по програмата. 

5.Наблюдение на процеса по 

обновяване на жилищните 

сгради. 

Със Заповед на 

Областния 

управител на област 

Монтана е назначена 

комисия със задача 

да го подпомага  при 

изпълнение на 

задълженията му по 

НПЕЕМЖС. 

 

Своевременно са 

препращани до 

общините в област 

Монтана указания на 

МРРБ по 

Програмата.  

 

В пет общини -

Монтана, Лом, 

Брой, 

разгледани 

документи, 

дадени 

разяснения, 

подписани 

договори. 

Регулярно 

представяне 

на 

информация 

на МРРБ  

 

Комисията, 

назначена от 

областния 

управител, е 

провела общо 34 

броя заседания 

на които са 

разгледани 33 

броя ЗИФП, 

изготвени са  34 

бр. протоколи 

 

Изготвени са  33 

бр. контролни 

листове по 

образец на 

Програмата, за 

резултатите от 

проверката на 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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Берковица, Вършец 

и Вълчедръм са 

създадени 

сдружения на 

собствениците, като 

33 от тях през 2016 г. 

са подали заявления 

за интерес и 

финансова помощ 

/ЗИФП/ до 

общините: 20 бр. от 

община Монтана, 10 

бр. от община 

Берковица, 1 бр. от 

община Лом, 1 бр. от 

община Вършец и 1 

бр. от община 

Вълчедръм.  

 

Редовно е събирана 

и обобщавана 

информция от 

общините и са 

изпращани в МРРБ 

гр. София 

седмичните справки 

и месечните 

регистри – регистър 

и  обществени 

поръчки и регистър 

общ напредък. 

 

По всяко заявление е 

извършвана 

проверка на място за 

установяване 

верността на 

документите на 

блоковете, 

предмет на 

горецитираните 

заявления,  

които са 

изпратени до 

кметовете на 

общините 

Монтана, 

Берковица, Лом, 

Вършец и 

Вълчедръм, 

 

Проведени са 12 

броя заседания 

на комисията, на 

които са 

разгледани 

представените 

от общините за 

подпис от 

областния 

управител 

протоколи 

образец 2 и 

придружаващите 

ги документи и 

са изготвени 12 

бр. протоколи за 

това – 10 бр. за 

община Монтана 

и 2 бр. за 

община 

Берковица. 

 

Проведени са 4 
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подадената 

информация в него.  

 

Изготвяни са писма 

до ББР гр. София, с 

които са им 

изпращани 

подписаните от 

кметовете и 

областния управител 

договори за целево 

финансиране и 

анекси към тях. 

 

Извършвани са 

посещения на 

обектите по 

програмата по време 

на строителството 

им и са изготвяни 

доклади до 

областния 

управител. 

 

Проверявани са 

референтните 

стойности на 

обществени поръчки 

и на договори с 

външни 

изпълнители, като 

контролните листове 

за резултатите от тях 

са изпращани с 

писма до 

съответните общини, 

МРРБ и ББР гр. 

броя заседания 

на комисията, на 

които са 

разгледани 

представените 

от общините за 

подпис от 

областния 

управител 

протоколи 

образец 15 и 

придружаващите 

ги документи и 

са изготвени 4 

бр. протоколи за 

това – 2 бр. за 

община Монтана 

и 2 бр. за 

община 

Берковица 
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София. 

 

През 2016 г. по 

Програмата започна 

строителството на 12 

бр. сгради – 10 бр. в 

община Монтана и 2 

бр. в община 

Берковица. 

До края на 2016 г. 

приключи 

строителството на 6 

бр. сгради – 4 бр. в 

община Монтана и 2 

бр. в община 

Берковица. 

 

Завършените 6 бр. 

сгради са въведени в 

експлоатация. 

 

14.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 

 

2.Организиране на 

мероприятия, свързани с 

безопасността на движението 

по пътищата 

 

3.Провеждане на заседания 

на Областната комисия по 

транспорт 

 

 

 

1.Подобрено 

транспортно 

обслужване.  

 

 

2.Повишаване 

нивото на 

безопасността и 

сигурността по 

пътищата  

 

 

1.Брой 

заседания 

 

 

 

 2.Проведени 

мероприятия 

 

 

 

3.Брой 

заседания 

 

 

 

1.Провеждани са 

две заседания на 

Областната 

комисия по 

транспорт. На 

първото бяха 

обсъдени:  

-Координиране 

работата на  на 

институциите за 

провеждането на 

областния кръг 

на Националната 

викторина по 

безопасност на 

движението „Да 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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запазим децата 

на пътя” през 

месец април 

2016 г.,  

-дейностите за 

отбелязване 

глобална 

седмица за 

безопасност на 

движението на 

ООН  през май 

2016 г.  

Беше 

представена  и 

информация за 

състоянието на 

пътнотранспорт

ната аварийност 

на територията 

но Област 

Монтана през 

2015 г 

На второто 

зазедание беше 

обсъдено  

създаване на 

организация за 

отбелязване 

Седмицата на 

мобилността в 

област Монтана 

в периода 24 – 

30 октомври 

2016 г. под 

надслов „Умно 

придвижване. 

Силна 
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икономика“ 

 

2. По повод 

отбелязването на 

глобалната 

седмица за пътна 

безопасност, на 

14.05.2016 г., в 

Монтана се 

проведе 

велопоход, 

организиран от 

 Областна 

администрация 

Монтана,  РИО - 

Монтана, със 

съдействието на 

ОД на МВР – 

Монтана и БЧК 

– Монтана. 

В  

мероприятието 

взеха участие 

над 75 ученици, 

учители, 

родители и 

граждани на 

областния град. 

 

Областна 

администрация –

Монтана се 

включва като 

партньор в 

инициативата на 

МВР и 

Европейската 
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мрежа на 

службите на 

пътна полиция 

за намаляване на 

жертвите на 

пътя под мотото 

„Заедно за всеки 

един човешки 

живот“,проведен

а през м. 

септември 2016 

г. По време на 

проведената 

специализирана 

полицейска 

операция, 

ученици от 

Детската 

полицейска 

академия 

раздаваха на 

шофьорите в 

Монтана 

листовки с 

десетте заповеди 

за отговорно и 

толерантно 

поведение на 

пътя” 

 

Областна 

администрация 

Монтана, със 

съдействието на 

РИО – Монтана, 

Сектор „Пътна 

полиция” към 
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ОД на МВР – 

Монтана,БЧК – 

Монтана и СБА 

– Монтана в 

Общински 

младежки дом – 

Монтана през м. 

април проведе 

Областния кръг 

на Националната 

ученическа 

викторина „Да 

запазим децата 

на пътя”.  Във 

викторината 

участваха 

отборите на 6 

училища, 

класирани на 

първо място в 

общинските 

кръгове на 

състезанието.  

 

3.През отчетния 

период са 

проведени и  две 

заседания на 

Областната 

комисия по 

транспорт, на 

които са 

разгледани и 

приети 

предложения от 

кмета на община 

Георги 
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Дамяново, кмета 

на община 

Чипровци и  

кмета на община 

Бойчиновци за 

промени в 

областната 

транспортна 

схема. 

Разгледано е и 

предложение от  

от кмета на 

община Върщец 

за даване на 

съгласие за 

предприемане на 

спешна мярка 

при условията на 

Регламент (EO) 

№1370/2007 на 

Европейския 

парламент. 

15.Осъществяване на 

ефективно и ефикасно 

управление на 

дейностите по 

стопанисване, 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи държавна 

собственост на 

територията на област 

Монтана. 

1.Извършване оглед на 

състоянието на имотите 

държавна собственост в 

управление на областния 

управител 

 

2. Предприемане на действия 

за прекратяване на 

съсобственост с физически и 

юридически лица 

 

3.Провеждане на процедури 

по предоставяне на имоти-

държавна собственост на 

общини и държавни 

Подобряване 

обслужването на 

ведомства, 

гражданите и 

бизнеса 

 

Създаване на 

условия за 

прозрачност, 

публичност и 

конкурентност при 

провеждането на 

търгове за отдаване 

под наем и  

разпоредителни 

Брой – 

продадени 

имоти,  

отдадени под 

наем, 

актувани 

имоти, 

отписани 

имоти, иззети 

имоти,  

предоставени 

за 

управление, 

прехвърлени 

в собственост  

1.Със заповед на 

областния 

управител са  

назначени  2 бр. 

комисии, които 

да извършат 

оглед на 

имотите, в 

управление на 

областния 

управител на 

област Монтана, 

изготвен доклад. 

 

През периода са 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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структури 

 

4.Отдаване под наем на 

имоти – частна държавна 

собственост 

 

5.Придобиване и 

разпореждане с имоти и 

вещи - частна 

държавна собственост 

 

6.Поддържане в актуално 

състояние на електронни 

регистри: 

- регистър на имотите – 

държавна собственост на 

територията на област 

Монтана 

- на имотите - държавна 

собственост в управление на 

областния управител;  

- на имотите в управление на 

областния управител, за 

отдаване под наем;  

- на имотите в управление на 

областния управител, 

отдадени под наем; 

- на извършените 

разпоредителни сделки с 

имоти в управление на 

областния управител; 

- на имотите в управление на 

областния управител, върху 

които е учредено 

безвъзмездно право на 

ползване на регионални 

ръководства на синдикални 

действия с имоти 

държавна 

собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извършени 

обстоятелствени 

проверки и са 

издадени 

удостоверения 

по 

обстоятелствена 

проверка за 

общо 734 бр. 

имоти.  

 

Упражнява се 

регулярно 

надзор върху 

съставените 

АОС. През 

отчетния 

период, на 

основание чл. 

58, ал. 2 от 

Закона за 

общинската 

собственост, от 

общините на 

територията на 

област Монтана 

са изпратени 

общо 713 бр. 

АОС. 

  

2. Изготвени са 

писма до 

съсобствениците 

на имоти за 

ликвидиране на 

съсобственост 

чрез продажба 
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организации; 

- на имоти в управление на 

областния управител за 

продажба. 

 

 

на държавния 

дял – прекратена 

съсобственост 

чрез продажба 

на държавния 

дял на 2 бр. 

имоти. 

 

3. През отчетния 

период с 

Решения на 

Министерския 

съвет 

безвъзмездно в 

собственост на 

общини са 

прехвърлени 2 

имота – 

държавна 

собственост: 

община Лом– 1 

бр., община 

Вършец - 1 бр. 

 

4.През 2015 

година под наем 

са отдадени два 

имота – 

държавна 

собственост. 

 

5. През отчетния 

период са 

продадени 9 

имота – частна 

държавна 

собственост. 



 47 

 

6. На интернет 

страницата на 

областна 

администрация 

Монтана 

ежемесечно се 

поддържат 

актуални 

регистри на 

имотите – 

държавна 

собственост на 

територията на 

областта, както и 

на имотите, за 

които са 

предприети 

действия от 

областния 

управител по 

управление и 

разпореждане 

през 2016 

година. 

 

 

16.Повишаване  

информираността на 

обществото относно 

ролята, правомощията, 

отговорностите на 

областния управител и 

дейността на Областна 

администрация 

Монтана 

1.Поддържане на пряка 

връзка с медиите – печатни и 

електронни, организиране на 

различни медийни събития – 

за отразяване на дейността 

на Областния управител 

 

 

 

 

1.Прозрачност за 

работа на 

институцията като 

цяло и подобрена 

информираност на 

обществото 

 

 

 

 

Брой  

публикувани 

новини в 

официалната 

интернет 

страница на 

Областна 

администраци

я Монтана, 

както и в 

През 2016 г. 

Областна 

администрация 

Монтана  за 

пореден път 

участва в 

конкурса на 

Фондация 

„Прозрачни 

регламенти”  и 

1. 

напълно  

постигната 

 цел /100 %/
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2.Ежедневно актуализиране 

на страницата на Областна 

администрация – 

публикуване на новини и 

снимки, отразяващи 

дейността на областна 

администрация  

 

 

 

 

 

2.Подобряване 

функционалността 

на официалния сайт 

на областна 

администрация 

Монтана с цел 

предоставяне на 

полезна, актуална и 

пълна информация 

на потребителите на 

услуги. 

 

 

 

регионалните 

печатни и 

електронни 

медии. 

 

2.Създадени и 

поддържани 

нови рубрики 

на Интернет 

страницата на 

ОА Монтана  

 

 

зае трето място в 

категорията 

„Най-прозрачна 

областна 

администрация”. 

Годишните 

призове на 

фондацията са за 

прозрачност и 

партньорство в 

дейността на 

областните и 

общинските 

администрации в 

България и през 

настоящата 

година 

конкуренцията 

беше между 17 

областни 

администрации.  

 

През 2016 г. са  

публикувани 176 

бр. новини на 

официалната 

интернет 

страница на 

Областна 

администрация 

Монтана и в 

регионалните 

печатни и 

електронни 

медии. 

 

Във връзка с 
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провеждане на 

заседания на 

съвети и 

комисии, на 

работни срещи  

в Областна 

администрация 

Монтана се 

осъществяваше 

постоянен 

контакт с 

представители 

на регионалните 

медии; 

 

За всички 

мероприятия, 

организирани от 

областен 

управител на 

област Монтана 

и зам. 

областните 

управители се 

подготвяше 

новина със 

снимков 

материал за 

интернет 

страницата и за 

официалната 

фейсбук 

страница на 

Областна 

администрация 

Монтана. 
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Имена и длъжност на попълващите:  

Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС    /п/ 

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

 

Съгласувал:  

инж. Иван Тодоров, главен секретар       /п/ 

21.02.2017 г.                                                         


