
 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ МОНТАНА 
/ ИВАЙЛО ПЕТРОВ/ 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2012 г.  
 
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана 
 
 

Цели за 2012 Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок Очакван 
резултат 

Индикато
р за 

текущо 
състояни

е 

Индикато
р за 

целево 
състояни

е 

1.Качествено 
административно 
обслужване, 
отговарящо на 
изискванията на 
потребителите на 
административни 
услуги 

Облекчаване и 
подобряване на 
административнот
о 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса чрез 
прилагане на 
организационния 
принцип “едно 
гише” 

Концепция за 
подобряване 
на 
административ
ното 
обслужване в 
контекста на 
принципа „едно 
гише” 

1. Предоставяне 
на пълна 
информация на 
потенциалните 
потребители за 
административнит
е услуги чрез 
различни 
комуникационни 
средства 

Януари-
декемвр
и 2012  
 

1. 
Предоставен
а пълна 
информация 
за 
администрати
вните услуги 
в ОА Монтана 
по различни 
канали 
 

1. 
Средства, 
чрез които 
е 
предостав
ена 
информац
ия за 
администр
ативните 
услуги 
 
 
 

1. 
Предостав
ена 
информац
ия за 
администр
ативните 
услуги 
 



2. Получаване 
обратна връзка от 
потребителите за 
тяхната 
удовлетвореност 

2. 
Повишаване 
ангажираност
та на 
служителите, 
обслужващи 
потребителит
е на 
администрати
вни услуги 

2. Анкетни 
карти  
 
 

2. Брой 
попълнени 
анкетни 
карти  
 

2.Ефективен 
контрол по 
законосъобразнос
тта на 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 
незаконосъобразн
ите от тях  по реда 
и в сроковете, 
определени в 
ЗМСМА.    

Януари-
декемвр
и 2012  
 

1.Подобряван
е 
прилагането 
на 
законовата и 
нормативна 
уредба  
 

1. 
Проверки 
за 
законосъо
бразност 
на 
решеният
а 
на 
общинскит
е 
съвети  
 

1. Брой 
върнати и/ 
или 
оспорени 
незаконос
ъобразни 
решения 
на 
общинскит
е 
съвети 
 
 

3.Планиране, 
организиране, 
координиране и 
осъществяване на 
постоянен 
мониторинг на 
действията и 
резултатите на ОА 
Монтана за 
постигане на 
ефективност и 

Защита и 
утвърждаване на 
националните 
интереси чрез 
развитие, 
усъвършенстване 
и използване на 
адекватни 
отбранителни 
способности за 
изпълнение на  

Стратегия за 
Национална 
сигурност на 
Република 
България 

1.Актуализиране 
функциите и 
дейностите на 
Областния съвет 
по сигурност 
(ОСС)– Монтана и 
Областните 
щабове за 
координация 
(ОЩК) при 
бедствия към 

Януари-
декемвр
и 2012  
 
 
 

1. Готовност 
за работа във 
военно време 
и при 
бедствия 

1.Актуализ
иране на 
функциите 
и 
дейностит
е на  ОСС 
и ОЩК и 
провеждан
е на 
необходим
ите 

1.1.Брой 
изготвени 
заповеди 
1.2.Брой 
проведени 
заседания 
 



ефикасност на 
дейностите по 
отбранително – 
мобилизационнат
а подготовка и 
защитата при 
бедствия. 

целия обем от 
задачи, породени 
от тенденциите в 
развитието на 
геостратегическа 
среда на 
сигурност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областния 
управител. 

заседания. 
 
 

2. Актуализиране 
на плана за 
привеждане на 
област Монтана в 
готовност за 
работа във военно 
време. 

28.02. 
2012 г. 
 
 
 
 
 

2.Актуализ
иране на 
плана. 
 
 
 
 

2.Актуали
зиран 
план. 

3. Приключване 
изготвянето на 
нов 
военновременен 
план на област 
Монтана. 

31.10. 
2012 г. 
 
 
 
 

3. 
Изготвяне 
на плана. 
 
 
 

3. 
Изготвен 
план 
 
 
 

4.Усъвършенстван
е на  
координацията на 
Областна 
администрация - 
Монтана с 
териториалните 
структури и 
общините при 
изпълнение на 
дейностите по 
защита на 
населението и 
инфраструктурата 
при бедствия. 

Януари-
декемвр
и 2012 г. 

4.Провежд
ане  на 
съвместни 
мероприят
ия през 
годината. 

4. Брои 
проведени 
мероприят
ия. 
 
 



4.Осъществяване 
на координация 
при изготвяне на 
общински планове 
за действие при 
временна закрила.   

Създаване на 
оптимална 
организация, 
координация и 
взаимодействие 
при възникване на 
риск от кризисна 
ситуация, 
вследствие 
масово навлизане 
на чужденци, 
търсещи 
временна закрила 
на 
територията на 
Република 
България. 

План за 
действие при 
временна 
закрила в 
Република 
България 

1.Кординация и 
оказване на 
методическа 
помощ на 
общините 
Бойчиновци, 
Чипровци и Георги 
Дамяново при 
изготвяне на 
планове за 
действие при 
временна закрила. 

31.03. 
2012 г. 
 
 
 
 

1.Готовност 
за действие 
при 
необходимос
т от временна 
закрила. 

1.Изготвян
е на 
планове 
за 
действие 
при 
временна 
закрила 

1.Брой 
изготвени 
планове. 

5.Оптимизиране 
на дейността при 
организиране и 
провеждане на 
мероприятия по 
издирване, 
изграждане и 
поддържане на 
военните 
паметници 

Издирване, 
изграждане и 
поддържане на 
военните 
паметници от 
общините със 
съдействието на  
Областна комисия 
„Военни 
паметници” към 
Областния 
управител на 
област Монтана. 

Закон за 
военните 
паметници 

1. Провеждане на 
заседания на 
Областната 
комисия „Военни 
паметници”. 
 

март и 
ноември 
2012 г. 
 
 
 

1.Оптимизира
не на 
дейностите, 
свързани с 
военните 
паметници. 

1.Провежд
ане на 2 
заседания 
на 
Областнат
а комисия 
„Военни 
паметници
” 

1. Брои 
проведени 
заседания 
 
 
 

2. Актуализиране 
на областния 
регистър „Военни 
паметници” 

Януари 
декемвр
и 2012 г. 

2. Актуален 
регистър 
„Военни 
паметници” 

2.Актуализ
иране на 
регистъра 

2.Актуали
зиран 
регистър 

6.Провеждане на 
активна политика 
по осигуряване на 
заетост и 
инвестиране в 

Насърчаване на 
социалното 
включване чрез 
интегриране на 
пазара на труда 

Национален 
план за 
действие по 
заетостта през 
2012 г. 

1.Национална 
програма „От 
социални 
помощи към 
заетост” 

декемвр
и  

Осигурени 
условия за  
провеждане 
на 
държавната 

1 бр. 
заседание  
 
 
 

1 бр. 
заседание  
 



човешките 
ресурси на 
територията на 
област Монтана  
 

на лица от 
неравнопоставени 
групи 
 

 
Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 
 

Провеждане на  
заседание на КЗ 
за  
оценяване на 
проектите по 
Програма 
„ОСПОЗ” 
 

политика по 
изпълнение 
на програми 
за 
осигуряване 
на заетост и 
социална 
интеграция 
на 
безработни 
лица, обект 
на месечно 
социално 
подпомагане, 
чрез 
разкриване  
на работни 
места 

   2.Регионални 
програми за 
заетост 
Провеждане на  
заседание на КЗ 
за разглеждане и  
одобрение на 
идейни 
предложения за 
регионални 
програми за 
заетост, 
разработени в 
изпълнение на чл. 
31 от Закона за 
насърчаване на 
заетостта, за 

септемв
ри 

Осигурени 
условия за 
провеждане 
на 
регионалната 
политика по 
насърчаване 
на заетостта, 
чрез 
предлагане 
за 
финансиране 
и 
реализиране 
пред МТСП 
на 
регионални 

1 бр. 
заседание  
 
 
 

1 бр. 
заседание  
 
 
 



внасяне за 
разглеждане и 
включване в 
Националния план 
за действие по 
заетостта - 2013 г. 
от 
Министерството 
на труда и 
социалната 
политика 

програми за 
обучение и/ 
или заетост 
на възрастни  

   3.Програма 
„Старт в 
кариерата” 
Създаване на 
Комисия и 
провеждане на 
заседание на 
Комисията за 
подбор на 
кандидати за 
работа в 
публичната 
администрация на 
областно и 
общинско ниво  

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпомагане 
провежданет
о на 
държавната 
политика по 
изпълнението 
на програми 
за 
осигуряване 
на заетост на 
безработни 
младежи до 
29 год.  

1 бр. 
заседание  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 бр. 
заседания  
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. Изготвяне на 
проектно 
предложение за 
кандидатстване по 
Проект “Красива 
България” 2012, 
мярка 01 
“Подобряване на 
градската среда”, 

януари- 
декемвр
и 
 

1.Обновяване 
на фасадите 
на част от 
ниското тяло 
на  
администрати
вната сграда 
на областна 
администрац

Изготвяне 
на 
комплект 
инвестици
онни 
проекти и 
получаван
е на 
разрешен

Реализаци
я на 
обекта при 
одобряван
е на 
проектнот
о 
предложе
ние по 



с обект 
“Административ
на сграда на 
областна 
администрация 
Монтана – 
обновяване на  
Фасади- втори 
етап” и 
изпълнение на 
одобрен проект 
 
 
 
 

ия Монтана. 
2.Осигуряван
е на работни 
места, 
проведено 
квалифицира
но обучение 
на 
безработни 
лица, 
регистрирани 
в ДБТ 
 

ие за 
строеж на 
обекта 
 

Проект 
“Красива 
България” 
2012. 
 
 

   5.  Дейност на 
Областния съвет 
по тристранно 
сътрудничество за 
област Монтана 
 

януари -
декемвр
и 

Подобряване 
на 
взаимодейств
ието между 
администрац
ията и 
организациит
е на 
работници и 
работодатели 
 

3 бр. 
заседания  

3 бр.  
заседания  

7.Осигуряване на 
навременна 
информираност; 
мотивиране на 
младежите от 
ромски произход 
за развитие в 
сферата на 
образованието. 

Обхващане и 
задържане на 
ромските деца и 
ученици в 
образователната 
система, 
осигуряване на 
качествено 
образование в 

Национална 
стратегия за 
интегриране на 
ромите в 
Република 
България 
(2012-2020) 

1.Провеждане на 
информационни 
кампании в 
общините на 
територията на 
област Монтана 

януари - 
април 

Повишаване 
на 
информирано
стта на роми 
– гимназисти 
относно 
възможности 
за обучения, 
стажове и 

Малък 
брой 
младежи 
от ромски 
произход 
записани в 
университ
ет 

Записване 
на по-
голям 
брой 
младежи 
от ромски 
произход 
в 
български



мултикултурна 
образователна 
среда 

стипендии те 
университ
ети 

   2.Обучение за 
ограмотяване и 
придобиване на 
професионална 
квалификация на 
роми чрез 
участието им в 
национални 
програми за 
ограмотяване и 
квалификация на 
роми 

март - 
май 

Включване на 
по-голям 
брой 
трудоспособн
и граждани от 
ромски 
произход в 
програми на 
Агенцията по 
заетостта 

 Брой 
включени 
лица в 
програми 
на 
Агенцията 
по 
заетостта 

8.Създаване на 
условия за 
съхраняване на 
ромската културна 
идентичност на 
територията на 
област Монтана 

Създаване на 
условия за равен 
достъп на 
ромската общност 
до обществения 
културен живот и 
съхранение и 
развитие на 
ромската 
традиционна 
култура и 
творчество 

 1.Подкрепа и 
съдействие за 
честване на 
традиционни 
ромски празници и 
изяви на 
съвременната 
ромска култура  
 

януари - 
май 

Запазване на 
автентичните 
празници, 
характерни 
на  за 
ромската 
общност,  
живееща на 
територията 
на област 
Монтана. 

 Брой 
участия в 
празнични 
чествания 
на ромски 
празници 

9.Развитие  на 
административнат
а и правна култура 
на младежи от 
ромски произход 

Гарантиране 
правата на 
гражданите, с 
акцент върху 
жените и децата, 
защита на 
обществения ред, 
недопускане и 

 Организиране на 
„Ден на 
отворените врати” 
в Областна 
администрация 
Монтана 

януари -
юни 

Информиран
е на младежи 
от ромски 
произход за 
работата и 
дейностите 
на Областна 
администрац

 Брой 
участници 
в 
инициатив
ата „Ден 
на 
отворенит
е врати” в 



противодействие 
на проявите на 
нетолерантност 

ия Монтана ОА 
Монтана 

10.Повишаване на 
здравната култура 
сред ромското 
население 

Осигуряване на 
достъп до 
качествени 
здравни услуги и 
превантивни 
програми 

 Организиране и 
провеждане на 
здравни лекции и 
беседи в 
обособените 
ромски райони и 
територии на 
област Монтана 

септемв
ри - 
октомври 

Намаляване 
развитието 
на 
епидемични 
болести сред 
населението 
от ромски 
произход 

 Брой 
проведени 
срещи 

  Правилник за 
устройството и 
дейността на 
ОССЕИВ към 
Областна 
администрация 
Монтана 

Провеждане на 
периодични срещи 
с ОССЕИВ.  
Периодични 
отчети за 
дейността на 
съвета, вземане 
на решения, 
свързани с 
текущото 
състояние на 
малцинствата от 
областта. 
Координиране на 
дейността и 
работата на 
съвета. 

януари -
декемвр
и  

Подобряване 
на 
координацият
а и 
взаимодейств
ието между 
администрати
вните 
структури  и 
неправителст
вените 
организации 
за решаване 
на конкретни 
проблеми, 
свързани с 
малцинствата 
 

4бр. 
заседания  

4 бр.  
заседания 

11.Подпомагане 
провеждането на 
държавната 
политика по 
развитието на 
нови и достъпни 

Подобряване на 
качеството и 
въвеждане на 
нови социални 
услуги  

Областна 
стратегия за 
развитие на 
социалните 
услуги в 
област 

Оперативно 
координиране на 
изпълнението на 
Областната 
стратегия, 
осъществяване на 

януари -
декемвр
и  

Създадени 
условия за 
ефективното 
функционира
не на ОСРСУ 
 

приети 11 
бр. план 
за 
действие 
2011 г. 
във  всяка 

приети 11 
бр. план 
за 
действие 
2012 г. 
във  всяка 



социални услуги Монтана за 
периода 2010-
2015 г. 

текущ мониторинг 
на дейностите на 
областната и 
общинските 
стратегии и 
организиране 
извършването на 
оценка на ефекта 
на стратегии.  

община,  
извърше- 
ни 3 бр. 
проверки 
на ЦНСТ 

община, 
изработен 
общ 
годишен 
мониторин
гов доклад 

12.Подпомагане 
провеждането на 
държавната 
политика по 
образованието 
във връзка с 
приемането на 
държавен план 
прием по 
професии за 
учебната 2012 – 
2013 година на 
държавните и 
общинските 
училища от 
област Монтана  
 

Инвестиции в 
качествено 
образование, 
отговарящо на 
европейските 
стандарти и 
съобразено с 
пазарното 
търсене 

Стратегия за 
развитие на 
област 
Монтана в 
периода 2007-
2013 г. 
 
Национална 
стратегия за 
учене през 
целия живот 
(УЦЖ) за 
периода 2008-
2013 г. 
 
 

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. 
Държавен план 
прием по 
професии за 
учебната 2012 – 
2013 година 

януари Одобрен 
държавен 
план прием 
по професии 
за учебната 
2012 – 2013 
година на 
държавните и 
общинските 
училища от 
област 
Монтана  
 

1 бр. 
заседания 
и 1 бр. 
държавен 
план 
прием, 
одобрен 
от 
Комисията  

1 бр. 
заседания 
и 1 бр. 
държавен 
план 
прием, 
одобрен 
от 
Комисията 

13.Повишаване 
качеството на 
транспортните 
услуги за 
населението и 
бизнеса на 
територията на 
област Монтана 

V 6.Повишаване 
нивото на 
безопасността, 
сигурността и 
качеството на 
предоставяните 
транспортни 
услуги. 
Достъпност и 

Програма на 
правителствот
о на 
европейското 
развитие на 
България  
2009-2013 г. 

1.Разработване на 
собствена 
стратегия и план 
за намаляване на 
жертвите по 
пътищата;  
2. Заседания на 
комисията за 
разглеждане 

януари – 
декемвр
и  

Подобрено 
транспортно 
обслужване 

Разработе
ни 
стратегия 
и план 
бр. 
проведени 
заседания 
бр. 
издадени 

2 бр. 
проведени 
заседания 
Разрешен
ие по чл. 
29 се 
издава 
при 
необходи



регионална 
обвързаност 
112. Подпомагане 
на регионалното и 
социалното 
развитие и 
обвързаност 

промените в 
областната и 
републиканската 
транспортни 
схеми; 
3. Издаване на 
разрешение за 
възлагане на 
изпълнение на 
съществуваща 
линия от 
областната 
транспортна 
схема без конкурс 
за срок не повече 
от 6 /шест/ месеца 
на основание чл. 
29 от Наредба 
№2/15.03.2002 г. 

4. Обработка на 
преписки с 
централни и 
териториални 
органи на 
изпълнителната 
власт, общини и 
граждани в 
областта на 
транспортната 
инфраструктура и 
транспортното 
обслужване на 
територията на 
област Монтана. 

разрешен
ия по чл. 
29; 
извършен
и 
проверки 
съвместно 
с ОО „КД – 
ДАИ” гр. 
Монтана и 
общини; 

мост; 
Извършва
не на 
проверки 
при 
необходи
мост 
съвместно 
с ОО „КД – 
ДАИ” гр. 
Монтана и 
общини. 



14.Провеждане на 
активна политика 
в сферата на 
Регионалното 
развитие на 
територията на 
област Монтана и 
Северозападен 
район 
 

Провеждане на 
политика за 
създаване на 
условия за 
ефективно 
справяне с 
предизвикателств
ата на 
икономическата 
криза, като  
приоритетни за 
областта  са 
дейностите за 
намаляване на 
безработицата и 
повишаване на  
трудовата 
заетост, 
повишаване 
конкурентността 
на местната 
икономика, 
овладяване на 
негативните 
демографски 
проблеми и 
движението на 
населението.  
 

Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие на 
Република 
България  за 
периода 2005-
2015 г. 
 
Регионален 
план за 
развитие на 
Северозападен 
район  2007-
2013 г. 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област 
Монтана 2007-
2013 г. 
 
 

1.Провеждане на 
заседания на 
Областния съвет 
за развитие 

Януари, 
Април и 
Ноември 
2012 г. 

Постигане на 
по-добра 
ефективност 
и 
координация 
в работата с 
институциите 
на централно 
и регионално 
ниво и 
подобряване 
на 
взаимодейств
ието с 
органите на 
местното 
самоуправле
ние 

2 бр. 
заседания  

3 бр. 
заседания  

   2.Провеждане на 
заседания на 
Регионалния 
съвет за развитие; 
Изпълнение на 
приетата  

юни  Координиран
е процеса на 
стратегическо 
планиране на 
регионалното 
и местното 

1 бр. 
заседание  

1 бр.  
заседание 



годишна 
индикативна 
програма (ГИП) за 
дейността на 
Регионалния 
съвет за развитие 
в Северозападния 
район през 2012 г. 
 
   

развитие и 
постигане на 
ефективна и 
ефикасна 
координация 
при 
усвояване на 
средствата за 
регионално 
развитие, 
насочени към 
икономическо
то, 
социалното и 
териториално
то 
сближаване 
на района с 
останалите 
райони в 
България и 
Европейския 
съюз 

   3.1.Провеждане  
на Международен 
турнир по спортни 
танци  -Монтана 
Open 2012 
3.2. Провеждане 
на VII  
Национален 
турнир по карате 
за деца и юноши 
за Купа „Компас – 
2012” 

януари – 
декемвр
и 
 

Подобряване 
взаимодейств
ието на 
областна 
администрац
ия с 
представител
ите на 
културните 
институции, 
неправителст
вените 

  



3.3. Четвърти 
национален 
преглед на 
ученическите 
духови оркестри 
гр. Вършец 
3.4.Отбелязване 
140 години 
читалищна 
дейност в гр. 
Берковица. 
3.5. Организиране  
на изложба от 
детски рисунки на 
деца от ДДЛРГ 
„Звънче” с. Георги 
Дамяново и 
ДДЛРГ 
„Милосърдие” гр. 
Лом на тема „Моят 
свят” във фоайето 
на Областна 
администрация 
3.6.Годишна 
държавна награда 
„Св. Паисий 
Хилендарски” за 
стимулиране  на 
български творци 
и изпълнители на 
произведения, 
свързани с 
българската 
история и 
традиции. 

организация 
работещи в 
тази сфера, 
както и тези, 
работещи с 
деца и 
младежи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7. Честване на 
400 години от 
рождението на 
архиепископ 
Петър Парчевич 

   4.1. Провеждане 
работна среща  с 
кметовете на 
общини за 
представяне на 
инициативата "Да 
изчистим 
България за един 
ден”, подета от 
bTV , 
4.2.Включване 
активно в деня, 
определен за 
национален, като 
организираме 
почистване на 
замърсените 
места на 
територията на 
областта 

януари – 
декемвр
и 

Постигане на  
неформално 
образование 
в областта на 
опазването 
на околната 
среда, 
разделното и 
безопасно 
събиране на 
отпадъците  

 Проведен
и работни 
срещи, 
маркиране 
на най- 
замърсени
те места 
на 
територия
та на 
областта; 

   5. Функциониращ 
Консултативен 
съвет по опазване 
на горите, рибата 
и дивеча в област 
Монтана   

януари – 
декемвр
и 

подпомагане 
на работата 
на 
Регионалната 
дирекция по 
горите 
Берковица и 
нейните 
поделения 
при 

1 бр. 
заседание  

2 бр. 
заседание  
 



изпълнение 
на 
държавната 
политика по 
опазване на 
горския фонд, 
рибата и 
дивеча, 
оказване на 
съдействие 
за 
регулиране 
взаимоотнош
енията между 
държавните 
органи, 
собственицит
е и 
ползвателите 
на гори. 
 

   6. Осъществяване 
на дейности, 
свързани с 
организационно-
техническото 
подпомагане на 
Областната 
епизоотична 
комисия 

януари – 
декемвр
и 

провеждане 
на заседания 
при опасност 
от 
възникване и 
разпростране
ние или 
възникнало 
вече огнище 
на заразна 
болест по 
животните 

1 бр. 
заседание  
 

2 бр. 
заседания  
 
 

   7. Функциониране 
на 

януари – 
юли  

Получаване 
на 

0 бр. 5 бр. 
извър-



Междуведомствен
а комисия, която 
ще извършва 
периодични 
проверки в 
училищата в 
област Монтана за 
установяване 
спазването на 
задълженията на 
директорите на 
училища по чл.17, 
ал. 4 и 6 от 
Правилника за 
прилагане на 
Закона за семейни 
помощи за деца и 
ще осигурява 
информация за 
реалната 
посещаемост на 
учебните занятия  
 

информация 
за реалната 
посещаемост 
на учебните 
занятия, 
спазването 
на 
задълженият
а на 
директорите 
на училища 
по чл. 17, ал. 
4 и 6 от 
ППЗСПД 

шени 
проверки 
в 
училища-
та в 
област 
Монтана и 
изготвяне 
на 
Констатив
ни 
протоколи  

15.Актуализация 
на Областната 
стратегия  за 
развитие на 
област Монтана 
2005 – 2015  и 
реализиране на 
целите на  
Актуализирания 
документ на ОСР, 
както и на 
Актуализирания 

Провеждане на 
политика за 
създаване на 
условия за 
ефективно 
справяне с 
предизвикателств
ата на 
икономическата 
криза, като  
приоритетни за 
областта  са 

Актуализиран 
документ за 
изпълнение на 
Националната 
стратегия за 
регионално 
развитие на 
Република 
България  за 
периода 2011-
2015 г. 
 

Провеждане на 
изследване и 
набиране на 
актуална 
статистическа 
информация  за 
социално –
икономическото 
развитие на 
област Монтана и 
на общините от 
областта, както и 

Февруар
и – 
Декемвр
и  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 анализа за 
състоянието 
на процесите, 
свързани с 
политиките 
на 
регионално 
развитие в 
област 
Монтана към 
настоящия 
момент, 

Проведен
и 
проучвани
я, работни  
срещи, 
присъстве
ни 
списъци 
от 
проведени 
обучения, 
издадени 

Проведен
и 
проучвани
я, работни  
срещи, 
присъстве
ни 
списъци 
от 
проведени 
обучения, 
издадени 



документ за 
изпълнение на 
Регионалния план 
за развитие на 
Северозападен 
район  2011 - 2013 

дейностите за 
намаляване на 
безработицата и 
повишаване на  
трудовата 
заетост, 
повишаване 
конкурентността 
на местната 
икономика, 
овладяване на 
негативните 
демографски 
проблеми и 
движението на 
населението.  
 

Актуализиран 
документ за 
изпълнение на 
Регионалния 
план за 
развитие на 
Северозападен 
район  2011 – 
2013 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област 
Монтана 2007-
2013 г. 
 

на информация за 
стратегическите 
насоки за бъдещи 
действия в 
областта на 
регионалното 
развитие за 
следващия 
програмен период 
2014 – 2020 
година, изготвяне 
на 9 Междинни 
оценки на 
общините от 
област Монтана – 
дейности по 
спечелен проект 
„Координирани 
действия за 
разработване, 
наблюдение, 
анализ и оценка 
на политиките за 
развитие в област 
Монтана” по ОПАК 
по подприоритет 
1.3.”Ефективна 
координация и 
партньорство при 
разработване и 
провеждане на 
политики”, договор 
А 10-13-
36/11.01.2012г., 
актуализиране на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разработен 
инструментар
иум за 
разработка и 
оценка при 
провеждане 
на политики 
на 
регионално 
развитие, 
изготвени 9 
междинни 
оценки на 
общините от 
област 
Монтана и др. 

сертифика
ти, 
изготвени 
анализи, 
разработе
ни 
методики, 
9 
междинни 
оценки, 
действащ 
електроне
н 
информац
ионен 
бюлетин 

сертифика
ти, 
изготвени 
анализи, 
разработе
ни 
методики, 
9 
междинни 
оценки, 
действащ 
електроне
н 
информац
ионен 
бюлетин 



Областната 
стратегия за 
развитие на 
област Монтана 
на база на 
набраната 
статистическа 
актуална 
информация, 
както и 
определяне на 
стратегическите 
насоки за 
действие за 
периода 2014- 
2020г. 
 

16.Оптимизиране 
на процесите по 
придобиване, 
стопанисване, 
управление, 
разпореждане 
и актуване на 
държавни 
имоти и 
движими вещи 
– държавна 
собственост по 
реда на ЗДС и 
ППЗДС на 
територията на 
област Монтана 
 

V 5 Създаване на 
благоприятна 
среда за живот и 
модернизация на 
инфраструктурата
, създаваща 
условия за 
растеж, заетост и 
подобряване 
качеството на 
живот 
110.Усъвършенств
ане на 
управлението и 
разпореждането с 
недвижими имоти-
държавна 
собственост, 

Програма на 
правителствот
о на 
европейското 
развитие на 
България  
2009-2013 г. 

1.Съставяне  
актове за имоти 
публична и частна 
държавна 
собственост. 
2. Отписване от 
актовите 
книги за държавна 
собственост. 
3.Управление на 
имоти и вещи  
държавна 
собственост. 
4.Издаване на 
удостоверения  по 
чл.82а на ЗДС 
5. Отдаване под 
наем на имоти – 

януари 
декемвр
и 

Подобряване 
обслужването 
на 
ведомства, 
гражданите и 
бизнеса. 
Създаване на 
условия за 
прозрачност, 
публичност и 
конкурентнос
т при 
провежданет
о на търгове 
за отдаване 
под наем и  
разпоредител
ни действия с 

брой 
обработен
и преписки 

брой 
обработен
и преписки 



съобразно 
конституционните 
и 
законоустановени
те принципи 

частна държавна 
собственост. 
6.Придобиване и 
разпореждане с 
имоти и вещи - 
частна 
държавна 
собственост. 
7.Осъществяване 
на постоянен 
контрол по 
управление и 
стопанисване на 
имотите държавна 
собственост. 
 

имоти 
държавна 
собственост. 
 
 

17.Одобряване на 
планове за земите 
по §4 - §4л от ПЗР 
на ЗСПЗЗ на 
територията на 
област Монтана, 
за които това е 
необходимо по 
закон 

V 5. Създаване на 
благоприятна 
среда за живот и 
модернизация на 
инфраструктурата
, създаваща 
условия за 
растеж, заетост и 
подобряване 
качеството на 
живот 
101. Ефективно 
администриране 
на кадастралната 
информация и 
осигуряване на 
територията с 
геопространствен
и данни 

Програма на 
правителствот
о на 
европейското 
развитие на 
България  
2009-2013 

1.Изработване  на 
помощни планове 
и  планове на 
новообразуваните 
имоти, и за 
трасиране на 
имоти в местности 
от територията на 
общините 
Берковица  и 
Монтана 
2.Възлагане на 
ПНИ за отделни 
имоти в 
изпълнение на 
съдебни решения 
за 2011г. и 2012 г.. 

Януари 
декемвр
и 

Завършване 
на процеса 
на 
възстановява
не на 
собственостт
а върху 
земеделски 
земи на 
територията 
на област 
Монтана 

0 броя 3 броя 



 
 
Имена и длъжност на попълващия: 
  
инж. Нели Дацова , директор на дирекция  АКРРДС   
         
        Даниела Георгиева, директор на дирекция АПОФУК 
 
 
Съгласувал:  
 
инж. Иван Тодоров, главен секретар 
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