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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.  

 

Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана 

1 2 3 4 5 

Цели за 2018 г. Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикато

р за 

самооценк

а 

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 2018 г./ 

Индикатор за целево състояние 

/отчетен в края на 2018 г./ 

1.Качествено и 

прозрачно 

предоставяне на 

административните 

услуги 

 

1.Предоставяне 

на пълна 

информация на 

потенциалните 

потребители за 

административн

и услуги, чрез 

поддържане на 

актуален списък 

на 

предоставяните 

1. В ОА 

Монтана и 

през 2018 г. е 

предоставена 

пълна 

информация 

за 

администрати

вните услуги, 

извършвани 

от 

1.Предоставена 

информация за 

административните 

услуги  

 

1.Информация за административните услуги 

е предоставена чрез публикуване на 

актуален списък на административните 

услуги предоставяни от ОА Монтана на на 

интернет страницата на администрацияти 

такъв е поставен на гишето за 

административно обслужване.    

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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административн

и услуги на 

гишето за 

азминистративн

о обслужване и 

на интернет 

страницата на 

ОА Монтана 

администраци

ята, която е 

достъпна за 

потребителит

е. 

Направен е 

преглед и е 

актуализиран 

списъкът на 

предоставяни

те услуги, 

който е 

обявен на 

гишето за 

администрати

вно 

обслужване и 

на интернет 

страницата на 

администраци

ята.  

Предприети 

са действия за 

въвеждане на 

унифицирани

те образци на 

заявления за 

19 услуги във 

връзка с 

изпълнение 

на Решение № 

704 на МС. 

През 2018 г., 

след подадени 

заявления, от 

потребителит

е са 
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предоставени 

1090 броя 

администрати

вни услуги. 

2.Получаване 

обратна връзка 

от 

потребителите за 

тяхната 

удовлетвореност 

от качеството на 

административн

ото обслужване 

2.С цел 

повишаване 

ангажираност

та на 

служителите, 

обслужващи 

потребителит

е на 

администрати

вни услуги, на 

гишето за 

администрати

вно 

обслужване са 

поставени 

анонимни 

анкети, които 

гражданите 

може да 

попълват и да 

изразят 

своето 

мнение. На 

интернет 

страницата на 

администраци

я също има 

разработена 

анкета за 

оценка на 

администрати

вното 

обслужване. 

2. Брой анкетни 

карти на гишето за 

административно 

обслужване и брой 

анкети на интернет 

страницата на 

администрацията 

2. През 2018 г. на гишето за 

административно обслужване са попълнени 

26 анкетни карти, като всичките 26 

анкетирани са дали отговор, че 

обслужването е на много високо ниво. В 

попълнените 5 анкети на интернет 

страницата, акетираните са дали отговор, че 

информацията на таблата за 

административните услуги е ясна и 

разбираема. Няма анкетирани, които да не 

са доволни от административното 

обслужване в ОА Монтана. 
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Мнението на 

потребителит

е за тяхната 

удовлетворен

ост е важна 

предпоставка 

за 

подобряване 

на 

обслужването 

чрез отнасяне 

към всички 

потребители 

равнопоставе

но и честно и 

предоставяйк

и пълна и 

вярна 

информация, 

относно 

извършваните 

услуги. 

2.Повишаване на 

административния 

капацитет на ОА 

Монтана 

Участие на 

служителите от 

администрацият

а в обучения и 

семинари 

С участието 

си в обучения 

и семинарии, 

служителите 

на ОА 

Монтана 

повишават 

свойте 

знания, 

умения и 

професионалн

ата 

подготовка, а 

това води до 

повишаване и 

Брой служители 

учасвали в 

обучения и 

семинари 

През 2018 г. общо 26 служители са 

участвали в 30 обучения, курсове и 

семитари. 

Основните теми, по които са се обучавали 

служителите са: организация на 

документооборота в държавната 

администрация, вътрешен контрол, 

отворени данни в управлението, лична 

ефективност и емоционална 

интелигентност, комуникационни умения, 

защита на класифицираната информация, 

надзор на общински нормативни актове, 

защита на личните данни, управление на 

проекти, прилагане на 

Адмиинстративнопроцесуалня кодекс, 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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качеството на 

работата. 

 

 

 

управление на кризи и защита при бедствия, 

планиране и организация на електронно 

административно обслужване, 

доказателствена стойност на електронните 

документи и др. 

3. Подобряване на 

дейността по 

процесуално 

представителство и 

защита на 

интересите на 

държавата 

Осигуряване на 

процесуално 

представителств

о   

Осигурено е 

процесуално 

представителс

тво 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. Провеждане 

на заседания на 

Областния 

обществен съвет 

за превенция и 

противодействие 

на корупцията 

(ООСППК) 

1. На 

проведеното 

заседание са 

обсъждани 

въпроси за 

укрепване на 

антикорупцио

нната среда в 

областта. 

Разгледани и 

са приети 

отчетите на 

общините от 

област 

Монтана, по 

мярка 5 от 

Програмата за 

превенция и 

противодейст

1.Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

ООСППК 

1.През 2018г. е проведено едно заседание на 

ООСППК 

2.задоволит 

елно 

постигната 

цел   

/50 и над 50%/ 
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вие на 

корупцията на 

ООСППК в 

област 

Монтана за 

усвоените 

през първото 

шестмесечие 

на 2018 г. от 

тях средства, 

получени от 

оперативни и 

други 

програми, от 

Междуведомс

твената 

комисия за 

възстановяван

е и 

подпомагане 

към МС и др. 

2. Поддържане 

на актуален 

регистър на 

интернет 

страницата на 

ОА Монтана за 

постъпилите 

през 2018 г. 

сигнали и жалби 

до ООСППК 

2.През 2018 г. 

е поддържан 

актуален 

регистър за 

движението 

на преписките 

постъпили до 

ООСППК 

2.Актуален 

регистър за 

постъпилите 

сигнали през 2018 

г. 

2.През 2018 г. регистърът на интернет 

страницата на ОА Монтана, за постъпилите 

сигнали до ООСППК е актуализиран. 

5. Превенция за 

предотвратяване на 

бедствия на 

територията на 

област Монтана    

1. Поддържане 

на актуален 

регистър на 

язовирите в 

област Монтана 

с технически 

Действия за 

предотвратява

не и 

намаляване на 

последиците 

от бедствия 

1. Обобщаване на 

данните от 

протоколите за 

проверка на 

язовирите и 

актуализиране на 

1. Актуален регистър на язовирите в област 

Монтана  

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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данни за тях регистъра на 

язовирите       

2. Извършване  

обследване на 

техническото и 

експлоатационн

о състояние и 

аварийното 

планиране на 

водностопанскит

е обекти 

(язовири, 

защитни диги, 

хвостохранилищ

а, изравнителни 

басейни и речни 

корита) на 

територията на 

област Монтана 

2.Сформирани две 

междуведомствени 

комисии за 

обследване на 

техническото и 

експлоатационното 

състояние на 

водните обекти  

2.Извършени две проверки и дадени 

предписания на собствениците и 

ползвателите на водностопански обекти по 

отношение тяхното състояние. През 2018 г. 

са извършени общо 74 проверки на язовири 

и други хидротехнически съоръжения. От 

проверките са съставени протоколи, които 

са изпратени на собствениците за 

изпълнение на дадените предписания. 

3. Обучение на 

доброволчески 

формирования 

на територията 

на област 

Монтана за 

защита на 

населението при 

бедствия 

3.Проведено 

заседание на 

Областния съвет за 

намаляване на 

риска от бедствия, 

на което основна 

тема е степента на 

изпълнение в 

област Монтана на 

задължението по § 

55 от Закона за 

защита при 

бедствия за 

създаване, 

обучение и 

осигуряване със 

специализирана 

3. Организирано е заседание на Съвета за 

намаляване на риска от бедствия, на което 

присъстват и представители на 

доброволните формирования в общините.     
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техника и 

оборудване на 

доброволните 

формирования в 

общини с 

население над 

20 000 жители, 

потребностите от 

обучения на 

доброволците от 

област Монтана и 

приемането на нови 

членове в 

създадените 

доброволни 

формирования в 

област Монтана – 

условия и 

възможности за 

приемане. 

Участниците са 

запознати с 

Националната 

стратегия за 

намаляване на 

риска от бедствия 

2018 – 2030 година, 

приета с Решение 

№ 505/19.07.2018 г. 

на Министерски 

съвет 

6. Отбелязване на 

100 години от 

Първата световна 

война и участието на 

България в нея 

1.Презентация 

пред ученици от 

училища в град 

Монтана на тема 

«Излизането на 

България от 

1.Организира

на 

презентация 

за 

популяризира

не на 

1.Организиране на 

презентация  

1. Направена презентация пред ученици с 

показани снимки и документи   

2.задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 50 %/ 

 



 9 

Първата 

световна война» 

историческит

е събития при 

излизането на 

България от 

войната 

2. Експониране 

на документална 

изложба на тема 

"Славната 

Бдинска 

дивизия", 

посветена на 

Шеста пехотна 

Бдинска дивизия 

в Първата 

световна война 

2. 

Организиране 

на изложба   

2. Подреждане на 

изложба 

2.  Не е експонирана изложба 

7. Публикуване в 

интернет в отворен 

формат на 

информационни 

масиви и ресурси, 

които ОА Монтана 

създава и поддържа 

на основание на 

нормативен акт, и 

достъпът до които е 

свободен 

1.Публикуване в 

портала за 

отворени данни 

на публични 

регистри  

1. 

Осигуряване 

на 

публичност и 

достъпност до 

регистрите, 

създадени в 

ОА Монтана 

1.Поддържане на 

актуални регистри  

1. Актуализирани и публикувани регистри   1.напълно 

постигната 

цел /100 %/ 

 

 

8.Осъществяване на 

ефективен контрол 

за 

законосъобразност 

върху актовете и 

действията на 

органите на 

местното 

самоуправление и 

1.Проверка 

решенията на 

общинските 

съвети в област 

Монтана и 

изготвяне на 

заповеди за 

връщане и/или 

оспорване на 

Спазване на 

принципите 

за добро 

управление и 

правоприлага

не от 

органите на 

местното 

самоуправлен

Във връзка с 

осъществяване на 

контрола за 

законосъобразност 

на решенията на 

общинските съвети 

са проверени 1871 

бр. решения от 166 

бр. протоколи от 

1. Върнати за ново обсъждане са 10 бр. 

решения. Преразгледани от общинските 

съвети са 7 бр. решения. Оспорени пред 

Административен съд Монтана са 3 бр. 

решения и 1 бр. решение е оспорено без да е 

връщано за ново обсъждане. След 

оспорването общинските съвети са 

отменили 2 бр. решения., 1 бр. решение е 

отменено от Административен съд Монтана 

1.напълно  

постигната 

 цел 

/100 %/ 

 



 10 

местната 

администрация 

незаконосъобраз

ните от тях  по 

реда и в 

сроковете, 

определени в 

ЗМСМА 

 

ие и местната 

на 

територията 

на област 

Монтана 

 

проведени 

заседания. 

 

 

и едно решение е висящо пред АСМ. 

Общо броя върнати/или оспорени решения 

на общинските съвети през 2018 г. са 11. 

2.Контрол за 

законосъобразно

стта на актовете 

и действията на 

кметовете на 

общини, 

оспорени по 

административе

н ред. 

 

 Проверки за 

законосъобразност 

на заповедите на 

кметовете на 

общините в област 

Монтана по 

постъпили жалби 

 

2. До Областния управител са постъпили 2 

жалби за оспорване по административе ред 

по АПК актове на кметове на общини. 

По сигнал на председателя на Кооперация 

„Помощ”, с. Якимово областния управител е 

отговорил с писмо.  

По жалба срещу Заповед на кмета на 

община Монтана за изземване на поземлен 

имот, Областния управител се е произнесъл 

със Заповед за потвърждаване заповедта на 

кмета на община Монтана. Заповедта на 

кмета е оспорена пред АСМ и към момента 

делото е висящо. 

3. Проверка на 

актовете на 

общинските 

съвети с цел 

идентифициране 

на 

незаконосъобраз

ни регулаторни 

режими 

прилагани от тях 

и при 

необходимост 

предприемане на 

действия за 

отмяната им. 

 Проверени бяха 48 

бр. решения на 

общинските съвети, 

с които се приемат, 

изменят или 

допълват 

нормативни 

административни 

актове. От тях са 

върнати за ново 

обсъждане 4 бр. 

решения поради 

нарушения на 

административнопр

оизводствените 

правила. 

 

Няма отменени решения на общински съвет, 

с които се въвеждат незаконосъобразни 

регулаторни режими. 



 11 

4.Разглеждане на 

постъпилите 

сигнали, 

предложения, 

молби и жалби 

от граждани и 

юридически 

лица относно 

дейността на 

органите на 

местното 

самоуправление 

и териториални 

структури на 

изпълнителната 

власт. 

 Проведени са 15 

заседания на 

Комисията по чл.7а 

от УПОА 

През отчетния период са разгледани  72 бр. 

сигнали и предложения от физически и 

юридически лица. Проведени са 15 

заседания, като за всяко е изготвен протокол 

за разгледаните преписки и взетите 

решения. 

От общия брой разгледани преписки - 2 

броя са постъпили от администрацията на 

Министерски съвет, 1 бр. от Омбудсмана на 

Република България, 1 бр. от Началника на 

политическия кабинет на заместник 

министър-председателя, 1 брой от Районна 

прокуратура Монтана, 1 бр. от МРРБ, 1 бр. 

от „Рибарство и контрол“ – Западна 

България, останалите са от граждани. 

По два от постъпилите и разгледани сигнали 

са сформирани комисии, които на място са 

се запознали с изложените факти и 

обстоятелства. 

В по-голяма си част проблемите, посочени в 

сигналите, са от местно значение – 

неправомерно ползване на земеделски 

имоти, изсичане на гори, проблеми с 

водоснабдяването и канализацията, 

съседски отношения, трудовоправни 

отношения и др. Същите са изпращани за 

решаване по компетентност до съответните 

институции. 

Всички податели на сигналите и 

предложенията са уведомявани 

своевременно за предприети действия или 

дадени становища от съответните 

компетентни институции. 

5.Участие в 

комисии по 

Закона за 

гражданската 

 През отчетния 

период е постъпило 

един брой 

заявление за 

Няма сформирана комисия по ЗГР,  тъй като  

искането е за заличаване на адресна 

регистрация в град София и компетентни 

органи са кмета на съответната община и 
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регистрация  

 

заличаване на 

адресна 

регистрация за 

адрес: град София, 

ж.к. „Овча купел”. 

 

 

Областния управител на съответната област. 

9. Развитие и 

прилагане на 

подходи и 

механизми за 

управление на 

регионалното 

развитие, 

провеждане на 

регионални и 

секторни политики 

на територията на 

област Монтана 

основани на 

принципа на 

партньорство 

 

1. Провеждане 

на заседания на 

областните 

съвети и 

комисии с цел 

подобряване на 

координацията 

между 

териториалните 

структури и 

общините за 

изпълнение 

целите на 

секторни 

политики на 

обласно ниво. 

 

 

Взаимодейств

ие с органите 

на местното 

самоуправлен

ие на 

областно ниво 

и дефинирани 

регионални, 

областни и 

общински  

приоритети 

 

Областен съвет за 

развитие 

 

 

 

През 2018 г. бяха проведени едно 

редовно заседание на Областния съвет за 

развитие и една неприсъствена процедура за 

вземане на решение. 

Областният съвет неприсъствено 

съгласува разработенния съгласно 

разпоредбите на чл.196 от Закона за 

предучилищното и училищното 

образование и чл. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование Проект на 

Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в 

област Монтана за периода 2018 – 2019 г.  

На проведено редовно заседание 

Областния съвет за развитие одобри 

изготвените Междинна оценка за 

изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на област Монтана за периода 

2014-2020 г. и Доклад за резултатите от 

извършена Междинна оценка за 

изпълнението на стратегията към 31.12.2017 

г. В рамките на точка 2 от дневния ред беше 

представен и обсъден напредъкът по 

изпълнението на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, насоки 

за последващи действия от страна на 

институциите и предложения за 

 

2. 

задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 

50/ 
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подобряване на изпълнението. 

Областен 

Обществен съвет 

През годината е проведено едно 

заседание на Областният Обществен съвет 

на област Монтана, на което бяха 

обсъждени  възможностите за разкриване на 

Държавен професионален колеж в град 

Монтана, бяха представени и утвърдените 

на централно ниво специалности, за които 

се предлага IV степен на квалификация, а 

също и образователна програма „Г“ на 

МОН, регламентираща основните форми за 

провеждане на обучение – дневна, вечерна, 

задочна, индивидуална, дистанционна и 

дуална. 

        В хода на обсъжданията по отношение 

на предприетата инициатива за разкриване 

на колеж беше подчертана необходимостта 

от насърчаване на дуалната форма на 

обучение на територията на областта, чието 

основно предимство е възможността 

младежи да практикуват дадена професия в 

реална работна среда, а фирмата от своя 

страна да ги обучава и „моделира“ 

съобразно спецификата на производството. 

Освен членовете на съвета  участие 

взеха представители на  национално 

представените организации на работодатели 

и работници, на  браншови организации и 

представители на местния бизнес.  

Консултативен 

съвет по опазване 

на горите, рибата и 

дивеча 

     През годината беше проведено едно 

заседание на Консултативния съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча, на 

което директорът на РДГ Берковица 

представи Анализ на извършените 

контролни дейности в горските територии в 

област Монтана. Беше проведена дискусия 

по въпроси свързани с ловния сезон за едър 
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дивеч в това число здравословно състояние 

на дивеча предвид заплахата от Африканска 

чума по свинете и предприетите действия 

съгласно указанията на БАБХ е РДГ-

Берковица. 

          На заседанието присъстваха 

представители на общините, Държавните 

горски стопанства, Ловно-рибарските 

сдружения и ведомствените териториални 

структури в областта. 

 

Областна  

епизоотичната 

комисия 

          Във връзка с усложнената 

епизоотична обстановка по отношение на 

заболяването Африканска чума по свинете 

(АЧС) в Република България и опасността 

от проникване на заболяването на 

територията на Република България през м. 

юли 2018 г. беше проведено извънредно 

заседание на Областната епизоотична 

комисия. Експерти от ОД „Безопасност на 

храните” – Монтана представиха 

информация относно това какво 

представлява болестта - Африканска чума 

по свинете (АЧС), посредством слайдова 

презентация, кратък филм и 

информационни брошури. 

            Във връзка с налагането на мерки за 

недопускане на разпространението на 

болестта Африканска чума по свинете на 

територията на област Монтана, членовете 

на комисията приеха предложение за 

издаване на заповед на Областния 

управител на област Монтана, която да бъде 

изпратена на кметовете на общини от 

областта и органите на полицията. 

През м.септември във връзка с 

констатирано огнище на заболяването 
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Африканска чума по свинете (АЧС) на 

територията на с. Тутраканци, общ. 

Провадия обл. Варна и предприета от 

Българска агенция по безопасност на 

храните (БАБХ) информационна кампания, 

важна за предпазването от разпространение 

на вируса беше проведено второто 

заседание на Областната епизоотична 

комисия. 

На срещата представителите на ОД 

„Безопасност на храните” Монтана 

запознаха присъстващите в заседанието с 

епизоотичната обстановка в страната и в 

област Монтана по отношение на това 

заболяване след първия потвърден случай в 

село Тутраканци, община Провадия, област 

Варна. Представени бяха и кратки съвети за 

собствениците на домашни свине, както и 

мерките за биосигурност на които трябва да 

отговарят отделните обекти за отглеждане 

на свине и какво представляват те по 

смисъла на Закона. 

2. Разработване 

на Междинна 

оценка на 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

област Монтана 

2014-2020 г. 

Подобрена 

координация 

с 

териториални

те структури 

на 

изпълнителна

та власт за 

провеждане 

на политиките 

на областно 

ниво 

 Областният съвет за развитие на редовно 

заседание, проведено през м. март, одобри 

изготвените от външен изпълнител 

Междинна оценка за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на област 

Монтана за периода 2014-2020 г. и Доклад 

за резултатите от извършена Междинна 

оценка за изпълнението на стратегията към 

31.12.2017 г.   

 

3.Провеждане на 

тематични 

срещи с кметове 

Подобрена 

координация 

с 

Брой проведени 

срещи  

 

През м. февруари 2018 г. в 

съотвествие с решение на РСР на СЗР от 

21.12.2017 г. Беше проведена среща между 
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на общини, 

териториални 

структури на 

изпълнителната 

власт и 

заинтересованит

е страни, за 

представяне 

изпълнението на 

дейности и 

открити 

процедури по 

оперативните 

програми за 

плановия период 

2014-2020 г.   

 

териториални

те структури 

на 

изпълнителна

та власт за 

провеждане 

на политиките 

на областно 

ниво 

УО на ОПИК и областните управители на 

петте области в Северозападен район, 

врамките на която бяха обсъдени 

възможностите за предотвратяване на 

недобросъвестно използване на финансовия 

ресурс и предоставяната бонификация за 

проекти, изпълнявани на територията на 

СЗР. В резултат от състоялата се среща 

представители на областните 

администрации в петте области участваха в   

съвместни проверки на място с екипа на УО 

на ОПИК.  

На 28.02.2018 г. в рамките на събитие, 

проведено в сградата на Търговско-

промишлена палата Враца бе поставено 

началото на пилотен проект 

„ACCELERATOR Северозападна 

България“, съфинансиран от ЕФРР, чрез 

програма „Дунав 2014-2020”, който ще се 

изпълнява на територията на областите 

Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. 

На срещата присъстваха представители 

на бизнеса, както и регионални и местни 

власти от българския Северозапад. 

Основната цел на инициативата е да 

проучи и да се опита да подобри условията 

за новооткрити стартиращи фирми в 11 

страни-участнички от поречието на река 

Дунав, а също и да насърчи наличния в 

Северозапада иновативен и креативен 

потенциал по подобие на практиките, 

съществуващи в големи градове като 

София, Пловдив и Варна. 

В периода 18-19 октомври 2018 г. 

Областният управител на област Монтана 

взе участие в Седмия годишен форум по 

Стратегията на ЕС за Дунавския регион. 
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Събитието, което бе съвместно 

организирано от България и Европейската 

Комисия се проведе в Националния дворец 

на културата, като фокусът в дневния ред 

беше насочен към развитието на туризма 

като условие за икономически растеж и 

териториално сближаване. 

В рамките на форума бяха обсъдени 

теми от съществено значение за Дунавския 

регион, насочени към запазване на 

културно-историческото наследство, новите 

технологии и дигитализацията на 

туристическия сектор, транспортната 

свързаност и мобилност. В допълнение бяха 

проведени две тематични сесии, свързани с 

устойчивото развитие на туризма, 

съпътствани и от изложение на окрито. 

4. Провеждане 

на активна 

политика сред 

младежите в 

областта с цел 

насърчаване на 

икономическата 

им активност, 

подобряване на 

достъпа до 

информация и 

качествени 

услуги. 

 

 

Повишаване 

качеството на 

живот и 

социалното 

развитие на 

младите хора 

в малките 

населени 

места и 

селските 

райони 

 

Обобщаване на 

информация от 

общините за 

извършените 

дейности  по 

изпълнението на  

общинските 

планове за 

младежта 

През м.март беше обобщена информация и 

изготвен Годишен доклад за младежта за 

2018 г. за област Монтана и аналитична 

справка за изпълнение на Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. 

Традиционно Областна администрация 

Монтана се включи в националната 

инициативата „Мениджър за един ден”. 

Общо осемнадесет ученици от Финансово-

стопанската гимназия и Гимназията по 

техника и електротехника в Монтана, на 

случаен принцип бяха разпределени на 

ръководните длъжности - областен 

управител, зам. областни управители, 

главен секретар. Младежите се запознаха 

отблизо със приоритетните за изпълнение 

задачи от политическия кабинет на 

областния управител и екипа на държавната 

администрация. По-късно „мениджърите за 

един ден” представиха своите виждания за 
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развитието на региона и участието на 

младите хора в обществения живот и 

управлението на областта. 

5.Провеждане на 

активна 

политика в 

сферата на 

етническите и 

интеграционните 

въпроси на 

територията на 

област Монтана 

чрез: 

-повишаване на 

информираностт

а на роми – 

гимназисти 

относно 

възможности за 

обучения, 

стажове и 

стипендии; 

- подобряване на 

координацията и 

взаимодействиет

о между 

административн

ите структури  и 

неправителствен

ите организации 

за решаване на 

конкретни 

проблеми 

свързани с 

малцинствата. 

Създаване на 

условия за 

равноправно 

интегриране 

на ромите в 

обществения 

и 

икономически

я живот чрез 

осигуряване 

на 

възможности 

и равен 

достъп до 

права, блага, 

стоки и 

услуги.  

 

Провеждане на 

информационни 

кампании,   

заседания на 

ОССЕИВ, 

осъществен 

мониторинг за 

изпълнение на ОС 

за интегриране на 

ромите 

 

          През м. февруари беше изготвен 

Годишният мониторингов доклад за 2018 г., 

който съдържаше информация по 

изпълнение приоритетите на Областната 

стратегия на област Монтана за интегриране 

на ромите 2012-2020 г. В Доклада беше 

обобщена подадена информация от 

регионални държавни структури, отговорни 

по изпълнението на стратегията и отчетите 

за изпълнението на Общинските планове на 

единадесетте общини в област Монтана. 

 

 

6.Подпомагане 

провеждането на 

1. Утвърдена 

Областна 

1.Създаване на 

областен 

1.През м. март Областният съвет за 

развитие съгласува без забележки 
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държавната 

политика в 

областта на 

образованието с 

цел повишаване 

качеството на 

обучението в 

област Монтана 

 

стратегия за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците 

2018-2019 г. 

 

оперативен екип за 

разработване и 

съгласуване на  

Областна стратегия 

за личностно 

развитие на децата 

и учениците 2018-

2019 г. 

 

 

разработеният на основание чл.196 от 

Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 5 от Наредбата за 

приобщаващото образование Проект на 

Областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в 

област Монтана за периода 2018 – 2019 г. 

      2.В изпълнение на Постановление на 

Министерски съвет № 100/08.06.2018г. за 

създаване и функциониране на Механизъм 

за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване  в образователната 

система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст и с 

Заповед № ОКД – 18-1/07.09.2018г. на 

Областния управител на област Монтана 

беше създаден Областен координационен 

център. 

             На 07.09.2018г Областния 

координационен център проведе заседание, 

на което присъстваха Кметове на общини, 

РУО – Монтана, ОД на МВР и фирма“ 

ORAK“.              Основен акцент в дневния 

ред на заседанието беше обсъждането на 

работата на екипите и съвместната работа с 

институциите за постигане на максимален 

резултат по обхвата и задържането на деца и 

ученици в училищна и предучилищна 

възраст. 

             На 18.12.2018 г. се проведе второто 

заседание на областния координационен 

център. На заседанието бяха отчетени  

високи  резултати по обхвата и задържането 

на деца и ученици в училищна и 

предучилищна възраст, изтъкната беше  

съвместната работа  на екипите и всички 
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институции. 

Началникът на РУО-Монтана акцентира 

върху това работата на педагозите да се 

съсредоточи основно върху това децата и 

учениците да бъдат задържани в училища и 

детските градини, като се наблегне на 

използването на различни методи и похвати.  

2.Подобряван

е на връзката 

на 

образованиет

о и 

обучението с 

потребностит

е на пазара на 

труда в 

област 

Монтана 

2.Проведено 

заседание на КЗ за  

разглеждане и  

одобрение на 

подадените до 

началника на РУО 

Монтана 

предложения 

държавен план-

прием по професии 

за учебната 2018 – 

2019 г. 

На 05.01.2018  беше проведена 

работна среща във връзка със стартирала 

процедура по откриване на Държавен 

професионален колеж в град Монтана и 

необходимостта да бъдат обсъдени и 

уточнени някои важни аспекти по 

отношение на: 

- професиите и специалностите, по 

които ще се осъществява обучение, 

съобразно потребностите на работодателите 

от региона; 

- информация за предоставяне на 

материално-техническа база за обучение по 

професия съгласно държавния 

образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професия и др. 

За проведеното заседание са 

съставени протокол и присъствен списък за 

участниците. 

На редовно заседание на Комисията 

по заетост към Областния съвет за развитие, 

което се проведе на 14.02.2018 г. беше 

представено  обобщено Предложение за 

област Монтана за броя на паралелките, 

броя на учениците в тях и вида на 

профилите и специалностите от професии 

по форми на обучение, съгласувани със 

съответните общини в областта (в V-ти и  

VIII-ми клас) – от началника на Регионално 

управление на образованието – Монтана.  
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             През м. декември членовете на 

Комисията по заетостта обсъждиха 

предложението за държавния план-прием по 

професии за учебната 2019 – 2020 година на 

държавните и общинските училища от 

област Монтана. 

7. Оперативно 

координиране на 

изпълнението на 

Областната 

стратегия, 

подпомагане 

провеждането на 

държавната 

политика по 

развитието на 

нови и достъпни 

социални услуги 

 

 

Създадени 

условия за 

ефективното 

функционира

не на ОСРСУ 

 

Създадени 

условия за 

ефективна 

координация 

и 

взаимодейств

ие на 

ангажираните 

субекти при 

изпълнение 

на политики в 

социалната 

сфера 

Проведени две   

заседания на 

Комисията по 

социална политика 

 

На 13.04.2018 г. се проведе заседание на 

Областната комисия по социална политика с 

участието на заместник министър и 

експерти от МТСП. 

Заседанието се проведе във връзка с 

инициирана поредица от срещи-дискусии от 

Министерство на труда и социалната 

политика в един от най-засегнатите региони 

в страната от демографска криза. На 

заседанието бяха обсъдени най- 

подходящите форми на взаимодействие и 

партньорство в социалната сфера, 

проблемите на място, както и конкретни 

идеи за разрешаване на демографската 

криза и набелязване на мерки за повишаване 

на жизнения стандарт на населението в 

региона. Акцентирано бе и върху 

политиката по доходи и жизнено равнище и 

приоритетите на държавната политика по 

социална икономика и социално 

предприемачество. 

На заседание проведено през м. юни 

Областната комисия по социална политика 

обсъди и одобри Годишния мониторингов 

доклад за 2017 година, разработен от 

Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ към 

Областната комисия. 

На заседанието беше представена за 

обсъждане и даване на Становище на 

областно ниво и Проект на Концепция на 

Закон за социалните услуги, съгласно която 
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новата правна регламентация на социалните 

услуги ще бъде развита в контекста на три 

основни цели - достъпност на социалните 

услуги, качество и ефективност на 

социалните услуги и интегрираност на 

подкрепата. 

След направени обсъждания 

членовете на комисията изразиха становище 

в подкрепа на предложения Закон за 

социалните услуги, който да уреди в 

пълнота въпросите относно предоставянето, 

ползването, финансирането, качеството, 

контрола и мониторинга на социалните 

услуги.   

В заседанието взеха участие представители 

на общини, директора на РДСП – Монтана, 

директорите на ДСП – Монтана, Лом, 

Берковица и Чипровци, представители на 

РЗИ, РУО, ДРСЗ, както и представител на 

РЦПППО – гр.Монтана и представител на 

Областен съвет на Българския червен кръст 

–гр.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 и за 

оценка и 

класиране на 

заявления на 

работодатели за 

участие по 

схеми на ОП 

Развитие на 

регионалния 

подход при 

разработванет

о и 

изпълнението 

на програми 

за обучение и 

заетост, 

съобразен с 

характеристи

ките на 

местния 

трудов пазар, 

Провеждане на 

заседание на 

Комисията по 

заетост към 

Областния съвет за 

развитие 

 

Комисията по заетостта към 

Областния съвет за развитие на област 

Монтана проведе две заседания на 

30.03.2018 г. и 26.04.2018 г. във връзка с 

одобяването на Регионалната програма за 

заетост и обучение за област Монтана за 

2018 г. На първото заседание беше избран 

състава на Комисия, която да извърши 

оценка и подбор на постъпилите проектни 

предложения от областната и общинските 

администрации, както и беше приета 

Методиката за оценка на същите. 

 

Регионалната програма за заетост 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

местите 

ресурси и 

потенциал за 

развитие. 

беше разработена по образец утвърден със 

Заповед №РД01-191/12.03.2018 г. на 

Министъра на труда и социалната политика 

и съдържаше: обосновка на важността на 

предвидените действия за подобряване на 

местния пазар на труда, детайлно описание 

на видовете дейности, периода на тяхното 

изпълнение, работодателите по програмата, 

финансирането, броя на наетите лица, 

обектите, на които ще работят и др. По 

териториален обхват тя включваше всички 

общини от област Монтана и Областна 

администрация, а срокът за реализацията  и 

беше от 01 юни 2018 г. до 30 ноември 2018 

г. Общо за обаст Монтана в Програмата 

бяха включени 111 бр. безработни лица, на 

заетост при работа на пълен и непълен 

работен ден. Източниците на финансиране 

бяха средства от държавния бюджет в 

размер на 414 842,00 лв., а от  общинските 

администрации бяха осигурени средства в  

размер на 674,00 лв. 

 

2.Провеждане на 

заседания на КЗ 

за обобщаване 

на 

информацията за 

потребностите 

на 

работодателите 

от област 

Монтана 

 Провеждане на 

заседания на 

комисията по 

заетостта   

 

     През м. февруари, чрез проведената 

писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение на Комисията по 

заетост, e определен състава на работна 

група, която има задача да организира, 

координира и провежда набирането на 

информация за потребностите на 

работодателите от областта и да внася 

информацията за обсъждане в Комисията по 

заетост.  

       За по-ефективна организация на 

стартирането и реализирането на анкетното 

проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила по реда на 
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ЗНЗ, на 19.02.2018 г. представители на 

Агенцията по заетостта проведоха 

информационна среща с представители на 

областните администрации и работните 

групи към Комисиите по заетост от СЗР. 

Работната група проведе среща на  

23.03.2018 г., на която на база 

предоставените от ДРСЗ – Монтана данни  

изготви информация за обобщените 

резултати и изводи за потребностите от 

работна сила в областта и внесе 

информацията за обсъждане в Комисията по 

заетост.  

На заседание, проведено на 

30.03.2018 г., Комисията по заетостта 

съгласува Информацията за резултатите от 

анкетно проучване на потребностите от 

работна сила в област Монтана с 

направените изводи и препоръки.  

През м. август беше проведен 

вторият етап за проучване потребностите от 

работна сила в област Монтана. Работната 

група, определена със заповед на областния 

управител, проведе среща на  11.10.2018 г., 

на която на база предоставените от ДРСЗ – 

Монтана данни изготви информация за 

обобщените резултати и изводи за 

потребностите от работна сила в областта. 

Информацията беше обсъдена и приета от  

Комисията по заетостта на заседание 

проведено на 17.10.2018 г.  

3.Активизиране 

на социалния 

диалог в рамките 

на Областния 

съвет по 

тристранно 

 Областен съвет за 

тристранно 

сътрудничество  

  

Областен съвет по 

условия на труд 

       През годината беше проведено едно 

заседание на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество, на което директорът на ТП 

на НОИ - Монтана представи доклад за 

дейността на ТП на НОИ – Монтана за 

периода 01.01.2018 г. – 30.11.2018 г. като 
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сътрудничество 

и Областния 

съвет по условия 

на труд за област 

Монтана 

 

 

 

запозна присъстващите с работата на 

териториалното поделение по отдели и 

сектори, бяха представени статистически 

данни, свързани с отпускането и 

изменението на пенсиите в ТП на НОИ  - 

Монтана за отчетния период. 

По втора точка от дневния ред,  директорът 

на ДРСЗ Монтана представи обзор на пазара 

на труда в област Монтана за 2018 г. Беше 

отбелязано, че в област Монтана няма голям 

инвеститор – няма входящ силен поток за 

подпомагане на местните фирми и местната 

икономика разчита на субсидирана заетост, 

което не е добре за развитието на 

икономиката. Също така беше изтъкнат 

проблема с липсата на квалифицирани 

работници в областта и сравнително 

високата младежка безработица порази 

ниското образование и липсата на професия и 

квалификация сред преобладаващата от тях. 

 

Областния съвет по условия на труд проведе 

две заседания през 2018 г.  

         През м. април пред членовета на 

съвета  директорът на Дирекция „Инспекция 

по труда” - Монтана представи резултатите 

от контролната дейност на Дирекцията и 

успоредно с това  анализира съответствието 

между изискванията на трудовото 

законодателство и реалното състояние на 

проверяваните предприятия от всички 

икономически дейности в област Монтана, 

както и усилията на Дирекцията, със 

седалище Монтана, това съответствие да е 

все по-пълно. 

          Председателят на Регионалния съюз 

на Конфедерация на независимите 
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синдикати в България, във връзка с 

Международния ден на загиналите при 

трудови злополуки -  28 април в представи 

доклад на тема „Трудови злополуки, 

превенции”. Беше отбелязано, че със 

средства от Фонд ,,Условия на труд,, 

Конфедерация на независимите синдикати в 

България, ежегодно провежда обучения  в 

областта на здравословните и безопасни 

условия на труд на своите членове, 

структури браншови организации, членове 

на комитети и групи по условия на труд, 

както и други служители и работници за 

повишаване осведомеността и капацитета от 

знания на работещите. 

 

На второто заседание проведено през м. 

юни беше представена дейността на Фонд 

„Условия на труд“ и възможности за 

финансиране на проекти за подобряване 

условията на труд в предприятията с лектор 

г-жа Виолета Добрева – директор на Фонд 

„Условия на труд“ в Министерство на труда 

и социалната политика.  

ФОНД "Условия на труд" е създаден на 

основание ЗЗБУТ, със задача да финансира 

дейности и мероприятия за подобряване на 

условията на труд, в съответствие с 

действащото законодателство на Република 

България по програма приета от 

Националния съвет по условия на труд. 

Финансират се проекти с национално, 

отраслово, браншово и регионално 

значение. 

В заседанието взеха участие 22 

работодатели, представители на различни 

браншове от област Монтана. С 
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представената презентация беше дадена 

подробна информация за реда за отпускане 

на средства и критериите за оценка на 

проектите. 

11. Осъществяване 

на наблюдение и  

контрол върху 

процеса по 

обновяването на 

жилищните сгради 

на територията на 

област Монтана 

Извършване на 

проверка на 

документите за 

наличие на 

предпоставки за 

одобряване на 

сградите и 

попълване на 

контролен лист 

по образец  

Намалено 

енергопотреб

ление и 

обновени 

домове 

 

 

Проведени 

заседания на 

Комисията по 

саниране, проверка 

на представените 

документи  

 

 

Във връзка с дадени указания от МРРБ през 

годината  не са постъпвали Заявления за 

интерес и финансова помощ. 

 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 

 

2. Подписване на 

анекси към вече 

сключени 

договори за 

целево 

финансиране и 

подписване на 

нови договори с 

общините и 

Българска банка 

за развитие, и 

анекси към тях, 

след 

възобновяване 

приема на 

ЗИФП. 

Проведени 

заседания на 

Комисията по 

саниране, проверка 

на представените 

документи  

 

 

На заседания Комисия е разгледала 9 броя 

анекси към ДЦФ.  

Подписаните от Областния управител 

Анекси са изпратени на Българска банка за 

развитие - гр. София за окончателното им 

оформяне. 

 

 

 

 

3. Проверка на 

референтните 

стойности на 

обществени 

поръчки и 

договори с 

Проведени 

заседания на 

Комисията по 

саниране, проверка 

на представените 

документи  

Изготвени 13 броя контролни листове, 

които са изпращани с писма до съответните 

общини, МРРБ и ББР гр. София 
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външни 

изпълнители. 

Извършени са 13 

броя проверки на 

референтните 

стойности на 

обществени 

поръчки и на 

договори с външни 

изпълнители.  

 

4. Изпращане на 

ежеседмична и 

ежемесечни 

информации до 

МРРБ за 

напредъка по 

програмата. 

Обобщаване на 

информция от 

общините Редовно 

беше събирана и 

обобщавана 

информция от 

общините и същата 

е изпращана в 

МРРБ.  

Изготвени иформации за седмичните 

справки и месечните регистри – регистър за 

обществени поръчки и регистър общ 

напредък за област Монтана 

 

 

 

5. Координиране 

и наблюдение на 

процеса по 

обновяване на 

жилищните 

сгради. 

Изпращане на 

общините 

постъпилите писма 

и указания от 

МРРБ и 

извършване на 

проверки на място  

Координиране 

дейностите по 

програмата и 

осъществена 

комуникация 

Постъпилите писма и указания от МРРБ 

своевременно са изпращани на 

заинтересованите общини от област 

Монтана. 

Извършени са 2 броя проверки в 

строителството и изготвени 2 броя доклади 

до областния управител.  

 

Беше подписан приемо-предавателен 

протокол между Областния управител и 

кмета на община Монтана, с който бяха 

приети заверени копия от документацията и 

подадените оферти в проведени обществени 

поръчки за 8 броя сгради изпълнени и 

въведени в експлоатация по Националната 

програма.   

6. Подписване на 

актове и 

протоколи в 

Изпращане на 

общините на 

подписаните 

На заседания на Комисията са разгледани 

единадесет броя актове и протоколи в 

строителството. Подписаните актове са 



 29 

строителството 

на сградите с 

ДЦФ. 

актове. изпратени с писма на кметовете на 

съответните общини. 

 

 

7. Подписване на 

протоколи по 

чл.12 от 

сключените 

договори за 

целево 

финансиране. 

Изпращане на 

общините на 

подписаните 

протоколи по чл.12 

от ДЦФ. 

През годината няма постъпили от общините 

протоколи по чл.12 от ДЦФ. 

 

12.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 

Проведени 2 

редовни заседания 

на Областната 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

 

На първото заседание на Областната 

комисия по безопасност на движението по 

пътищата бяха обсъдени - организацията и 

провеждането на Областния кръг на 

Националната ученическа викторина по 

безопасност на движението „Да запазим 

децата на пътя“ и бяха обсъдени 

предложения за отбелязване на Глобалната 

седмица за пътна безопасност на 

тириторията на областта през м. май. 

На обсъждане беше предложена и 

Обобщена информация за резултатите от 

извършените проверки на състоянието на 

пешеходните пътеки в населените и извън 

населените места в областта. Беше 

представена и информация за състоянието 

на пътнотранспортната обстановка на 

територията на област Монтана през 2017 г. 

и в началото на 2018 г. 

             На заседанието проведено през м. 

ноември членовете на комисията обсъдиха 

предложения проект „Мерки за намаляване 

жертвите по пътищата за периода до 2020 г. 

за изпълнение на целта, поставена в 

Националната стратегия за подобряване на 

безопасността на движението през периода 

 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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2011 – 2020 г.“. В резултат  на 

обсъжданията беше изготвено писмо до 

министъра на вътрешните работи, с което в 

обобщен вид бяха отразени направените по 

време на заседанието забележки и 

допълнения към съдържанието на проекта. 

Беше приета и Декларация от членовете на 

Комисията в подкрепа на принципите на 

подхода „Безопасна система – Визия нула“. 

 

2.Организиране 

на мероприятия, 

свързани с 

безопасността на 

движението по 

пътищата 

 

 

Повишаване 

нивото на 

безопасността 

и сигурността 

по пътищата 

Проведени 

мероприятия 

 

Проведени 4 мероприятия, свързани с 

безопасността на движението по пътищата: 
 

1. Областен кръг на Националната 

ученическа викторина по безопасност на 

движението „Да запазим децата на пътя”, 

проведен на 25 април 2018 г.; 

 

2. Велопоход, проведен на 11 май 2018 г., с 

участието на ученици от училищата в град 

Монтана, родители, учители и други, 

подкрепили инициативата по повод 

отбелязването на Глобалната седмица за 

пътна безопасност. 
 

3. Операция „Европейски ден без загинали 

на пътя – EDWARD“, проведена на 19 

септември 2018 г. Съгласно поетия 

ангажимент за подкрепа и с цел по-голяма 

мащабност на инициативата  се проведе 

информационен брифинг, на който бяха 

раздадени подготвените от областната 

администрация плакати и брошури с 

визията на операцията и препоръки за 

безопасно шофиране, които чрез 

присъстващите представители да достигнат 

до широката общественост. 
 



 31 

4. Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия – 18 

ноември 2018 г.  

И тази година по предложение на 

Областния управител на област Монтана бе 

отслужена панихида в памет на загиналите в 

храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. 

Монтана. 

 

3.Провеждане на 

заседания на 

Областната 

комисия по 

транспорт 

 

Подобрено 

транспортно 

обслужване.  

 

Брой проведени 

заседания 

 

 

През годината няма постъпили предложения 

за промени в областната транспортна схема, 

предвид което  не е провеждано заседание 

на комисията по транспорт. Издадено 

Решение за предприемане на спешна мярка 

от Областния управител на област Монтана 

при условията на Регламент (EO) 

№1370/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 октомври 2007 г. чрез даване 

на съгласия за удължаване на обществена 

поръчка за услуга за превоз на пътници и за 

пряко възлагане на превозите по автобусни 

линии от републиканската, областната и 

общинската транспортни схеми от квотата 

на община Берковица. 

13.Осъществяване 

на ефективно и 

ефикасно 

управление на 

дейностите по 

стопанисване, 

управление и 

разпореждане с 

имоти и вещи 

държавна 

собственост на 

територията на 

1.Извършване 

оглед на 

състоянието на 

имотите 

държавна 

собственост в 

управление на 

областния 

управител 

 

 

Опазване и 

защита на 

държавната 

собственост 

 

Назначени комисии През отчетния период са извършени три 

проверки, както следва: 

         -през м.април комисия от 

представители на областна администрация е 

извършила оглед и проверка на място на 

имоти публична и частна държавна 

собственост в управление на областния 

управител на територията на цялата област 

Монтана, както и на застроени терени – 

държавна собственост относно състоянието 

и ползването им по предназначение. За 

резултата от проверката са изготвени 

1.напълно  

постигната 

 цел /100 %/ 
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област Монтана. протоколи.; 

 -през м. ноември комисия от  

представители на областна администрация 

извърши  проверка на имоти, 

безвъзмездно прехвърлени в собственост 

на общините Берковица, Георги Дамяново 

и община Лом относно изпълнение на 

договорите във връзка със забраните по 

чл. 54, ал. 3 от Закона за държавната 

собственост.  За извършените проверки 

бяха изготвени доклади. Във основа на 

извършените проверки и във връзка с 

изпълнение задълженията на областния 

управител на област Монтана по чл. 54, 

ал. 6 от Закона за държавната собственост 

за осъществяване на контрол беше 

изготвен Доклад до Главния секретар на 

Министерски съвет.; 

- през м. декември беше 

сформирана междуведомствена комисия 

от представители на областна 

администрация, Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД, гр. Монтана и „ВиК” ООД, 

гр. Монтана, която извърши проверка и 

потвърди възможността за приемане на 

инвестициите, извършени от оператора по 

ВиК през 2018 г., като част от 

задължителните по договора с АВиК. 

 

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 постъпили и е извършена 

проверка на 769 бр. актове за общинска 
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собственост. 

 

2.Разглеждане на 

заявления - за 

придобиване и 

разпореждане с 

имоти и вещи - 

частна 

държавна 

собственост и за  

отдаване под 

наем на имоти – 

частна държавна 

собственост. 

Създаване на 

условия за 

прозрачност, 

публичност и 

конкурентнос

т  при 

управлението 

и 

разпореждане

то с имоти и 

вещи 

държавна 

собственост 

Проведени 

заседания на 

комисията по ДС, 

изготвени 

протоколи 

През 2018 г. са предприемани следните 

действия по разпореждане с имоти  - 

държавна собственост: - -организирана е 

тръжна процедура за продажба на имот в 

землището на с. Дълги дел, община Георги 

Дамяново, собственост на МВР. Поради 

липса на кандидати, търгът не се проведе. 

- на собственика на законно построена 

сграда  е продаден прилежащ терен, 

находящ се в землището на с. Железна, 

община Чипровци. 

- въз основа на комплектовано заявление от 

председателя на РС на КНСБ Монтана 

безвъзмездно за ползване е предоставен 

самостоятелен обект в град Монтана. 

Самостоятелен обект в град Монтана е 

предоставен безвъзмездно за ползване на 

СРС на КТ Подкрепа гр. Монтана. 

 

Предпиетите действия по  управление на  

имоти  - държавна собственост са: 

-част от самостоятелен обект в град 

Берковица  е отдаден под наем без търг на 

Съюза на инвалидите в България за нуждите 

на общинската организация в Берковица. 

-след подадено заявление на ПП ГЕРБ е 

предоставено без търг помещение под наем 

в град Брусарци. 

 

3.Провеждане на 

процедури по 

предоставяне на 

имоти-държавна 

собственост на 

общини и 

Съсдаване на 

условия за 

дейността на 

териториални 

структури на 

изпълнителна

Проведени 

заседания на 

комисията по ДС, 

изготвени 

протоколи 

През отчетния период един имот е 

прехвърлен безвъзмездно в собственост на 

община Лом, след Решение на МС. 

С Решение на Министерски съвет 

безвъзмездно право на управление върху 

част от имот – публична държавна 
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държавни 

структури 

 

та власт и 

общините   

 

собственост в град Лом е предоставено на 

Министерство на правосъдието за нуждите 

на Главна дирекция „Изпълнения на 

наказанията”. 

4. Предприемане 

на действия за 

прекратяване на 

съсобственост с 

физически и 

юридически 

лица. 

Подобряване 

обслужването 

на гражданите 

и бизнеса.  

 

Проведени 

заседания на 

комисията по ДС, 

изготвени 

протоколи 

Във връзка с постъпило заявление от ЮЛ 

бяха предприети действия за прекратяване 

на съсобственост между Държавата и ЮЛ 

чрез доброволна делба. 

5.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 архива 

на имотите – 

държавна 

собственост 

Във връзка с подадени заявления за 

проверка относно наличие/липса на акт за 

държавна собственост, са извършени 

проверки в архива на имотите – държавна 

собственост в областна администрация 

Монтана и са издадени съответните 

удостоверения за общо 857 бр. имота, в това 

число - за 54 бр. имоти – служебно, по 

искане на ведомства.  

6. Изпълнение 

на дейноси по 

отчуждителни 

процедури 

Подобряване 

обслужването 

на гражданите 

и бизнеса. 

Проведени 

заседания на 

комисията за 

изплащане на 

обещетенияна 

собствениците на 

отчуждени имоти, 

изготвени 

протоколи. 

През периода са проведени две заседания на 

комисията за изплащане на обещетения на 

собствениците на имоти, отчуждени с 

Решение на МС. Разгледани са две 

заявления и са изплатени по тях 

обезщетения. 

14. Повишаване 

информираността на 

обществото относно 

ролята, 

правомощията, 

отговорностит е на 

областния управител 

и дейността на 

1.Поддържане на 

пряка връзка с 

медиите – 

печатни и 

електронни, 

организиране на 

различни 

медийни 

Прозрачност 

за работа на 

институцията 

като цяло, 

подобрена 

информирано

ст на 

обществото и 

Брой публикации 

 

В рамките на Работната програма за 2018 г. 

на Комуникационната стратегия на България 

за ЕС по Приоритет 2: „2018 – година на 

културното наследство и представяне на 

многообразието на етноси и култури в 

Европейския съюз и приносът на Република 

България към Европейските ценности“, през 

годината бяха проведени следните 

2.задоволит 

елно  

постигната  

цел 

 /50 и над 

50/ 
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Областна 

администрация 

Монтана 

 

събития – за 

отразяване на 

дейността на 

Областния 

управител. 

 

 

 

 

улеснен 

достъп да 

обществена 

информация 

 

мероприятия: 

- По Дейност 1: „Събития за 

популяризирането на Европейското културно 

многообразие“ беше  реализирано 

представянето на музикално-поетичния 

спектакъл „Любов, пламък бял“, чиято 

програма включваше популярни стихове от 

френската и българската любовна лирика, 

музикални теми и песни от филми и 

мюзикъли. Официален гост на инициативата 

бе Негово превъзходителство Ерик Льобедел 

– извънреден и пълномощен посланик на 

Република Франция в България. 

Организацията, свързана с провеждането на 

спектакъла включваше дейности като 

изработване на програма и афиши с цел 

запознаване на широката общественост, а 

също и популяризиране на събитието 

посредством публикации в регионални 

медии. 

         През м. ноември на жителите и гостите 

на градовете Вършец и  Бойчиновци и село 

Горна Лука, община Чипровци бяха 

представени традиционни обреди и обичаи, 

свързани с отбелязването на един от най-

светлите християнски празници -  Рождество 

Христово. 

 - По Дейност 2: „Провеждане на 

комуникационни инициативи за отбелязване 

на приноса на Република България в 

спасяването на евреите от холокоста в това 

число и 75-годишнината от спасението на 

българските евреи по време на Втората 

световна война“. 

На територията на 5 читалища в област 

Монтана (читалищата в град Лом и селата 

Копиловци, Кобиляк, Якимово и Каменна 
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Рикса) беше представена изложба относно 

историческите събития, свързани със 

спасяването на евреите в населените места на 

територията на област Монтана, като 

паралелно с това се проведоха тематични 

беседи с участието на читалищни дейци и 

граждани.  

Информацията за проведените инициативи 

по Комуникационната стратегия 

периодично беше публикувана на Интернет 

страница на Областна администрация 

Монтана.  

2. Ежедневно 

актуализиране 

на страницата на 

Областна 

администрация – 

публикуване на 

новини и 

снимки, 

отразяващи 

дейността на 

областна 

администрация. 

Публикуване на  

новини  и във 

фейсбук 

страница на 

Областна 

администрация 

Монтана 

 Брой публикации 

 

През годината редовно беше публикувана 

информация със снимков материал на 

Интернет страницата  на Областна 

администрация Монтана за сектор 

„Новини“, във връзка с участието на 

Областния управител и на заместник 

областните управители на област Монтана в 

събития с международно участие, работни 

срещи в Министерски съвет и министерства, 

комитети за наблюдение по Оперативните 

програми, събития в общините от областта 

на културни институции и читалища. 

  

 

3. Публичност 

при 

осъществения 

контрол за 

законосъобразно

ст на решенията 

 Актуализация на  

сайта на ОА 

Монтана  на секции 

„Решения на 

общинските 

съвети” 

Ежемесечно беше актуализирана 

информация на сайта на ОА Монтана в 

секции „Решения на общинските съвети” и 

„Решения по административни дела”.  

 

В секция „Новини” беше публикувана 
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на общинските 

съвети чрез 

публикуване на 

информация на 

Интернет 

страницата на 

областна 

администрация 

Монтана за 

върнатите и 

оспорени 

решения,   и 

съдебните 

актове по делата 

с общинските 

съвети.   

 

и „Решения по 

административни 

дела”  и 

публикуване на 

информация в 

секция „Новини” 

 

актуална информация във връзка с 

проведения администртивен контрол върху 

решенията на общинските съвети от 

областта. 

4. Поддържане в 

актуално 

състояние на 

регистрите на 

Интернет 

страницата на 

областна 

администрация 

предоставящи 

информация  

относно 

дейността на 

дирекция 

АКРРДС 

Създаване на 

условия за 

прозрачност, 

публичност и 

конкурентнос

т при 

провеждането 

на търгове за 

отдаване под 

наем и  

разпоредител

ни действия с 

имоти 

държавна 

собственост. 

Актуализация на  

сайта на ОА 

Монтана  на секции 

„Регистри” 

 

Ежемесечно се актуализираше 

информацията в секция „Регистри” по 

отношение управлението и разпореждането 

с имоти държавна собственост, в 

управление на областния управител.  

През 2017 г. бяха добавени пет нови 

регистъра както следва: 1.За дейността на 

областните съвети и комисии в ОА 

Монтана; 2.На актовете за устройствени 

планове в ОА Монтана; 3.На издадените 

разрешения за строеж от Областния 

управител; 4. На язовирите на територията 

на област Монтана; 5. На областната 

транспортна схема по общини. 

 

Имена и длъжност на попълващите:      Съгласувал:  

 

Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС /п/  инж. Иван Тодоров, главен секретар   /п/ 

инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС /п/  26.02.2019 г. 


