РЕПУБЛ ИКА БЪЛГАРИЯ
Областе н управите л на област Монтана
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2010
/Докладът за дейността на Областна админидстрация Монтана през 2010 г. е изготвен и
структуриран съгласно изискванията на чл. 59 и чл. 63 от Закона за администрацията/

В изпълнение на Програмата на правителството на европейската интеграция,
икономическия растеж и социалната отговорност и на основание чл. 33а от Закона за
администрацията, за изпълнение на утвърдените за 2010 година стратегически цели и
приоритети Областна администрация – Монтана извърши следните дейности:
І. Човешки ресурси
1. Общ брой служители, назначени в Областна администрация – Монтана по и извън
утвърдената численост на персонала – 58, като от тях:
 34 – по утвърдена обща численост на персонала:
- 11 – по трудово правоотношение
- 23 – по служебно правоотношение /от тях 1 служител на 7 часа/
 5 – по ПМС №212/1993 г.;
 2 - по ПМС №351/1997 г.;
 2 – по ПМС 66/1996 г.
 12 – по НП ОСПОЗ /на 6-часов работен ден/;
 2 – по „Старт в кариерата”
 1 – по проект „Нов избор – развитие и реализация”
2. Общо напуснали служители по утвърдената численост на персонала за периода от
01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. – 11 , като от тях:
 6 – по трудово правоотношение;
 5 – по служебно правоотношение.
3. Общо назначени служители по утвърдената численост на персонала за периода от
01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. – 8 , като от тях:
 4 – по трудово правоотношение;
 4 – по служебно правоотношение.
4. Общ брой дни неизползван платен годишен отпуск:
 към 31.12.2009 г. – 1 170 дни;
 към 31.12.2010 г. – 381 дни.
В Областна администрация Монтана в момента са назначени 58 служители.
Регламентираните щатни бройки с Устройствения правилник на областните
администрация в Областна администрация Монтана са 37.
Към 31.12.2010 г. заети са 34 щатни бройки, от които 11 по трудово правоотношение и
23 по служебно правоотношение.
За периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 г. са прекратени правоотношения на 11 лица, а
новоназначените са 8, като един от тях е работил преди това по програма „Старт в
кариерата”.
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В администрацията работят 5 извън щатни служители по ПМС 212 , 2 по ПМС 351, 2
по ПМС 66, 2 по програма „Старт в кариерата”, 1 по проект „Нов избор – развитие и
реализация” и до 25.10.2010 г. – 12 лица по програма ОСПОЗ.
Прекратени са всички граждански договори, а нови се сключват инцидентно при
необходимост от оказване на специализирани услуги.
Изготвени са графици за използване на платените отпуски, в резултат на което
от 1170 дни към 21.12.2009 г. са намалели на 381 дни към 31.12.2010 г.
През 2010 г. в администрацията са провели преддипломен стаж 10 студенти и
ученици.
II. Бюджет
През 2010 г. след упражнен по-строг контрол на събираемостта на приходите от
сключени договори за отдадено под наем недвижимо имущество, те са се увеличили с
около 10% спрямо 2009 г. За неплатените в срок наеми се начислява лихва.
Предоставени са и повече услуги по издаване на разрешения за строеж за обекти,
намиращи се на територията на 2 или повече общини в резултат на което приходите от
такси за това са със 75% повече. Предвид финансовата криза и затрудненото финансово
положение на бизнеса, както и във връзка с промени в законодателството по отношение
продажбата на имоти държавна собственост, приходите от продажби на такива през
2010 г. са намалели с около 30% в сравнение с 2009 г.
Приходи
Приходи от продажба на услуги
Приходи от наем на имущество и земя
Приходи от лихви по банкови сметки
Приходи от такси за администрирани услуги
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
Други неданъчни приходи
Приходи от продажби на активи
Внесени данъци върху продажбите

2009
734.00
15802.00
15.00
2604.00

Общо

2062.00
27604.00
-1248.00
47573.00

2010
505.00
17464.00
8.00
4565.00
164.00
1236.00
19090.00
-575.00
42457.00

Направен е финансов анализ на разходите с цел тяхното оптимизиране.
До края на 2009 г. са прекратени някои договори с външни доставчици на
услуги, за които е преценено, че не са необходими, а на по-голямата част от останалите
договори цените са намалени, след извършени преговори с доставчиците.
Към края на 2010 г. администрацията има сключени 20 договора за предоставяне
на телефонни услуги, интернет, поддръжка на ел. инсталация, СОД, поддръжка на
асансьор, за дезинсекция и дератизация и др.
Общо направените разходи през 2010 г. са с около 25% по-малко от тези през
2009 г., като следва да се отчете и факта, че през 2009 г. са изпълнявани задачи,
свързани с организационно-техническата подготовка на избори, като в същото време
през 2010 от издръжкана на ОА са платени нетипични /с характер на целеви и
капиталови/ разходи за изготвяне на планове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за закупуване на
стелажи за организиране на новосъздаден учрежденски архив и за междинна оценка на
Областната стратегия за развитие.
При сравнение на разходите, без тези направени за организационнотехническата подготовка на избори, през 2010 г. са с около 18% по-малко от 2009 г.
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Видно от таблицата значителна е икономията на разходите за горива, енергия и
телефонни разговори. Причина за това са въведените лимити за гориво на служебните
автомобили и телефони.
С около 12% по-малко са и разходите за застраховки. Служебните автомобили,
сградата на администрацията, вила „Расника” и техниката са застраховани в
Застрахователните компании, предложили най-ниска оферта, след изпратени покани до
тях.
Във връзка с изпълнение на § 21 от ЗМДТ за имотите в управление на Областния
управител Монтана са подадени декларации по чл. 14 от същия закон, което доведе до
увеличение разходите за местни данъци и такси. Бяха актувани и декларирани открити
нови имоти, за които не бяха съставяни АДС към този момент и не бяха заплащани
МДТ. За по-голяма част от тях задълженията към местните бюджети бяха платени с
лихвите за 5 години назад.
Открита е процедура по прихващане и възстановяване на Областна
администрация Монтана на неправилно декларирани имоти и недължимо платените
местни данъци и такса за 21 имота.
Поради изключително амортизираната асансьорна уредба в сградата на
Областна администрация, която е използвана от всички настанени административни
структури, през м. септември 2010 г. е открито производство за избор на изпълнител по
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет „Проектиране,
производство – доставка и сертифициране на 1 /един/ брой асансьорна уредба и
демонтаж на старата за обект Административна сграда на Областна администрация
Монтана”. За изпълнител е избрана фирмата, предложила най – ниска цена и най –
дълъг гаранционен срок.
в т.ч.
2009
избори
5691
31043
7639
16234

2009
Разходи
Заплати и възнаграждения
Други възнаграждения
Осигуровки
Издръжка в т.ч.
постелен инвентар и облекло
учебни и НИР
материали
стелажи
горива
енергия
парно
вода
пощенски разходи
телефонни разговори
мобилни разговори
други външни услуги
междинна оценка
ИСО
планове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ
текущ ремонт
данъци и такси
командировки в страната
командировки в чужбина
застраховки

290302
165121
103163
223902
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9245
4732
14671
24975
32608
20589
1807
2600
18180
5967
48661

5057
9023
4242
72
5139

2010
273468
87605
78178
144641
0
1785
13720
3319
14115
11802
21884
1958
2996
9649
5531
1615
8400
4431
5793
3167
19728
4856
1035
4526

други разходи
Основен ремонт на ДМА
Придобиване на ДМА
Придобиване на НДА
Общо

16334

4331

9454
28948
820890

60607

34419
720
619031

След извършена през м. Април 2010 год проверка от Главен инспкторат на МС и
дадени препоръки са създадени работни групи, които да актуализират Системата за
финансово управление и контрол. Разработени са правила за предварителен контрол и
антикорупционни процедури, като част от СФУК.
ІІІ. Отбранително – мобилизационна подготовка
През изминалата 2010 година проведените дейности свързани с отбранителномобилизационната подготовка в област Монтана са следните:
Изготвен е нов план за привеждане на област Монтана в готовност за работа във
военно време.
Актуализиран е състава на Областния съвет по сигурност и са проведени две
редовни заседания и щабна тренировка с членовете му.
В изпълнение на Закона за военните паметници е изготвен Областен регистър
„Военни паметници”, който е приет на заседание на Областна комисия „Военни
паметници” към Областния управител на област Монтана.
През 2010 г. за предприемане на превантивни мерки за защита на населението и
инфраструктурата при бедствия и намаляване на риска за нанасяне на щети са
проведени следните мероприятия:
Във връзка с високите води на р. Дунав през м. юли е проведено извънредно
заседание на Областния щаб за координация при наводнения, на което са взети
решения за:
 актуализиране аварийните планове, отнасящи се до провеждането на високите
води на р. Дунав;
 разработване на план с мероприятия за трайно предпазване на речното
пристанище и ниските части на гр. Лом;
 предприемане на мерки за доизграждане на брегоукрепително съоръжение
(кейова стена) на р. Дунав и др.
В изпълнение на взетите решения от Областния щаб са извършени следните
действия:
Актуализирани са аварийните планове, отнасящи се до провеждането на
високите води на р. Дунав.
Водоснабдителната помпена станция за питейна вода при с. Добри дол е
оградена със защитно съоръжение - чували с пясък и е почистен канала извън оградата
на помпената станция.
Извършени са ремонти на ПС „Орсоя” и ПС „Долни цибър”.
По отношение на брегоукрепителното съоръжение са набелязани спешни мерки
за завършване на строежа, стабилизиране и укрепване на брега. Със заповед на ОУ е
сформирана междуведомствена комисия, която да оцени състоянието на незавършения
строеж на брегоукрепително съоръжение на р. Дунав при гр. Лом след високите води и
да изготви предложение до МКВП към МС.
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В тази връзка община Лом е отправила искане до Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет средства за целево
финансиране доизграждането на брегоукрепително съоръжение.
На свое заседание през м. декември 2010 г. Комисията разрешава 4 111 214 лв.
за укрепване брега на р. Дунав в района на гр. Лом (градска част).
По инициатива на Областния управител на област Монтана от
междуведомствена комисия е извършено обследване и проверка на Язовирната стена на
язовир „Огоста” по отношение на експлоатацията и охраната, който с ПМС
181/20.07.2009 г. е определен като стратегически обект от значение за националната
сигурност на РБългария и е част от критичната инфраструктура.
Дадени са предписания за:
 осигуряване на ефективна физическа защита на обекта и пропускателния режим
в него;
 увеличаване на числения състав на обслужващия експлоатационен персонал,
съгласно действащите нормативни изисквания за хидротехническите
съоръжение от І - ви клас;
 подобряване проводимостта на река Огоста с цел безаварийно провеждане на
високи води, като извършване на изкопни и аварийно-укрепителни работи,
изграждане на временни земнонасипни диги и доизграждане корекцията на
реката в очертанията на град Монтана.
ІV. Дейност на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е
създаден със Заповед на Областния управител през 2004 г. В изпълнение на т. 6.4. от
Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на
корупцията за периода 2004 – 2005 г.
През 2010 г. под председателството на областния управител са проведени 4
заседания:
На заседанието през м. март 2010 г. са разгледани и приети отчетите на
общините от област Монтана по Мярка 10 от Програмата за противодействие на
корупцията на ООСППК в област Монтана за 2009 г. за усвоените от тях през първото
и второто шестмесечие на 2009 г. средства, получени от Европейския съюз, по
програми на Министерства и от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към МС.
Освен това са разгледани отчетите на общините за предприетите от тях действия
за изграждане на Общински антикорупционни съвети.
Обсъдена е и приета Програма за противодействие на корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2010 г.
На заседанието през м. септември 2010 г. с цел подобряване работата на Съвета,
са обсъдени предложения за изменение на Правилника за организация и дейността на
ООСППК.
Отменен е стария Правилник и е приет нов, който по – ясно регламентира
дейността на Съвета.
С новия правилник е въведена мандатност на Съвета, регламентирано е
конституирането му и начините за приемане и освобождаване на членове.
Регламентирана е регистрацията, разглеждането и действията по сигнали и жалби за
корупция, подадени в Съвета, като анонимни сигнали и жалби не се разглеждат. Не се
разглеждат сигнали и жалби, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от
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сроковете предвидени в АПК и НК, както и такива сигнали и жалби, подадени
повторно по въпрос, по който има решение, освен ако са във връзка с изпълнение на
решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Разписани са и действията ,
когато при разглеждане на сигнали и жалби за корупция се установи, че член на Съвета
е заинтересована страна.
На заседание през м. октомври 2010 г. са приети отчетите на общините от област
Монтана по Мярка 7 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на
ООСППК в област Монтана за 2010 г. за усвоените от тях през първото шестмесечие на
2010 г. средства, получени от Европейския съюз, по програми на Министерства и от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Разгледани са
и приети отчетите на териториалните звена и общините за първото шестмесечие на
2010 г. по Мярка 3 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на
ООСППК в област Монтана за 2010 г. за постъпилите сигнали за корупция и
предприетите действия.
На последното за годината заседание през м. декември 2010 г. в резултат на
факти и обстоятелства изложени в сигнал и след разглеждането им от специално
сформирана работна група на Съвета е предложено прекратяване членството в него на
един от членовете му. Проведено е тайно гласуване и е взето решение за приемане
предложението за прекратяване на членство.
През 2010 г. Съвета е разгледал и предприел действия по 22 жалби и сигнали.
V. Административен контрол
През 2010 г. е осъществен ефективен контрол по законосъобразността на
актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната
администрация.
Проверени са 1374 решения в 152 протоколи на Общински съвети.
От тях върнати за ново обсъждане от Областния управител са 48 решения, а
оспорените пред АС Монтана са 29 решения.
От върнатите решения, Общинските съвети са преразгледали 21 решения.
АС Монтана е потвърдил 5 от заповедите на Областния управител, отменил е 4
от тях, а по 20 заповеди за оспорване делата са прекратени.
Със заповеди на областния управител са върнати за ново обсъждане или
оспорени пред Административен съд – Монтана решенията на следните общински
съвети:
Общински
съвет

Протоколи
на ОбС
/бр./

Приети
решения
/бр./

Решения,
върнати за
ново
обсъждане
/бр./

Решения,
преразгледан
и от ОбС
след
връщането
им
/бр./

Берковица

15

242

3

Бойчиновци

12

88

1

1

Брусарци

13

66

1

1

Вълчедръм

12

91

1

1

Вършец

16

122

4

1

Решения,
оспорени
пред АС
Монтана
/бр./

1

2

4

Заповеди
за
оспорван
е,
потвърде
ни от АС
Монтана
/бр./
/към
31.03.2011
/

Заповеди за
оспорване,
отменени от
АС Монтана
/бр./
/към
31.03.2011/

1

1

1
Обжалвано пред
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Прекратен
и
производст
ва
/към
31.03.2011/

3

ВАС (делото
насрочено за
18.04.2011)

Георги
Дамяново

11

148

5

1

4

Лом

25

157

9

3

7

Медковец

10

80

3

2

1

Монтана

12

165

10

4

6

Чипровци

13

102

4

1

3

Якимово

13

113

7

5

2

152

1374

48

21

29

Общо:

3

1

3

1

3
1

1

5
3

5

1

1

4

20

Общински съвет Берковица:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 15 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 242 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 2 бр.
1. Със Заповед № РД 08 – 68/13.04.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 713 от Протокол 36/26.03.2010 г., с което общинския съвет намалява
размера на наема на фирма, която стопанисва "Обществена баня" в кв. "Раковица".
С Решение № 734 от Протокол № 37/23.04.2010 г. Обс Берковица е отменил свое
Решение № 713.
2. Със Заповед № РД 08 – 103/14.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 771 от Протокол 38/28.05.2010 г., с което общинския съвет изменя и допълва
наредбата си за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
В законоустановения срок горецитираното решение не е отменено и е оспорено
пред АС-Монтана със Заповед № РД 08-114/06.07.2010 г. на Областен управител
Монтана.
С решение от 29.10.2010 г. на Административен съд Монтана оспорваното
решение е отменено (потвърдено с Решение №2679 от 22.02.2011 г. на ВАС).
3. Със Заповед № РД 08 – 152/12.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 819 от Протокол 41/30.07.2010 г., с което открива процедура за
предоставяне на концесия на язовир „Валога”, с. Гаганица.
В срока за преразглеждане същото не е отменено от ОбС и е оспорено пред
Административен съд град Монтана със Заповед № РД 08-164/31.08.2010 г.
Съдът е прекратил делото, поради това че ОбС сам си го е отминил след
образуване на делото.
Общински съвет Бойчиновци:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 12 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 88 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
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1. Със Заповед № РД 08 – 207/25.11.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 346 от Протокол 40/28.10.2010 г., с което ОбС приема да бъде изградена
площадка за биоразградими отпадъци и площадка за строителни отпадъци в два
общински имота. Решението е взето в нарушение на чл. 25, ал. 3 и 5 от ЗСПЗЗ.
С Решение № 353 от Протокол № 41/29.11.2010 г. Обс Бойчиновци е отменил
свое Решение № 346.
Общински съвет Брусарци:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 13 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 66 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
1. Със Заповед № РД 08 – 153/12.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 226 от Протокол 33/28.07.2010 г., с което упълномощава директора на
училище да продаде имот – общинска собственост, предоставен на училището.
С Решение № 237 от Протокол № 34/17.08.2010 г. Обс Брусарци е отменил свое
Решение № 226.
Общински съвет Вълчедръм:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 12 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 91 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
1. Със Заповед № РД 08 - 32/05.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 227 от Протокол 31/28.01.2010 г., с което ОбС разрешава продажба на
недвижим имот в с. Игнатово.
С Решение № 245 от Протокол № 33/23.03.2010 г. Обс Вълчедръм е отменил
свое Решение № 227.
Общински съвет Вършец:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 16 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 122 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 4 бр.
1. Със Заповед № РД 08 - 6/15.01.2010 г. е оспорено от Областния управител пред
Административен съд – Монтана Решение № 299 от Протокол 28/08.12.2009 г., с което
приема „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество” без необходимото квалифицирано мнозинство съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 и
чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
С Решение № 332 от Протокол № 36/26.02.2010 г. Обс Вършец е отменил свое
Решение № 299.
С Определение на АС делото е прекратено.
2. Със Заповед № РД 08 - 10/02.02.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 327 от Протокол 33/18.01.2010 г., с което се избира председател на ПК по
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бюджет , финанси и стопанска политика без необходимото квалифицирано мнозинство
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Вършец в
законоустановения срок и е оспорено от Областния управител пред Административен
съд – Монтана със Заповед № РД 08 – 30/24.02.2010 г.
С Определение на АС от 05.03.2010 г. делото е прекратено поради липса на
правен интерес, тъй като с Решение № 345 от Протокол № 34/26.02.2010 г. Обс Вършец
е отменил свое Решение № 327.
3. Със Заповед № РД 08 - 39/12.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 347 от Протокол 34/26.02.2010 г., за продажба на общински имот с начин
на трайно ползване – пасище.
С Решение № 357 от Протокол № 36/30.03.2010 г. Обс Вършец е отменил свое
Решение № 347.
4. Със Заповед № РД 08 - 72/29.04.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 356 от Протокол 36/30.03.2010 г., за провеждане на търг за отдаване под
наем на земеделски земи в нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
Горепосоченото Решение № 356 от Протокол № 36/30.03.2010 г. Обс Вършец не
е отменено в законоустановения срок и е оспорено със Заповед № РД 08-84/19.05.2010
г. на Областен управител Монтана пред АС-Монтана.
С Решение на АС от 15.07.2010 г. делото е прекратено поради липса на правен
интерес, тъй като с Решение № 347 от Протокол № 38/04.06.2010 г. Обс Вършец е
отменил свое Решение № 356.
5. Със Заповед № РД 08-147/04.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 379 от Протокол 39/20.07.2010 г. за определяне на общински мери и пасища
за общи и индивидуално ползване в нарушение на чл. 37о от ЗСПЗЗ.
В срока за преразглеждане решението не е отменено от ОбС и същото е оспорено
пред Административен съд град Монтана.
Съдът е отхвърлил оспорването. Решението е обжалвано и делото е висящо пред
ВАС – насрочено за 18.04.2011 г.
Общински съвет Георги Дамяново:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 11 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 148 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 4 бр.
1.Със Заповед № РД 08 – 21/16.02.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 263 от Протокол № 26/28.01.2010 г., с което отдадено помещение под наем
помещение в сградата на бившето училище на политическа партия.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Георги Дамяново в
законоустановения срок и е оспорено от Областния управител пред Административен
съд – Монтана със Заповед № РД 08 – 37/08.03.2010 г.
Делото е прекратено с Определение от 12.04.2010 г. поради липса на правен
интерес, тъй като с Решение № 283 от Протокол № 27/15.03.2010 г. ОбС Георги
Дамяново е отменил свое Решение № 263.
Определението е влязло в законна сила.
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2.Със Заповед № РД 08 – 81/18.05.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 294 от Протокол № 28/14.04.2010 г., с което се трансформира от публична
в частна общинска собственост бивше училище, което не е отписано от актовите книги
за държавна собственост.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Георги Дамяново в
законоустановения срок и е оспорено от Областния управител пред Административен
съд – Монтана със Заповед № РД 08 – 94/03.06.2010 г.
С Определение от 11.06.2010 г. АС-Монтана прекратява делото поради липса на
правен интерес, тъй като с Решение № 313 от Протокол № 29/02.06.2010 г. ОбС е
отменил оспореното решение.
3.Със Заповед № РД 08 – 82/18.05.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 296 от Протокол № 28/14.04.2010 г., с което ОбС се разпорежда с имоти –
общинска собственост в нарушение на чл, 58, ал. 5 от ЗОС.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Георги Дамяново в
законоустановения срок и е оспорено от Областния управител пред Административен
съд – Монтана със Заповед № РД 08 – 94/03.06.2010 г.
С Определение от 26.07.2010 г. АС-Монтана производството по делото е
прекратено.
4. Със Заповед № РД 08-167/08.09.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 343 от Протокол № 31/19.08.2010 г., с което ОбС отдава под наем имот - земеделска
земя в нарушение на ЗСПЗЗ.
В законоустановения срок ОбС не е отменил своето решение и същото е
оспорено пред Административен съд град Монтана със Заповед № РД 08180/29.09.2010 г.
Съдът е отхвърлил оспорването, като неоснователно.
5. Със Заповед № РД 13-1/04.01.2011 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 395 от Протокол № 35/16.12.2010 г., с което дава съгласие в т. 1 за право на
пристрояване, а в т. 2 определя цена за право на преминаване. Така формулираното
решение е с неясен предмет и обезщетението е определено в нарушение на ЗУТ.
В срока за преразглеждане ОбС сам си е отменил върнатото решение.
Общински съвет Лом:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 25 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 157 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 9 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 7 бр.
1. Със Заповед № РД 08 – 22/17.02.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 472 от Протокол 45/01.02.2010 г., с което общинския съвет дава съгласието
си за вливане на "ДКЦ 1 – Лом" ЕООД в МЦ "Здраве" ЕООД.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Лом в законоустановения
срок и е оспорено от Областния управител пред Административен съд – Монтана със
Заповед № РД 08 – 38/09.03.2010 г.
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С Определение на АС от 23.03.2010 г. делото е прекратено поради липса на
правен интерес, тъй като с Решение № 499 от Протокол № 47/19.03.2010 г. Обс Лом е
отменил свое Решение № 472.
2. Със Заповед № РД 08 – 41/15.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 489 от Протокол 46/26.02.2010 г., с което общинския съвет създава ново
населено място в местността "Садовете" в землището на гр. Лом и с. Д. Линево.
С Решение № 500 от Протокол № 47/19.03.2010 г. Обс Лом е изменил свое
Решение № 489.
3. Със Заповед № РД 08 – 54/24.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 488 от Протокол 46/26.02.2010 г., с което общинския съвет учредява
безвъзмездно право на ползване върху общински имот, без необходимото
квалифицирано мнозинство съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
С Решение № 501 от Протокол № 48/30.03.2010 г. Обс Лом е приел отново с
необходимото мнозинство върнатото за ново разглеждане Решение № 488.
4. Със Заповед № РД 08 – 102/14.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 540, т. 9 от Протокол 51/26.05.2010 г., с което общинския съвет дава
съгласие кметът на общината да сключи допълнително споразумение за временно
транспортно обслужване с фирма, чийто договор е изтекъл.
В законоустановения срок горецитираното решение не е отменено и е
оспорено пред АС-Монтана със Заповед № РД 08-113/06.07.2010 г. на Областен
управител Монтана.
С решение от 17.09.2010 г. на Административен съд Монтана оспореното
решение е отменено.
5. Със Заповед № РД 08 – 110/26.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 526 от Протокол 51/26.05.2010 г., с което общинския съвет дава съгласие
за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи.
С Решение № 568 от Протокол № 53/09.07.2010 г.ОбС Лом е отменил свое
Решение № 526 от Протокол 51/26.05.2010 г.
6. Със Заповед № РД 08 – 118/08.07.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 557 от Протокол 52/23.06.2010 г., с което общинския съвет приема
направената пазарна оценка и продава имот – публична общинска собственост.
С Решение № 570 от Протокол № 54/19.07.2010 г.ОбС Лом е потвърдил свое
Решение № 557 от Протокол 52/23.06.2010 г.
Решение № 570 от Протокол № 54/19.07.2010 г.ОбС Лом е оспорено пред МАС
със Заповед № РД 08-144/02.08.2010 г. на Областен управител Монтана.
С решение от 17.09.2010 г. на Административен съд Монтана оспорването е
отхвърлено.
7. Със Заповед № РД 08-175/21.09.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 593 от Протокол № 56/19.08.2010 г., с което ОбС дава съгласие за предоставяне
безвъзмездно за управление недвиждим имот публична общинска собственост в
нарушение на чл. 12 от ЗОС.
В законоустановения срок с Решение № 615 от Протокол № 60/28.09.2010 г.
ОбС изменя върнатото решение.
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Измененото решение е оспорено пред Административен съд град Монтана,
който го отменя.
8. Със Заповед № РД 08-225/21.12.2011г. пред Администратвен съд град Монтана
е оспорено Решение № 629 от Протокол № 62/28.10.2010 г., с което ОбС дава съгласие
да бъде анексиран и удължен с три години договор за предоставянето на земеделски
земи. Имотите предмет на решението на са надлежно индивидуализирани, поради което
и решението няма годен предмет.
Съдът е оставил без разглеждане оспорването и е прекратил производството.
Определението на съда е обжалвано и делото е висящо пред ВАС – насрочено за
02.05.2011 г.
9. Със Заповед № РД 08-222/15.12.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
647 от Протокол № 64/01.12.2010 г., с което ОбС дава съгласие да бъде извършена
замяна на недвижими имоти.
В законоустановения срок същото не е отменено и е оспорено пред
Административен съд град Монтана със Заповед № РД 13-4/05.01.2011 г.
На следващо заседание на ОбС извън срока за преразглеждане е подложена
на гласуване отмяната на Решение № 647, но не е оформено като самостоятелен
административен акт с отделен номер и при липса на мнозинство, поради което и съдът
е прекратил делото поради липса на административен акт, който може да се оспори.
10. Със Заповед № РД 08-221/15.12.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
648 от Протокол № 64/01.12.2010 г., с което променя Наредбата за поддържане на
обществения ред, чистотата и опазване на общественото имущество на територията на
община Лом в нарушение на Закона за движението по пътищата.
В законоустановения срок ОбС не е преразгледал и отменил своето решение
и същото е оспорено пред Административен съд град Монтана със Заповед № РД 136/05.01.2011 г. и съдът е отменил оспореното решение.
Общински съвет Медковец:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за 2010
г. – 10 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 80 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 1 бр.
1. Със Заповед № РД 08 – 40/12.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 271 от Протокол № 31/25.02.2010 г., с което ОбС въвежда такса за услуга
при арендоване на земеделска земя.
С Решение № 283 от Протокол № 32/25.03.2010 г. Обс Медковец е отменил свое
Решение № 271 от Протокол № 31/25.02.2010 г.
2. Със Заповед № РД 08 – 92/01.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 288 от Протокол № 33/29.04.2010 г., с което ОбС приема ред и начин за
предоставяне на общински мери и пасища при неспазване на разпоредбата на чл. 37о от
ЗСПЗЗ.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС и е оспорено от Областния
управител пред
Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 –
101/10.06.2010 г.
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С Определение от 08.07.2010 г. на АС-Монтана делото е прекратено като
предсрочно оспорено.
3. Със Заповед № РД 08-219/13.12.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 341 от Протокол № 38/24.11.2010 г., с което в нарушение на чл. 62, ал. 3 във връзка с
ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, за титулярен
представител на съвета е избран кмета на общината, а за негов заместник секретаря на
общината, вместо представители на Обсъвет.
Решението не е оспорено пред съда поради това, че ОбС Медковец сам си го е
отменил.
Общински съвет Монтана:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 12 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 165 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 10 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 6 бр.
1. Със Заповед № РД 08 – 13/05.02.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 414 от Протокол № 36/29.01.2010 г., с което е допълнена Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
С Решение № 419 от Протокол № 37/25.02.2010 г. Обс Монтана е отменил свое
Решение № 414.
2. Със Заповед № РД 08 – 31/15.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 420 от Протокол № 37/25.02.2010 г., с което са предоставени мери и
пасища под наем.
С Решение № 435 от Протокол № 38/25.03.2010 г. Обс Монтана е отменил свое
Решение № 420.
3. Със Заповед № РД 08 – 33/05.03.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 427 от Протокол № 37/25.02.2010 г., относно продажба на недвижим имот
в с. Войници.
С Решение № 436 от Протокол № 38/25.03.2010 г. Обс Монтана е отменил свое
Решение № 427
4. Със Заповед № РД 08 – 98/04.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 475, т. 1 от Протокол № 41/27.05.2010 г., с което ОбС обявява за частна
общинска собственост имот, който съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС е публична общинска
собственост.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Монтана и е оспорено от
Областния управител пред Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 –
104/15.06.2010 г.
С Определение от 28.06.2010 г. на АС-Монтана делото е прекратено като
предсрочно оспорено.
5. Със Заповед № РД 08 – 96/04.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 472 от Протокол № 41/27.05.2010 г., с което ОбС дава съгласие кмета на
общината чрез резолюция да представлява ОбС при прилагане на чл. 56, ал. 5 от ЗУТ.
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Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Монтана и е оспорено от
Областния управител пред Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 –
106/15.06.2010 г.
С Определение от 29.06.2010 г. на АС-Монтана делото е прекратено като
предсрочно оспорено.
6. Със Заповед № РД 08 – 111/29.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 490 от Протокол № 42/22.06.2010 г., с което ОбС прехвърля общинско
жилище от фонд „Резервен” във фонд „Жилища за настаняване под наем заедно с
наемателката му.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Монтана и е оспорено от
Областния управител пред Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 –
126/15.07.2010 г.
С Решение № 496 от Протокол № 43/22.07.2010 г. Обс Монтана е отменил свое
Решение № 490 от Протокол № 42/22.06.2010 г., след което делото е прекратено.
7. Със Заповед № РД 08 – 112/30.06.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 488 от Протокол № 42/22.06.2010 г., с което ОбС изменя Наредбата за
организация на движението на територията на гр. Монтана.
Горепосоченото решение не е преразгледано от ОбС Монтана и е оспорено от
Областния управител пред Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 –
130/20.07.2010 г.
С решение от 27.12.2010 г. на Административен съд Монтана оспореното
решение е отменено.
8. Със Заповед РД 08-179/23.09.2010 г. е върното за ново обсъждане Решение №
520 от Протокол № 45/16.09.2010 г., с което ОбС дава съгласие за ликвидиране на
съсобственост между Общината и физическо лице с изкупуване на общинския дял.
Решението е взето в нарушение на ЗОС, тъй като не се касае за съсобствен имот, а
продажбата на имот общинска собственост става само след обявен търг.
Решението е оспорено и пред съда, но поради това, че ОбС Монтана сам си го е
отменил, делото е прекратено.
9. Със Заповед № РД 08 -191/29.10.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 540 от Протокол № 46/25.10.2010 г., с което ОбС допълва Правилника за устройство
и дейността на общинско предприятие „ Спортни имоти”. Решението е взето в
нарушение на ЗОС и Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за
неговото прилагане по отношение на предоставяне за безвъзмездно ползване на
спортни имоти в управление на общинското предприятие „Спортни имоти”.
Решението не е оспорено пред съда, тъй като в срока за ново обсъждане ОбС
Монтана си го е отменил сам.
10. Със Заповед № РД 08-215/03.12.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 554, т. 2 и 3 от Протокол № 47/18.11.2010 г., с което са предоставени за безвъзмездно
ползване недвижими имоти публична общинска собственост.
Решението е взето в нарушение на ЗОС и Закона за физическото възпитание и
спорта и Правилника за неговото прилагане по отношение на предоставянето.
Със Заповед № РД 08-226/21.12.2010 г. процесното решение е оспорено пред
Административен съд град Монтана, който е оставил без разглеждане заповедта за
оспорване и е прекратил производството.
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Определението на съда е обжалвано и делото е висящо пред Върховен
административен съд насрочено за 22.03.2011 г.
Общински съвет Чипровци:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за
2010 г. – 13 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 102 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 3 бр.
1. Със Заповед № РД 08-145/03.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 437 от Протокол № 52/21.07.2010 г., с което се отдават под наем земеделски земи в
нарушение на ЗОС и ЗСПЗЗ.
Решението не е оспорено пред съда поради това, че ОбС Чипровци сам си го е
отменил.
2. Със Заповед № РД 08-161/31.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 447 от Протокол № 53/18.08.2010 г. с което се отдават под наем земеделски земи в
нарушение на ЗОС и ЗСПЗЗ.
Решението е оспорено и пред съда, но поради това, че ОбС Чипровци сам си го е
отменил, делото е прекратено.
3. Със Заповед № РД 08-162/31.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 449 от Протокол № 53/18.08.2010 г. с което се отдават под наем земеделски земи в
нарушение на ЗОС и ЗСПЗЗ.
Решението е оспорено и пред съда, но поради това, че ОбС Чипровци сам си го е
отменил, делото е прекратено.
4. Със Заповед № РД 08-163/31.08.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 450 от Протокол № 53/18.08.2010 г. с което се отдават под наем земеделски земи в
нарушение на ЗОС и ЗСПЗЗ.
Решението е оспорено и пред съда, но поради това, че ОбС Чипровци сам си го е
отменил, делото е прекратено.
Общински съвет Якимово:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет за 2010
г. – 13 бр.
Приети решения на общинският съвет общо 113 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 7 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана - 2 бр.
1. Със Заповед № РД 08 – 66/12.04.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 318 от Протокол № 39/31.03.2010 г., ., с което потвърждава свое решение
продажба на общински имоти в с. Якимово, с. Долно Церовене и с. Комощица.
Върнатото за ново разглеждане Решение № 318 от Протокол № 39/31.03.2010 г. е
потвърдено и допълнено с Решение № 325 от Протокол № 40/30.04.2010 г.
Потвърждаващото Решение № 325 е оспорено от Областния управител пред
Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 – 76/05.05.2010 г.
С Решение от 07.06.2010 г. АС-Монтана отхвърля оспорването и потвърждава
Решение № 325 от Протокол № 40/30.04.2010 г. като законосъобразно.
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Решението на АС-Монтана не е обжалвано и е влязло в законна сила.
2. Със Заповед № РД 08 – 67/12.04.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 319 от Протокол № 39/31.03.2010 г., с което се разпорежда с общински
имот в с. Долно Церовене.
Върнатото за ново разглеждане Решение № 319 от Протокол № 39/31.03.2010 г. е
потвърдено и допълнено с Решение № 326 от Протокол № 40/30.04.2010 г.
Потвърждаващото Решение № 326 е оспорено от Областния управител пред
Административен съд – Монтана със Заповед № РД 08 – 75/05.05.2010 г.
С Определение от 03.06.2010 г. АС-Монтана прекратява делото поради липса на
правен интерес, тъй като с Решение № 326 от Протокол № 41/31.05.2010 г. ОбС е
отменил оспореното решение.
3. Със Заповед № РД 08 – 91/31.05.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 327 от Протокол № 40/30.04.2010 г., с което дава съгласие за предоставяне
на общински мери и пасища в нарушение на чл. 37и-чл. 37о от ЗСПЗЗ.
С Решение № 334 от Протокол № 41/31.05.2010 г. Обс Якимово е отменил свое
Решение № 327 от Протокол № 40/30.04.2010 г.
4. Със Заповед № РД 08 – 90/31.05.2010 г. е върнато за ново обсъждане
Решение № 324 от Протокол № 40/30.04.2010 г., с което дава съгласие за обособяване
на самостоятелни имоти – прилежащи терени на трафопостове в нарушение на
разоредбите на ЗСПЗЗ и ЗУТ.
С Решение № 332 от Протокол № 41/31.05.2010 г. Обс Якимово е отменил свое
Решение № 324 от Протокол № 40/30.04.2010 г.
5. Със Заповед № РД 08-209/25.11.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 366 от Протокол № 46/28.10.2010 г., с което ОбС е дал съгласие за промяна
характера на собствеността от публична общинска в частна общинска в нарушение на
ЗСПЗЗ - без гласувано предварително съгласие за промяна предназначението на
земеделските земи и определен срок на валидност на съгласието.
Решението не е оспорвано пред съда, тъй като в срока за преразглеждане ОбС
Якимово сам си го е отменил.
6. Със Заповед № РД 08-208/25.11.2010 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 376 от Протокол № 46/28.10.2010 г., с което ОбС дава съгласие за обединяване
имоти и образуване на нов имот в нарушение на ЗСПЗЗ, ЗОС и Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
Решението не е оспорвано пред съда, тъй като в срока за преразглеждане ОбС
Якимово сам си го е отменил.
7. Със Заповед РД 13-5/05.01.2011 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
397 от Протокол № 48/21.12.2010 г., с което ОбС дава съгласие за стартиране на
процедура . От същото не става ясно каква процедура се стартира и по кой ред, тъй като
липсва докладна записка към решението и на практика то няма годен предмет з а
обсъждане и гласуване.
Решението не е оспорвано пред съда, тъй като в срока за преразглеждане ОбС
Якимово сам си го е отменил.
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През 2010 г. Областният управител е отправил искане до председателя на
Общински съвет Берковица да свика заседание, на което да се обсъди тенденцията в
развитието на болничната помощ в „МБАЛ” ЕООД гр. Берковица, съгласно новата
здравна карта.
VI. Административно обслужване.
Областна администрация Монтана и през 2010 г. поддържа интегрирана
система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на
международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005, като средство за
утвърждаване доброто име и репутация на държавната администрация.
Основна цел на политиката по качеството и информационната сигурност е осигуряване
съответствието на предоставяните от областната администрация административни
услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните и общински
органи, гражданите и юридическите лица на територията на областта.
С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на
гражданите и бизнеса, сайта на администрацията е обновен, подобрен е дизайна и
съдържанието му в съответствие с изискванията. На него се публикува актуална
информация за извършваните услуги, приети планове и стратегии, обяви и резултати от
търгове и конкурси, новини и съобщения за работата на Областна администрация
Монтана.
За отчетния период в Областна администрация Монтана са постъпили 3466
преписки.
307 жалби, 41 сигнала и 12 искания по закона за репресираните.
Всички са разгледани в срок и е взето отношение при спазване
законодателството и интересите на гражданите.
По жалби, в които са поставяни особено важни проблеми, са назначавани
комисии за проверка на място или след препращането им за разрешаван е от
компететните институции са извършвани проверки за изпълнението на дадените
предписания.
VII. Дейности за опазване и защита на държавната собственост
За изпълнение правомощията
на Областния управител регламентирани в
Устройствения правилник на областните администрации за опазване и защита на
държавната собственост на територията на област Монтана, през 2010 г. се извъши
следното:
1.Действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти
- държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове:
- Съставени актове за държавна собственост, издирване и актуване на имоти –
общо 46 броя актове за държавна собственост.
- Отписани имоти от актовите книги за държавна собственост – постъпили са
общо 20 преписки. По искане на собственици, след проверка на представените
документи, са издадени 19 заповеди за отписване на имоти от актовите книги за
държавна собственост в т.ч.:
- във връзка с изпълнение функциите на общините за задоволяване потребностите на
населението, свързани с културния живот, както и за извършване на социални и
образователни дейности в полза на общини от област Монтана са отписани 10 бр.
имоти;
-в полза на други юридически лица – 5 бр.;
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-в полза на физически лица – 4 бр.
- Издадени заповеди за отказ за отписване на имот от актовите книги за
държавна собственост – 1 бр. заповед.
- Отразени промени – 92 броя отбелязвания в АДС.
- Издадени удостоверения за наличие/липса на акт за държавна собственост –
359 удостоверения по обстоятелствена проверка за 393 имота.
- Издадени удостоверения за наличие/липса на реституционни претенции – 8
броя удостоверения.
2.Действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното
имущество на територията на областта
Действия по разпореждане с държавни имоти:
През периода със Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол бяха приети изменения в Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, съгласно които продажбата на имоти – частна държавна
собственост се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол. До приемането на съответните подзаконови нормативни актове по
прилагането на ЗПСК и стартиране работата на Агенцията не са инициирани процедури
по продажби на такива имота, поради необходимостта от уточняване на имотите
частна държавна собственост – предмет на приватизация чрез продажба. След
последващите изменения на ЗПСК е реализирана една разпоредителна сделка с имот –
частна държавна собственост, в управление на областния управител на област Монтана.
Продадена е земя – частна държавна собственост на собственика на законно
построените върху нея сгради, като приходите от продажбата са в размер на 19 089, 84
лева.
Действия по управление на държавни имоти:
- Проведени са два търга за отдаване под наем на имоти – държавна собственост
и са сключени два договора за наем.
- отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, без търг- през
отчетния период договори за наем са сключени с политическа партия ДСБ и СДС ГЕРБ,
и НДСВ.
- предоставяне на движими вещи – държавна собственост за управление – със
заповеди на областния управител на област Монтана на областна дирекция на МВР
Монтана са предоставени 4 броя компютърни конфигураци и 3 броя на други
ведомства.
- прехвърляне в собственост на общини на движими вещи – държавна
собственост – със заповеди на областния управител на област Монтана 7 броя
компютърни конфигурации са прехвърлени в собственост на следните общини:
Монтана, Лом, Бойчиновци, Вълчедръм.
Във връзка с искане на общините Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново със
съгласие на Министерство на финансите в собственост са прехвърлеи 3 броя леки
автомобила.
- със заповед на областния управител е предоставен 1 брой лек автомобил на
Областна дирекция „Земеделие” Монтана.
- със заповеди на областния управител на регионални структури на ведомства са
предоставени 10 броя други движими вещи.
3. Действия за осигуряване на защита на държавните интереси при неправомерно
ползване на държавни имоти от физически и юридически
Издадена е 1 брой заповед на областния управител на област с административен център
град Монтана за изземване на имот – държавна собственост в гр. Берковица.
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4.Дейности във връзка с водените актовите книги и регистри на имотите - държавна
собственост
- Извършване на проверки и справки по регистрите за държавните имоти по искане на
ведомства, общини, други юридически и физически лица – общо 435 бр. справки.
- Актуализиране на данните по електронния регистър – в актуално състояние се
поддържа електронният главен регистър на държавните имоти и спомагателния
регистър на деактуваните имоти. Актуалните данни на електронен носител се изпращат
ежемесечно в МРРБ.
В Окръжна прокуратура – Монтана ежемесечно са изпращани копия на издадените от
областния управител актове за държавна собственост, заповеди за отписване от
актовите книги за държавна собственост и други актове, с които се извършено
разпореждане и отдаване под наем на имоти – държавна собственост, както и копия на
документите, послужили за издаването на същите.
Открита е процедура по прихващане и възстановяване на Областна администрация
Монтана на неправилно декларирани имоти и недължимо платените местни данъци и
такса за 21 имота.
VIII.Регионална политика
1.През месец януари 2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана
се проведи работна среща на представители от областните администрации от
Северозападния район с консултанския екип разработващ Актуализарания документ
за изпълнени на Регионалния план за развитие на Северозападния район за периода
2009-2013 г. Срещата нямаше статут на редовно заседание на РСР на СЗРП.
2.Под председателството на Областния управител на област Монтана на 20.05.2010 г.
се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие и регионалния
координационен комитет на Северозападния район.
На заседанието се взеха следните решения:
- за заместник-председател на Регионалния съвет за периода 1 януари 2010 – 30
юни 2010 беше определена г-жа Боряна Бончева- Лечева, кмет на община
Вършец;
- беше одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния
план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.);
- беше приета Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗРП през
2010 г.;
- беше представена кратка информация за операциите по Оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, имаща отношение към
Северозападния район.
3.Областна администрация Монтана участва в изпълнението на дейности по проект
„Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране за
привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и
ИТ решения за административни услуги”, финансиран от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство осъществяван от Български Икономически
форум /БИФ/.
В рамките на проекта се организираха:
обучения на тема „Привличане на чуждестранни инвеститори” и
„Институционална подкрепа за чуждестранните инвестиции”;
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семинар по подготовка на гайдове за инвеститори. Беше анализирана и
обработена информация във връзка с изготвяне на инвестиционни наръчници на
област Монтана.
Във връзка с реализацията на една от дейностите по проекта делегация от заместник областния управител, кметове и заместник -кметове на общини от област Монтана
посети Осло, Норвегия в периода 04.12-09.12.2010г., където на мини форум за област
Монтана бяха представени възможностите за инвестиции в област Монтана в областта
на икономиката, транспорта,туризма и културата, бяха посетени норвежки регионални
и местни организации, клъстери като основната идея беше да се повиши
информираността за областта сред норвежкия бизнес, да се създадат предпоставки и
възможности за бъдещо сътрудничество и партньорство.
4. Във връзка с предприета инициатива за създаване на граничен - контролно
пропусквателен пункт /ГКПП/ в местността „Каца камък”, община Георги Дамяново на
30 април 2010 г. се проведе среща в град Пирот /Сърбия/ между г-н Ивайло Петров Областен управител на област Монтана и г-н Горан Стаменович - Областен управител
на окръг Пирот. На тази предварителна среща бяха изразени желанието и добрата воля
на населението на двете области, с подкрепата на местната власт, за осъществяване на
инициативата.
На 04.10.2010 г. в област Монтана се проведе втората работна среща на
представителите на областите Монтана и Враца и граничните общини от област
Монтана, Р България и окръг Пирот, Р Сърбия, на която присъстваха - негово
превъзходителство Александър Църквеняков – посланик на РСърбия в България, Горан
Стаменович – началник на окръг Пирот, народните представители от ПП ГЕРБ,
зам.областния управител на област Враца - г-жа Цветелина Теофилова, кметове и зам.
кметове от гранични общини от област Монтана – кметовете от общините Бойчиновци,
Вършец, Георги Дамяново, Чипровци и зам. кметовете на общините Монтана и Лом и
от окръг Пирот – зам. кмет на община Пирот, зам. председателя на Общински съвет
Пирот, както и представители на свободна зона Пирот.
На срещата се сподели мението, че отварянето на нов гранично –
пропусквателен пункт ще обезпечи инфраструктурно, икономически, социално и
културно района, ще предостави нови възможности за развитието на индустрията и
туризма. Ако се реализира този проект, разстоянието от окръг Пирот до област
Монтана ще се намали от 130 км в момента на 80 км. На този етап е важно да се намери
финансиране за изготвяне на техническата документация по проекта, като се използват
възможностите на предприсъединителните и оперативните програми на ЕС програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.
С тази инициатива за двете съседни области Монтана и Пирот, ще се
подпомогне по-лесното придвижване на хора, стоки и капитали, чрез отварянето на
нов ГКПП ще се даде възможност за транспортиране на стоки и товари от Безмитната
зона в Пирот до пристанището в гр. Лом, ще се подобрят възможностите за транспорт,
подпомагане на логистиката чрез използване на възможностите на пристанище Лом –
значително ще се намалят километрите и това ще стане най-краткият път на товарите от
Р Сърбия до Западна Европа, както и към целия свят.
Беше взето решение, че е необходимо да се организират работни групи, от
представители съответно на двете държави, които да участват в проектирането, като в
основата трябва да бъдат общините Монтана и Пирот, които са побратимени общини и
имат доста успешни проекти. Необходимо е също да се проучат топографските карти
на района, да се прецизира от специалистите къде оптимално ще трябва да преминава
новото трасе.
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5.На 07.07.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана по
покана на Областния управител се проведе среща на делегацията на Комитета на
Италианското предприемачество в България (КИПБ) с представители на местната
власт в област Монтана. Участие в срещата взеха представители на следните общини:
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Лом, Монтана, Чипровци и Якимово
На срещата бе представена дейността на Комитета и бяха обсъдени възможностите за
сътрудничество между КИПБ и област Монтана. КИПБ е създадена с цел да
подпомогне икономическото сътрудничество между Италия и България, давайки
възможности на италианските фирми в България и подкрепяйки дейността на своите
членове. Сдружението представлява повече от 200 италиански фирми, работещи в
България. На 25 март 2010 г. КИПБ става член на Конфиндустрия, а на 12 април 2010 г.
основава Конфиндустрия Балкани – Конфедерация на италианските сдружения,
присъстващи в региона, която има за крайна цел да засили икономическите връзки
между италианските предприятия, упражняващи дейността си в различни страни.
Предприемаческата дейност възлиза на повече от 1,9 милиарда евро директни
инвестиции, оборот от 1,3 милиарда евро и около 20 000 работни места.
Представителите на общини от своя страна направиха кратко представяне на социалноикономическото състояние на съответната община, като освен проблемите, с които се
сблъскват, бе обърнато особено внимание и на това, в кои области са най-добрите
възможности за инвестиране и сътрудничество.
6.Областна администрация Монтана подготови проектно предложение „Координирани
действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в
област Монтана” по Оперативна програма Административен капацитет, подприоритет
1.3.”Ефективна координация и партньорство при разработвен и провеждане на
политики” в партньорство с община Георги Дамяново.
7.На 22 март 2010г. Областният управител на област Монтана се включи в
инициативата„Мениджър за един ден” на фондация „Джуниър Ачийвмънт България”,
вдъхновяваща хиляди ученици по целия свят да преживеят един реален работен ден.
Амбициозен екип от петима мениджъри – възпитаници на елитната Финансовостопанска гимназия „Васил Левски” – Монтана, в рамките на един ден се запознаха с
дейностите в администрацията и това как областният управител провежда държавната
политика на територията на областта. В края на работния ден на учениците бяха
връчени сертификати за участието им в националната инициатива от Вицепремиера и
Министър на финансите Симеон Дянков, под чиито патронаж се проведе инициативата.
8. Областният управител на Монтана от 20 до 24.04.2010 г. участва в учебно посещение
в Община Виламарчант, Испания реализирано по проект на Община Георги Дамяново
с номер BG161PO001/4.2-01/2008/026 „Междурегионален обмен на добри практики и
сътрудничество в областта на туризма”, по схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ – BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри практики”, по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и държавния бюджет на Република България.
Основната цел при изпълнение на проекта е да насърчи обмена на добри
практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво чрез
междурегионално сътрудничество между Община Георги Дамяново и Община
Виламарчант, Испания. Целевата група, към която е насочен включва представители на
община Георги Дамяново, както и местни и регионални организации, които работят в
сферата на туризма или са свързани с развитието на този сектор, включително
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читалища, горски стопанства, собственици на хотели и ресторанти, администрации на
защитени територии, туристически сдружения и партньорства.
Целта на учебното посещение беше да се обмени успешен опит и устойчиви
практики и модели в планирането, организирането и контрола на туристическите
дейности, като по този начин опитът на чуждестранния партньор ще бъде пренесен и
адаптиран в българските условия. Крайните резултати от учебното посещение ще бъдат
внедряване на иновативни модели от сферата на туризма в политиките на община
Георги Дамяново и област Монтана, както и установяването на сътрудничество,
взаимодействие и обмяна на опит между органите на местната власт и организациите,
ангажирани с туризма.
9.Във връзка с решение на Правителството на РБългария за общи действия в борбата с
популацията на комари в дунавските области и общини, със заповед на Областния
управител беше разпоредено на кметовете на дунавските общини Лом и Вълчедръм да
проведат третиране с подходящи препарати на засегнатите от популацията площи по
подаден сигнал, като мероприятието бе осъществено под контрола на междуведомствен
екип ръководен от зам. областния управител.
В изпълнение на заповедта в двете общини бяха обработените, въздушно и
наземно влажни зони, образували се след спадането на водите на река Дунав: Лом - 13
665 декара и Вълчедръм - 8755 декара. Специализираните екипи на „Дезинфекционна
станция” ЕООД гр.Монтана и ДДД „Груп Дезинфекционна станция„ ООД гр.Враца
извършиха наземна обработка с генератор за топъл аерозол в периода от 23 до 27 юли
2010 г., а авиационно третиране на горски и тревни площи продължи от 22 до 27 юли
2010г. За унищожаването на ларвите се използваха бавно разтворими бактериални
препарати, които имат продължително въздействие и са безвредни за полезните
насекоми. Безопасни за населението препарати бяха използвани в град Лом и
Вълчедръм.
От румънска страна, в областта Долж също се извърши третиране, въздушно и
наземно от 20 до 27 юли. За изпълнението на акцията срещу комарите в област
Монтана, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет осигури целеви средства. Предоставени лимити, възстановими от
държавата на общините са съответно за община Лом - 30 000лв. и за община
Вълчедръм - 15 000 лева.
10.Със съдействието на Областния управител на Монтана, Община Чипровци сключи
договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
проектиране укрепването на активизирало се свлачище в квартал “Новият квартал” в
гр. Чипровци. Договорът е сключен на 18 ноември 2010 г. на стойност 60 000 лв. с ДДС
и е резултат от съвместната работа и усилия на гражданите, общината и Областния
управител на област Монтана.
Свлачището се разпространява на площ от 150 декара и се спуска от склоновете
на Стара планина към крайния квартал на град Чипровци. Според специалисти, ако
продължи движението на земната маса, градът е заплашен от сериозни щети, като е
възможно да се прекъсне и всякакъв транспортен достъп до него.
За да се реши проблема на гражданите е необходимо изработването на
инвестиционен проект за укрепване на свлачището, на базата на който да се издаде
разрешително за строителни дейности по него.
11. На 12 октомври 2010 г. със съдействието на Областния управител на Монтана се
състоя спешна среща с кмета на община Вършец – г-жа Бончева-Лечева, ръководството
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на “В и К” ООД – Вършец и граждани по повод проблемите на град Вършец с
водопреносната мрежа.
Инициативен комитет от квартал “Левски” на курортния град представи
проблемите с мътната вода течащата в техните домове, недостатъчният дебит и
постоянното спиране на водоподаването дори при слаби валежи, които са често явление
за есенния и пролетен сезон.
На срещата бе взето решение да се предприемат спешни мерки от страна на ВиК
Монтана и община Вършец за временно решавне на проблема до осигуряване на
средства за изграждане на пречиствателна станция за чиста вода.
12.На 29 април 2010 г., областният управител и неговите заместници се срещнаха с
представители на Съюза на ветераните. Поводът бе отбелязването на 65-годишнината
от победата на антихитлеристката коалиция. На срещата присъстваха доцент д-р на
историческите науки Марин Калонкин – първи заместник-председател на Съюза на
ветераните от войните на България /СВВБ/, Марин Петков – капитан първи ранг,
офицер от резерви и главен секретар на СВВБ, Сижа Руменова – доброволка от войните
и член на Изпълнително бюро на СВВБ, Димитър Тихолов – председател на Областния
управителен съвет, Иван Маринов – единствения все още жив носител на „Орден за
храброст” за община Монтана, Андрей Петков – ветеран от войните и Юлий Йорданов
– член на Бюро на Областния управителен съвет и председател на краеведското
дружество в Монтана.
Областният управител представи накратко приоритетите и перспективите за
развитие на областта, а ветераните изразиха увереност, че и занапред доброто
сътрудничество ще продължи. Според тях, те биха били по-полезни за държавата, ако
бъдат включени в по-голяма степен в нейната дейност. Войната не е на хората, които са
участвали в нея, тя е на държавата, затова нейн дълг е да не допуска отново пагубните
събития. На срещата стана ясно, че сегашните инициативи на ветераните са насочени
към привличането на повече млади хора и тяхното възпитание в дух на гордост и
патриотизъм. Те искат младите да знаят, че в дните, когато се е решавала световната
съдба, нашият регион, макар и малък не е бил безучастен.
13.През 2010 г. Областния управител на Монтана, съвместно с ръководителите на
териториални структури на МВР, Агенцията за социално подпомагане, „ВиК” ООД и
други, провеждаше изнесени приеми в общините и част от кметствата от областта.
14.В края на 2010 г., след осигуряването на средства по бюджета на областна
администрация Монтана, на основание разпоредбите на Закона за регионалното
развитие Областният управител възложи изготвянето на „Междинна оценка на
Областната стратегия за развитие на област Монтана – 2005-2015”. Целта на
Междинната оценка е осигуряване на информация и публичност по изпълнение на
Областната стратегия, като стратегически документ; дефиниране на съществуващите
към момента недостатъци и основните насоки, съгласно които следва да бъде
извършена неговата актуализация. Междинната оценка беше изготвена от Националния
център за териториално развитие – ЕАД – гр.София.
15. Областна администрация Монтана и общините Брусарци, Вълчедръм, Медковец и
Якимово са целеви групи по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление
в Северозападен (СЗ), Северен Централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за
планиране” с бенифициент Областна администрация Плевен, финансиран по ОП
«Административен капацитет».
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По проекта за улеснение на гражданите и фирмите ще бъдат синхронизирани
електронните връзки между областните администрации и общините – целеви групи,
което ще даде възможност за приемане на електронни документи за извършване на
административни услуги.
16. През м. април 2010 г., с участието на зам. областниите управители, Еврокомисар
Кристалина Георгиева, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната
помощ и отговорите при кризи направи посещение в Националния учебен център на
"Гражданска защита" в Монтана. Комисар Георгиева се запозна с подготовката и
условията на работа на българските институции и организации при кризи.
IX.Социална политика
1.Във връзка с промените в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилника за
неговото прилагане (ППЗСП) направени през 2010 г. в област Монтана се осъществи
стратегическото планиране на социалните услуги.
Нормативните промените регламентираха нови задължения на областните управители
да организират разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на
областно ниво въз основа на анализ на потребностите във всяка община на територията
на областта.
Новите промени задължиха всички областни администрации да разработят и приемат
областни стратегии за развитието на социални услуги за период от 5 години , като
включат в процеса общините, териториалните структури на Агенцията за социално
подпомагане (АСП) и всички заинтересовани страни.
В практически план организацията на съвместната работа между широкия кръг
участници в област Монтана за разработването на областната стратегия се осъществи
чрез следване на няколко етапа:
първи етап: Подготовка и създаване на партньорства

Формиран е Областен оперативен екип (ООЕ) с председател Заместник
областния управител на област Монтана.
Екипът пое ролята на организатор и фасилитатор на процеса на планиране в областта.
Оперативният екип за област Монтана е сформиран със Заповед № РД 08-70/20.04.2010
г. на областния управител и включва следните членове:
-

Експерт от областна администрация;
Регионална дирекция „Социално подпомагане”;
Експерт от Община Монтана;
Представител на НПО, което работи за социално включване на уязвими общности и
групи.
С оглед на спецификата на процеса на планиране и кратките срокове, с които
разполагахме, както и по препоръка на УНИЦЕФ, в процеса на същинското
стратегическо планиране се наложи Областния оперативен екип да бъде разширен и в
него бяха включени експерти от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към
Държавна агенция „Закрила на детето”, дирекция „Социално подпомагане”, както и
финансисти от общинските администрации Берковица и Монтана.



Определени бяха със заповед на кмета за съответната община Общински координатори,
които имаха задължението да информират текущо кмета на общината, общинския съвет
и другите отдели в общинска администрация за хода на областното планиране; да
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координират дейностите по събиране на информация и планиране на територията на
всяка община в областта, да съдействат на областния оперативен екип за организацията
на областните работни срещи, както и за привличането на широк кръг участници от
заинтересовани страни на територията на съответната община.

-

сформирани бяха териториални работни групи
Териториалните работни групи бяха ангажирани:
Със събиране на информация за рисковите групи във всяка община от областта: Общи
статистически данни, Данни за рисковите групи Карта на наличните услуги по общини
Да провеждат дискусии за определяне на проблемите по общини;
Да извършат оценка на потребностите и дефицитите от СУ във всяка община
Да изведат потребностите от услуги, като планират: такива услуги, които общината
може да разкрие самостоятелно, и междуобщински услуги, като отбелязват
потребности и нужди на малки и пръснати рискови групи от територията на дадената
община, за които тази община не разполага с потенциал за разкриване на самостоятелна
услуга и е необходимо да бъдат развивани на областно ниво или съвместно от няколко
общини.



Проведена беше Координационно-информационна среща (19.05.2010 г.) - за
запознаване на общинските координатори с процеса на областно планиране и времевия
график за етапите на процеса;



Проведена беше Първа областна работна среща (07.06.2010 г.) – за запознаване
на всички заинтересовани страни с процеса на областно планиране и времевия график
за етапите на процеса;
Участници бяха: Областна администрация, РДСП, представители на общините, ДСП и
всички заинтересовани страни



Регионални държавни структури в свързаните сектори
Регионалните държавни структури и организации в свързаните сектори – образование,
заетост, здравеопазване:
- Предоставяха информация и анализи на специфичните проблеми в съответния
сектор;
- Следваше да планират и съгласуват хоризонталните мерки за социално
включване и съгласуването на техните планове с предвидените социални услуги
и дейности.
- Освен това, те имаха съществена роля за координирането на усилията и
съгласуването на съдържанието на разработваната областна стратегия за
социалните услуги с други стратегически документи (национални, областни или
общински, които са в процес на разработване през 2010 г.
втори етап: Проучване и анализ



Събиране на статистическа информация;
Извършен беше анализ на ситуацията в общините и областта – определени тенденции и
проблеми, характеристика, брой и потребности на рисковите групи, налични услуги;



Извършен беше финансово-икономически анализ на наличните ресурси и
възможности;



Приети бяха аналитични доклади за всяка община от съответния общински съвет;
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Проведена беше Втора областна работна среща (17.08.2010 г.) за дискусии върху
заключенията и препоръките в аналитичния доклад и съгласуване на визията,
ценностите, принципите и приоритетите за действие.
Участници бяха: Областна администрация, РДСП, експерти от общините, ДСП и
всички заинтересовани страни
трети етап: Стратегическо планиране с участие и постоянен процес на консултиране
на областно и общинско ниво

 Бяха сформирани тематични групи по приоритетни направления, с представители на
общините и съответните Дирекции „Социално подпамагане”. Тематичните групи представят връзката между идентифицираните потребности на всяка рискова група и
необходимите мерки, социални услуги и дейности, които трябва да се заложат в
стратегията, опирайки се на общинските доклад-анализи и събраната статистическа
информация.
Техните задачи бяха:
- Детайлно описание на потребностите на рисковите групи;
- Детайлно описание на необходимите социални услуги и дейности, които да
удовлетворят потребностите им;
Тематичните групи очертаха идеите си за:
- Необходими нови социални услуги за разкриване;
- Препоръки за съществуващите социални услуги, (разширяване на капацитета
и/или на съдържанието на дейностите), към реформиране и преструктуриране
или към закриване на дадената услуга;
- Препоръки за продължаване, разширяване или реформиране на общински
дейности и услуги;
- Потребността от ефективни мерки за социално включване на общинско или
областно ниво.
Предложенията и резултатите от работата на всички териториални и тематични групи
се обобщаваха на областно ниво от оперативния екип.
Под ръководството на Областния оперативен екип бяха определени:
- Общи и специфични цели, очаквани преки резултати и ефект от Стратегията;
- Формулирани дейности и мерки. Индикатори. Дизайн на социални услуги;
- Определени нужните ресурси – човешки и финансови;
Проведена беше Областна среща с тематичните групи за дискутиране, коригиране и
допълване на дейностите на територията на всяка община, както и за определяне на
необходимите междуобщински услуги, които да подкрепят рисковите групи, живеещи
на територията на две или повече общини (01.10.2010 г.).
Участници бяха: Областна администрация, РДСП, всички заинтересовани страни,
организирани в териториални работни групи, тематични работни групи; провеждане на
общи срещи и дискусии
четвърти етап: Финализиране на областната стратегия
 Официалното съгласуване от институциите, имащи отношение към развитието на
социалните услуги: За финализирането на стратегията и подготовката й за внасяне в
Областния съвет за развитие, документът е официално съгласуван от местнобазираните държавни структури в свързаните сектори: образование – РИО на МОМН;
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здравеопазване – РЦЗ; заетост – Регионална служба по заетостта, Дирекции „Бюро по
труда” (ДБТ).
 Съгласуване на стратегията с Регионална дирекция за социално подпомагане.
Съгласуването на стратегията с Регионална дирекция за социално подпомагане е
регламентирано в ППЗСП (чл. 36а, ал.5).
РДСП на практика изпълняват социалната политика, отговарят за цялостния процес на
предоставяне на социалните услуги и за контрол по отношение на тяхното качество. Те
са и водещ партньор не само при разработването, но и при изпълнението на
стратегията.
 Приемането на Областната стратегия
Проектът на документа беше предложен за обсъждане на членовете на Областния съвет
за развитие, след което на заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана
проведено на 29.10. 2010 г. беше одобрена Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Монтана за периода 2011 – 2015 г.
Одобреният документ е утвърден от Областния управител на област Монтана и
съгласуван от директора на РДСП-Монтана.
2.През 2010 г. в съответствие с изиксванията на Кодекса на труда беше учреден
Областен съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана, в който участват
представители на областна администрация, на представителните организации на
работниците и служителите и на работодателите.
X.Образование
За подпомагане провеждането на държавната политика по образованието във
връзка с приемането на държавен план-прием по професии за учебната 2010 – 2011
година на държавните и общинските училища от област Монтана през месец януари
2010 г. се състоя първото заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на област Монтана, чиито основен акцент беше гласуването на Д ържавния
план-прием по професии за учебната 2010 – 2011 година за областта.
Държавен план-прием за новата учебна година е изготвен на основание чл. 49 от
Правилника за прилагане на закона за народната просвета и чл. 25 от Закона за
професионалното образование и обучение, като е съобразен с писмо на Министерство
на образованието , младежта и науката от 04.12.2009 г. Държавен план-прием е
съобразен и със списъка на професиите за професионално образование и обучение,
утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, а така също и с
предложенията на директорите на училищата, които предложения са разработени в
съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на
съответната община, както и с предложенията на училищата за професии, по които ще
се провежда обучение за първи път в съответното училище през следващата учебна
година и за които има изготвени експертни оценки с положителни становища.
Нови професии и специалности са, както следва:
- Гимназия “Димитър Маринов” – Вълчедръм – професия „Икономист”,
специалност „Земеделско стопанство”;
- гр. Лом - Професионална гимназия по хранене и земеделие – професия
„Икономист-информатик”, специалност „Икономическа информатика”
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-

професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна
търговия” във Финансово – стопанска гимназия "Васил Левски" – Монтана;
професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност
„Възобновяеми енергийни източници” в ПГЕ – Монтана;
професия „Техник в лозарството”, специалност „Лозаровинарство” в
Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" - с. Г.
Дамяново;
професия „Организация на туризма и свободното време”, специалност
„Организация на туризма и свободното време” във ФСГ – Монтана;
професия „Козметик”, специалност „Козметика” в Професионална гимназия по
лека промишленост – Монтана.

Новите предложения са съобразени с приоритетите, залегнали в Стратегията за
развитие на област Монтана за периода 2007–2013 г. и са разработени в съответствие с
приоритетите, определени в Националната стратегия за продължаващо професионално
обучение за периода 2005-2010 г. При тяхното изготвяне са отчетени фактори като
мрежата за професионално образование и обучение; мрежата от сродни специалности и
професии в областта; кадровото обезпечаване на училищата; материолно-техническата
база; потребностите на пазара на труда; утвърдените училищни традиции и проявения
интерес от страна на ученици и родители.
В държавния план-прием за област Монтана са налице разумен баланс между реален
брой ученици и планиран прием, така също постигнат е баланс и между
общообразователни и професионални паралелки.
Предложени и одобрени от Комисията по заетост са и професии в 2 общообразователни
училища:
-

професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” в
гимназия "Д-р Иван Панов" – Берковица;

-

професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство” в гимназия
“Димитър Маринов” – Вълчедръм.

Общо паралелките за професионална подготовка са разпределени, както следва:
- прием след 7 клас – 15 паралелки;
- прием след 8 клас – 32 паралелки;
- вечерна форма на обучение – 5 паралелки;
- вечерна форма – І СПК – 1 паралелка.
Няма закрити паралелки, няма дублиране на професии, но въпреки това полученият
отрицателен баланс отразява намаления брой на учениците.
2. Под патронажа на Областния управител, Регионалният инспекторат по образование –
Монтана проведе на 01 декември 2010 г. регионална кръгла маса на тема “Изборът на
училище и професия – между личните мечти, възможностите и потребностите на
обществото”.
На срещата бяха представени нуждите от професионално образование и нови
специалности в профилираните и специализирани учебни заведения в областта, както и
информация за състоянието на пазара на труда.
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XI.Заетост
1.Във връзка с прилагането на ПМС №44 от 19 февруари 2009 г. /обн. ДВ. бр. 16 от
27.02.2009 г., изм. ДВ бр. 2 от 8 януари 2010 г./ за определяне условията и реда за
изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно
работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” на 04.02.2010 г. в
заседателната зала на областна администрация Монтана се проведе второто заседание
на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
Въз основа на предоставените документи от дирекциите „Бюра по труда” Комисията
направи окончателно класиране на 15 фирми от област Монтана, заявили искане за
средства за изплащане на компенсации в низходящ ред по точков актив. На тази
оценителна сесия се взе решиние да бъдат изплатени компенсации на работници и
служители от 6 предприятия в размер на 16 440 лв. Поради недостига на средства за
„Пристанищен комплекс Лом” ЕАД, което предприятие е от ключово икономическо и
социално значение за областта, Комисията по заетост възложи на областния управител
да подготви и изпрати мотивирано писмо до Изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта за необходимостта от допълнителни средства за компенсации в размер на
44 520 лв., които заедно с неусвоените финансови средства за област Монтана са в
размер на 65 520 лв. По този начин се осигури изплащане на компенсации на всички
работници и служители, подали декларации към този работодател.
След преразпределението на неусвоени от други области средства по ПМС № 44 от 19
февруари 2009 г., изм. и доп. с ПМС № 336/30.12.2010г., област Монтана получи
допълнително 95 040 лева.
Утвърдените допълнителни средства за област Монтана удовлетвориха всички 182
декларации на работници и служители от „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД – град
Лом. С тази форма на държавна помощ предприятието с ключово икономическо
значение за област Монтана получи нужната подкрепа за запазване на работните места
на своите работници и служители в условията на икономическата криза.
Останалите седем фирми, чиито работници бяха подали декларации за компенсации ,
на този етап не бяха одобрени за финансиране. Тези работодатели следваше да бъдат
запознати в бюрата по труда с възможностите, които дава схемата „Адаптивност” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата може да бъде
ползвана от работодателите, които отговарят на изискванията на Постановление № 44 и
не са извършвали масови уволнения след 01.07.2008 г.
2.За подпомагане провеждането държавната политика по планиране на мерките за
активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до
края на месец април 2010 г., през февруари на второто си заседание Комисията по
заетост разгледа и обсъди Плана за действие в изпълнение на мерките за активизиране
на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец
април 2010 г., утвърден от министъра на труда и социалната политика
3.За осигуряване на условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване
на заетостта, през септември 2010 год.се проведе трето заседание на Комисията по
заетост за разглеждане и одобрение на подадените до областния управител на област
Монтана идейни предложения за регионални програми за заетост, разработени в
изпълнение на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта, за внасяне за разглеждане и
включване в Националния план за действие по заетостта - 2011 г. от Министерството на
труда и социалната политика.
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Комисията даде одобрение на идейните предложения на общините Вълчедръм,
Брусарци, Вършец, Медковец и Якимово - общо 8 бр. за внасяне за разглеждане и
включване в Националния план за действие по заетостта 2011 г. от Министерството на
труда и социалната политика.
4. За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми
за осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно
социално подпомагане, чрез разкриване на работни места през месец декември се
проведе четвърто заседание на Комисията по заетост за оценяване на проектите по
Програма „ОСПОЗ”.
Във връзка с изпълнение на Процедура 2011 г. – за кандидатстване по Национална
програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, на 01 декември 2010 г. се
проведе заседание на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област
Монтана.
Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Монтана е подала за оценяване от
Комисията проекти на работодатели по общини, както следва:
• за община Берковица – 9 проекта за разкриване на 34 работни
• за община Вършец – 5 проекта за разкриване на 59 работни
• за община Лом – 2 проекта за разкриване на 83 работни
• за община Вълчедръм – 2 проекта за разкриване на 119 работни
• за община Брусарци – 1 проект за разкриване на 64 работни
• за община Медковец – 1 проект за разкриване на 32 работни
• за община Монтана – 2 проекта за разкриване на 32 работни
• за община Бойчиновци – 1 проект за разкриване на 48 работни
• за община Чипровци – 1 проект за разкриване на 22 работни
• за община Георги Дамяново – 1 проект за разкриване на 7 работни
• за община Якимово – 1 проект за разкриване на 62 работни места.

места;
места;
места;
места;
места;
места;
места;
места;
места;
места;

Всички предложения бяха гласувани с мнозинство от Комисията по заетостта, като на
заседанието бе уточнено, че разпределените средства за област Монтана за
обезпечаване на проектите за изпълнение на общополезни дейности и дейности на
територията на предприятия без държавно и/или общинско участие по НП „ОСПОЗ”
през 2011 г., възлизат на 883 740 лв. Средствата ще бъдат усвоени без излишък, за
разкриване на 562 работни места, от които за лица на социално подпомагане 407.
За възлагане изпълнението на общополезни дейности, присъщи на държавата,
Областна администрация е кандидатствала за разкриване на 10 работни места по
Програма „ОСПОЗ”.
5.За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми
за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. във връзка с Процедура –
2010 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администраци и,
по Компонент 1 от Програма „Старт на кариерата”, беше проведено заседание на
комисията, създадена със Заповед № РД 01-13/12.01.2010 г. на областния управител на
област Монтана. Назначени бяха 2 лица в областна администрация Монтана и осем
лица в общински администрации на територията на областта.
6.За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми
за осигуряване на заетост на безработни, Областната администрация кандидатства за
включване в Проект “Нов избор – развитие и реализация” по схема “Развитие” на ОП
РЧР. Разкрити са 2 работни места по Проекта.
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XII.Етнически и демографски въпроси
През 2010 г. се проведоха две заседания на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и демографските въпроси.
На първото заседание беше разгледан и обсъден Правилника за устройството и
дейноста на Държавно-обществена консултативна комисия по етническите и
демографските въпроси и беше предоставена информация от РИОКОЗ във връзка с
възникналата опасност от епидемия на морбили, паротит и рубела в област Монтана.
На второто заседание беше актуализиран състава на Областният съвет за
сътрудничество по етническите и демографските въпроси и беше представена новата
рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество.
Бяха проведени и две срещи на работната група към Областният съвет по етническите и
демографските въпроси за подбор на НП организации подали заявления за членство.
XIII.Здравеопазване
След промени в Закона за лечебните заведения, за осъществяване на
националната здравна политика на областно ниво беше предвидено разработването на
областни здравни карти.
В изпълнение на вменените му функции на 20.09.2010г., Областният управител на
област Монтана Ивайло Петров и представители на Районния център по
здравеопазване, Районната здравноосигурителна каса, РИОКОЗ, Районните колегии на
Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, Националната
пациентска организация и на Общините - Монтана, Лом и Берковица, подписаха проект
на Областна здравна карта.
Проектът беше разработен по зададена от Министерството на здравеопазването
методика. В документа има приложения, които включват информация за първична
извънболнична помощ – брой на практиките по обща и дентална медицина, минимален
и максимален брой пациенти, регистрирани в дадена практика и др. Включена е и
информация за специализираната извънболнична медицинска помощ и специалисти в
болнични заведения.
Направени бяха конкретни предложения за преструктуриране на всяко едно от
лечебните заведения в зависимост от определените нива на компетентност на
отделните структури, както и отчетната дейност за 2009г.
Според изготвеният проект на Областна здравна карта, болничното обслужване на
населението ще се осъществява от областна МБАЛ – гр. Монтана, общинска МБАЛ гр. Лом, общинска МБАЛ – гр. Берковица, СБАЛ НБ – гр. Монтана и СБР НК – гр.
Вършец.
На 16 ноември 2010 г. в сградата на Областна администрация – Монтана беше
проведена и работна среща на тема “Да помогнем с идеи и съвети за развитието и
разрастването на МБАЛ ЕООД – Берковица” с основна цел да се обсъди състоянието,
целите и бъдещия статут на болницата, която е оценена на Първо ниво – най-ниското
ниво за многопрофилна болница.
На срещата присъстваха г-н Ивайло Петров - Областен управител, Димитранка
Каменова - заместник областен управител на област Монтана, кмета на община
Берковица, председателят на общински съвет Берковица, управителят на МБАЛ ЕООД
- Берковица, директорът на РЗОК – Монтана, главният секретар на РИОКОЗ – Монтана,
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директорът на РЦЗ – Монтана, както и представители на Българския лекарски съюз и
Пациентските организации представени в областта.
XIV.Транспорт
В началото на м. април 2010 г. областният управител организира среща по
проблемите свързани със зимното поддържане на републиканската пътна м режа през
сезон 2009-2010 в област Монтана с участието на Областно управление „Гражданска
защита” Монтана, ОД на МВР Монтана, Областно пътно управление Монтана,
„Пътинженеринг М” ЕАД и медии.
Извършваните проверки от ангажираните в процеса институции показват, че
през зимата пътищата в областта са почиствани от сняг, но не са опесъчавани
качествено. Използвания инертен материал не отговаря на изискванията, защото една
част от него е с по – високо съдържание на глина, а друга част е с над максимално
допустимата едрина. Освен това не се примесва със сол, което го прави неефикасен при
разтопяване на леда и това води до образуване на „бабуни” и коловози върху платното
за движение и влияе върху устойчивостта на управление на автомобилите, а това
създава предпоставки за пътно транспортни произшествия.
Изпратено е предложение до МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура”,
свързано с процедурите по избор на нови изпълнители за поддържане на
републиканската пътна мрежа, при който е важно да се вземат под внимание
налаганите санкции на фирмите за неизпълнение задълженията им по предишни
сключени договори със същия предмет на действие, както и да има включена клауза за
предсрочно прекратяване на договора при системно неизпълнение или некачествено
изпълнение на задълженията.
През есента на 2010 г. в изпълнение указанията на Министъра на вътрешните
работи, със заповед на областния управител е сформирана междуведомствена комисия,
която да извърши проверки на готовността на Областно пътно управление – Монтана и
Районните пътни служби – Монтана, Лом и Берковица за зимното поддържане на
Републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана през сезон 2010 –
2011 г.
Извършени са две проверки, на които е констатирано, че след изкърпване на
някои участъци, подновяване на маркировката и изсичане на храсти е подобрено
състоянието на републиканската пътна мрежа. Количествата на пясък и сол не са
напълно достатъчни за целия зимен сезон. Техниката е в състояние да изпълнява
снегопочистване и опесъчаване на републиканската пътна мрежа в районите на РПС –
Монтана и Берковица, като затруднено ще бъде поддържането на пътищата в района на
РПС – Лом, поради остарялия и амортизиран автопарк.
За осъществяване на координационната политиката в сферата транспортното
обслужване на населението на областта и в изпълнение на нормативно определени
правомощия на областния управител в областна администрация Монтана през 2010 г.
продължи работата си Комисия за разглеждане на промени в транспортните схеми.
През 2010 г. във връзка с приложението на Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси и леки автомобили комисията Комисията е провела три
заседания.
На първото проведено заседание, състояло се на 21.09.2010 г., се разгледа и прие
промяна за 4 /четири/ автобусни линии от областната транспортна схема, прие се
закриване на 5 /пет/ курса по автобусни линии от областната транспортна схема и 1
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/едно/ становище на община Бойчиновци за промяна в графика за движение на
влаковете.
На заседанието на 26.02.2010 г. комисията реши да:
 Приеме промяна в разписанията на 2 /две/ автобусни линии от републиканската
транспортна схема
 Приеме промяна в разписанията на 6 /шест/ автобусни линии от областната
транспортна схема
 Закрие 5 /пет/ автобусни линии от републиканската транспортна схема и 11
/единадесет/ автобусни линии от областната транспортна схема
 Не приеме предложения за промяна в разписанията на 6 /шест/ автобусни линии,
поради нарушаване транспортното обслужване на населението.
Последното за годината заседание се състоя на 23.11.2010 г. На него се прие
предложение за промяна на 1 /една/ автобусна линия от областната транспортна схема,
а за 2 /две/ линии се отказа промяната, предложена от общината възложител, поради
нарушаване транспортното обслужване на населението.
На 20.12.2010 г. по инициатива на областния управител беше проведена работна среща
с ръководството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с участие на
представители от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Областен
отдел „ Контролна дейност – ДАИ” Монтана, Областна дирекция на МВР Монтана,
Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Монтана, Специализирано
полицейско управление Монтана и представители на автобусни превозвачи, превозвачи
на товари и таксиметрови превозвачи на пътници, осъществяващи дейност на
територията на област Монтана. На срещата бяха обсъдени предстоящите промени в
нормативната база в сферата на транспорта и транспортното обслужване. Обсъдени
бяха също и проблемите с нерегламентираните превози на пътници и товари в областта.
За координиране на дейностите в сферата на транспортното обслужване на населението
в областта през изтеклата година беше и:
- Издадена бе 1 /една/ заповед по чл. 29 от Наредба №2/15.03.2002 г. на община
Берковица с отказ за издаване на разрешение за временно възлагане на
автобусни линии.
- Поискана бе информация от кметовете на всички общини в област Монтана да
представят подробно транспортните проблеми, отнасящи се за тяхната община,
с която да бъде създадена „Карта на транспортните проблеми в България”. Целта
на картата е да се създаде единен регистър на проблемите в транспорта на
България, засягащи както инфраструктурата, така и обслужването.
- Събрана и обработена бе информация, относно изготвянето на Нов проекто –
график за движение на влаковете 2010/2011 г.
- По повод на постъпили в Областната администрация множество жалби и
сигнали от граждани, относно неизпълнение на автобусни линии, и по
нареждане на Областния управител бяха извършени проверки съвместно с
Областен отдел „ Контролна дейност – ДАИ” Монтана относно неизпълнението
на следните автобусни линии: Лом – Бъзовец; София – Монтана, Монтана –
Берковица, Монтана – Киселево, Монтана – Каменна Рикса, Монтана- Гюргич,
Монтана – Горно Белотинци
- Извършвани са проверки от ОД на МВР – Монтана във връзка с постъпили до
Областния управител жалби от превозвачи, относно затруднения при
изпълнението на автобусните линии поради наличие на нерегламентирани
превози.
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XV.Земеделие и гори
1.На 20.07.2010 г. Областна администрация бе домакин на работна среща, инициирана
от Областния управител на област Монтана по повод зачестилите случаи на незаконно
добиване и продажба на дървесина. В нея взеха участие кметове на кметства,
представители на ОД на МВР – Монтана и на регионалната дирекция по горите –
Берковица и нейните поделения.
На срещата бяха обсъдени конкретните трудности, които се срещат, а именно:
задържането на лицата, извършващи незаконна сеч; проблемите с конфискуването на
превозните средства, с които се транспортира дървесината; смесването в складовете на
добита дървесина, добита по законен и незаконен начин.
Като основен проблем се постави и чувството на безнаказаност и арогантност
на нарушителите, които въпреки наложените им многократни глоби и наказания
продължават незаконната си дейност. Не на последно място беше отбелязана и
склонността на повечето хора да закупуват на по-ниска цена дървесина без съответните
документи.
2.През 2010 г. беше разширен и актуализиран състава на Консултативния съвет по
опазване на горите, рибата и дивеча.
Във връзка със зачестилите сигнали за нарушения в горите при снабдяване на местното
население с дърва за горене в началото на месец ноември беше проведено заседание,
на което се обсъдиха проблемите по опазването на горския фонд – незаконния добив на
дърва, опасността от пожари, проблемите с регистрацията на превозните средства с
животинска тяга и др.
В изпълнение на взетите решения са проведени съвместни проверки, с участието
на представителите на ОД на МВР Монтана, ИАРА, ТДД, на места-критични участъци,
където се извършва нерегламентиран добив на дървесина – в района на Благово,
Вирове, Габровница, община Монтана; в близост до ромските махали във Вършец,
Берковица. Проведени са две масирани проверки по домовете в ромските квартали на
селата Долни Цибър и Долно Церовене.
3. Представител на Областна администрация участваше в комисия по чл. 17, ал. 1 от
ЗОЗЗ към Областна дирекция “Земеделие” Монтана, назначена от Министъра на
земеделието и храните, за утвърждаване на площадки или трасета на линейни обекти и
за смяна на предназначението на земеделски земи. Комисията е провела 5 заседания, на
които са разгледани 152 броя преписки.
4.Във връзка с постъпили сигнали от малки земеделски производители от – с.Славотин,
община Монтана; с.Смирненски, с. Киселево, гр. Брусарци, община Брусарци и
с.Сливовик, община Медковец за нанесени щети на посевите, причинени от
неправомерно пръскане с хербицид бяха сформирани комисии и извършени проверки
на място, като за констатираното се съставиха протоколи.
На 24.06.2010 г. при Областния управител на област Монтана се проведе втора
работна среща за отчитане на резултатите от проверките и разрешаване по
извънсъдебен ред възникналите претенции между засегнатите страни, като в резултат
на предприетите действия бяха частично удовлетворини исканията на засегнатите
земеделски производители за обещетение за нанесените щети.
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XVI.Околна среда
1.През 2010 г. областна администрация Монтана участваше чрез свои представители в
заседанията на Експертния екологичен съвет към РИОСВ Монтана. Бяха изготвени
становища, предварително съгласувани с общините, в които ще се реализират
проектите, по доклади за ОВОС на следните инвестиционни предложения:
за „Разширение на РУА фабрика за метали” ООД в местността „Под долапа” –
машинно-промишлена зона, община Лом; След направените обсъждания и проведено
гласуване инвестиционното предложение е одобрено.
за изграждането на ветроенергиен парк „Пъстрина”, община Монтана. Доклада
беше приет при повторното разглеждане на предложението след извършени корекции
от страна на възложителя.
за изграждане на ВЕЦ „Дълги дел” на р. Голема река, община Георги Дамяново.
След направените обсъждания и проведено гласуване инвестиционното предложение
не е одобрено.
2. Представител на Областна администрация участваше в комисия към РИОСВ
Монтана, назначена от Министъра на околната среда и водите, за извършване на
съвместни проверки на оператори с издадено разрешение по чл. 104 от ЗООС.
Проведени са две заседания на комисията, на които са извършени две проверки на
място по спазването на условията в разрешителното за експлоатация на Складова база
“Ливадски дол” гр. Монтана, към “Видекс” АД, гр. София.
XVII.Култура
1.През 2010 г. в Копривщица се проведе 10-тия юбилеен Националния събор за
автентично народно творчество и за представянето на Област Монтана на събора, под
методичото ръководство на Министерството на културата се извърши следното:
- Експертна комисия, оглавявана от представител на Института за фолклор при
БАН, въз основа на подадени видео презентационни материали от различни
читалища и групи проведе първична селекция на кандидатурите, с цел
отличаване на най-добрите състави и изпълнители, които да представят област
Монтана;
- изготвена беше Програма за представянето на област Монтана /на основата на
Протокола от първичната селекция/ и за водещ на представянето на областа
беше определена г-жа Лорета Иванова. В програмата взеха участие самодейни
състави към читалищата в общините Берковица, Вълчедръм, Вършец, Георги
Дамяново, Медковец, Монтана и Чипровци.
Професионалното жури на събора отличи с почетен плакет-грамота изпълненията на
групата за автентични и фолклорни песни при Народно читалище „Изгрев-1927”,
с. Студено Буче и самодейците от Народно читалище „Народна просвета-1908”,
с. Смоляновци.
2.Във връзка с традиционната подготовка на Културен календар 2011 г., беше събрана
информация от всички общини за значимите културни събития и изяви (фестивали,
конкурси, чествания и др.), която да включва:


Културни събития с международно участие;



Културни прояви с национално значение;



Културни събития с регионално и местно значение;
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Чествания на кръгли годишнини на творци и културни институти.

Изготвеният Културен календар за значимите събития на територията на област
Монтана през 2011 г. е достъпен на интернет страницата на Областна администрация
Монтана и е изпратен до Министерството на културата на Република България
3.През юни 2010 г. със заповед на Министъра на културата беше определена
междуведомствена комисия от представители на Националния институт за недвижимо
културно наследство, Министерство на културата, Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Областна администрация Монтана, Община Монтана,
Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана, Регионална дирекция по
горите – Берковица, Областна дирекция ”Земеделие” – Монтана и директора на
Регионален исторически музей - Монтана за определяне на границите и режимите за
опазване на територията и охранителната зона на недвижимата археологическа
културна ценност - Антична и средновековна крепост ”Калето”, разположена
непосредствено южно от регулационните граници на гр. Монтана.
Въз основа на дейността на комисията беше изготвено предложение и с
последваща заповед на Министъра на културата беше променена категорията от
„местно” в „национално” значение на недвижимата археологическа културна ценност
- Антична и средновековна крепост ”Калето” – гр. Монтана. Тази стъпка е
предпоставка за създаване на възможност да бъдат осигурени средства за подобряване
състоянието на култулно-историческия паметник и прилежаката инфраструктура и за
развитието на култулно-историческия туризъм в област Монтана.
4. На 01.03.2010 г. във фоайето на Областна администрация - Монтана беше
организарана изложба на мартеници изработени от ученици от областта. Съорганизатор
на нашата инициантива бяха колегите от РИО на МОНМ. Изложбата беше открита от
вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.
XVIII.Дейност по Закона за водите
Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за водите от
месец юни 2009 г. и създаването по силата на Закона за водите на ВиК асоциации за
управлението на ВиК системите на 21.06.2010г. бе проведено първо общо събрание на
Асоциацията по ВиК – Монтана
В съответствие с чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите дневният ред на заседанието
бе съгласуван с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с
министъра на околната среда и водите, като областния управител на област Монтана в
качеството му на представител на държавата в Асоциацията по ВиК Монтана получи
мандат да я представлява на насроченото заседание.
На общото събрание присъстваха лично кметовете на десетте общини в обхвата
на обособената територия на “Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана –
Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
Медковец, Чипровци и Якимово и същото се проведе при определения дневен ред.
Предложеното процентно разпределение на гласовете в Асоциацията по ВиК Монтана,
в която държавата има 35 на сто от гласовете, а десетте общини разпределят по между
си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им, бе прието
единодушно от присъстващите. За проведеното първо общо събрание се състави
протокол, копие от който бе изпратен в МРРБ за вписване на Асоциацията по ВиК
Монтана в регистъра на Асоциациите по ВиК на МРРБ, на МОСВ и на общинските
съвети с оглед запознаването им с обсъжданите въпроси и взетите решения.
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XIX.Дейност по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
1. Задълженията на областните управители по възлагане, изготвяне и одобряване на
помощни планове /ПП/ и планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ за земите,
предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗРЗСПЗЗ,
регламентирани в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и
правилника за неговото приложение /ЗСПП и ППЗСПЗЗ/.
На основание § 4к, ал. 10 от ЗСПЗЗ през последните три години Областна
администрация Монтана е представяла справка за необходимите средства от държавния
бюджет за възлагане на планове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ във връзка с изпълнение на
съдебни решения, издадени в периода 2006 – 2008 г., и за нови местности, но такива не
са отпускани, което възпрепятстваше и забавяше процеса на уреждането на
взаимоотношенията между бившите собственици и правоимащите ползватели и
предизвиква остро недоволство на засегнатите граждани, като негативната им реакция
е насочена към работата на областната администрация и респективно към областния
управител.
Още с встъпването си в длъжност, Областният управител постави като
приоритет до края на 2010 г. да бъде възложено изготвянето на планове на
новообразуваните имоти за имотите, предмет на неизпълнените съдебни решения,
натрупани в периода 2006 – 2008 г., и да бъде направено необходимото за изпълнение
на дейностите по довършване на възложените планове на новообразуваните имоти по
съдебни решения и на местности на територията на общините Монтана и Вършец.
От средствата за издръжка на Областна администрация Монтана бяха отделени
средства в размер на 5793 лв. с оглед решаване на проблемите на гражданите, и през
2010 г. в изпълнение на поставените цели се извърши следното:
 Установяване на етапите, до които е достигнала процедурата за всички
местности от територията на общините Монтана, Берковица и Вършец или за
отделни имоти по съдебни решения от периода 2004-2008 г., за които в
предишни години са възложени за изработване планове на новообразуваните
имоти, но все още не е издадена заповед на Областния управител за
одобряването им.
 Систематизиране на документите, създаване на организация за продължаване на
дейностите по местности и изпращане на писма до съответните общини за
представяне на влезли в сила заповеди по §62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, с които
на ползвателите се признава или отказва правото да придобият собственост
върху ползваните от тях имоти.
 Изготвяне на техническо задание и договор за възлагане на ПП и ПНИ за имоти
от неизпълнени съдебни решения за местности в общините Монтана и
Берковица.
 Провеждане на заседания на междуведомствената комисия по чл. 28б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ, назначена от Областния управител за разглеждане и приемане на
плановете, изготвяне на протоколи и изпращане на плановете в съответните
общини за обявяване. Комисията е провела 3 заседания, на които са приети
ПНИ, изработени в изпълнение на 32 броя съдебни решения. За работата на
комисията са съставени протоколи.
 Изготвяне на доклади до Областния управител и подготвяне на заповеди за
одобряване на плановете.
 Одобряване на плановете и изпращане на заповедите за обнародване в Държавен
вестник.
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 Изпращане на заповедите и одобрените планове в съответните общини за
обявяване и на общинските служби “Земеделие”.
 Изготвяне на отговори на жалби и участие в приемите на областния управител и
заместниците му по въпроси на граждани, свързани с §4 от ППЗСПЗЗ.
В резултат на извършените действия са одобрени планове на новообразуваните имоти и
са издадени заповеди за следните местности:
Местност “Манчовото” в землището на гр. Вършец:
- Помощният план и Планът на новообразуваните имоти на местността са
възложени за изработване от Областния управител по договор от месец април
2004 г.
- Издадена е Заповед № РД 08-168/08.09.2010г. на Областния управител за
одобряване на План на новообразуваните имоти и регистър към него на
местността “Манчовото” в землището на гр. Вършец.
- Срещу заповедта са подадени 6 броя жалби, по които са заведени дела в
Административен съд Монтана. С три съдебни решения заповедта на Областния
управител е потвърдена, с две е отменена, а едно дело все още не е
приключило.Заповедта за одобряване на ПНИ е влязла в сила, с изключение на
имотите за които е отменена.
Местностите “Бърдото - Конички дол” в землището на с. Долна Вереница, община Монтана:
- Помощният план и Планът на новообразуваните имоти за местностите “Бърдото
- Конички дол” са възложени за изработване от Областния управител по договор
от м. декември 2006 г.
- Издадена е Заповед № РД 08-201/15.11.2010 г. на Областния управител за
одобряване на План на новообразуваните имоти и регистър към него на
местностите “Бърдото - Конички дол” в землището на с. Долна Вереница,
община Монтана.
- При обявяването на плановете няма постъпили възражения.
- Срещу заповедта за одобряване на ПНИ няма постъпили възражения и тя е
влязла в сила.
Местност “Парта” в землищата на с. Долна Вереница и на гр. Монтана, община Монтана – има
три етапа в изпълнението на съдебни решения:
- Помощният план и Планът на новообразуваните имоти за отделни имоти, за
които със съдебни решения е отменена заповедта на Областния за одобряване
ПНИ на местността “Парта” са възложени по договори от ноември и декември
2007 г., в изпълнение на 71 броя съдебни решения за м. “Парта”, издадени в
периода 2006 – 2007 г.
 Първи етап по горецитираните договори: Завършен е през 2009г., Издадена е
заповед за одобряване на ПНИ в изпълнение на 48 броя съдебни решения, а по 2
броя съдебни решения комисията е приела, че има спор за имуществено право,
който трябва да се реши по съдебен ред. Имало е две жалби по които са заведени
съдебни дела. Само по едната от жалбите съдът е отменил заповедта на
областния управител и през настоящата 2011 г. ще трябва да се възложи
изготвяне на ПНИ в изпълнение на съдебното решение.
 Втори етап по горецитираните договори:
 Завършен е през 2010 г., изпълнени са 19 броя съдебни решения.
 Издадена е заповед №РД 08-220/14.12.2010 г. на Областния управител за
одобряване на План на новообразуваните имоти и регистър към него за
отделни имоти в местността “Парта”
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За 1 брой съдебно решение проекта за ПНИ по преценка на комисията по чл. 28б, ал. 2
от ППЗСПЗЗ е изпратен за разглеждане от комисията, назначена със заповед на Кмета
на община Монтана, тъй като е преценено, че е от нейна компетентност.
Един брой съдебно решение ще бъде изпълнено заедно със съдебните решения от трети
етап.
При обявяването на плановете няма постъпили възражения.
Срещу заповедта за одобряване на ПНИ няма постъпили възражения и тя е влязла в
сила.
Трети етап - по Договор № 22 от 18 октомври 2010 г.
Със средства на Областна администрация Монтана, в изпълнение на последните 12
броя съдебни решения, издадени в периода 2007 – 2008 г., е възложено изработване на
помощен план и план на новообразуваните имоти за отделни имоти от местността
“Парта” в землищата на с. Долна Вереница и на гр. Монтана, община Монтана и от
местността “Сарановец” в землището на гр. Берковица, предмет на горецитираните
съдебни решения.
Изработените планове и регистърът към тях са приети от междуведомствената комисия
по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ с протокол от 01.12.2010 г. и са съобщени от община
Монтана и от община Берковица на заинтересуваните лица по реда чл. 28б, ал. 4 от
ППЗСПЗЗ.
Подадените възражения в определения едномесечен срок, който изтече около средата
на м. февруари 2011 г. , ще бъдат изпратени от кметовете на общините Монтана и
Берковица в областната администрация и ще бъдат разгледани от комисията по чл. 28б,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ, като за основателните от тях ще се направи корекция в приетите
планове и ще бъде издадена заповед за тяхното одобряване.
2.Представител на областна администрация участваше в комисия по §4к, ал. 12 от
ЗСПЗЗ, назначена от Кмета на община Монтана, за приемане на проекти за изменение
на одобрени ПНИ за местности на територията на община Монтана. Проведени са две
заседания, на които са разгледани общо 94 проекта.
XX.Дейности по Закон за устройство на територията
В изпълнение на правомощията на Областния управител, произтичащи от Закона за
устройство на територията, са извършени следните действия:
Във връзка с постъпило искане от фирма “КОМ 2016” АД гр. София е направено
съгласуване на проект ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за
обект: “Писта №1 /СП1/ и пътническа въжена линия /ПВЛ1/ в обхват от хижа Ком в
местността “Горната кория” до връх “Среден Ком” в землището на гр. Берковица по
Общия устройствен план на Спортно -туристически комплекс “Берковски балкан”.
Проучени са комплект документи и е издадена Заповед на Областен управител
Монтана, с която се дава разрешение за изработване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива за обект “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност с .
Якимово – гр. Вълчедръм на “МОНТ-7 ХОЛДИНГ” ООД”.
Във връзка с постъпило искане за одобряване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива и издаване на разрешение за строеж за обект “Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност на “МОНТ-7 ХОЛДИНГ” ООД” разделен от фирмата на етапи
както следва:
с. Медковец – с. Долно Церовене
с. Благово – с. Боровци
с. Расово – гр. Лом
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с. Якимово – с. Черни връх – гр. Вълчедръм
е извършено разглеждане на внесените комплекти инвестиционни проекти, след което
същите са върнати на вносителя с писмени указания за привеждането им в съответствие
със законовата и нормативна уредба.
При необходимост и преценка на юристите им е оказвано съдействие за осъществяване
контрол на решенията на общинските съвети, третиращи проблеми свързани със ЗУТ.
Набирани са оферти и са извършвани последващи действия и срещи за изработване на
изменение на ПУП за разделяне парцела на болница “Д-р Стамен Илиев” и за възлагане
изработване на схеми на обособените обекти в административната сграда на областна
администрация Монтана.
XXI. Дейности свързани с организационно-техническата подготовка на избори
В изпълнение на Закона за местните избори областна администрация Монтана във
взаимодействие с общинска администрация - Лом проведе организационнотехническата подготовка за произвеждането на частичен избор за кмет на кметство –
с. Станево, община Лом.
Организирано беше отпечатването на бюлетините и създадена организация за
предоставянето на необходимите изборни книжа и материали на Общинската
избирателна комисия. В резултата на създадената организация произвеждането на
частичен избор в с. Станево, община Лом премина нормално.
XXII. Дейности по съхраняване на документите и другите материали на Областна
администрация
В съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за
реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и ползването на
документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции за
осъществяване работата с документи в Областна администрация Монтана се създаде
учрежденски архив.
Съгласувано с директора на Регионална дирекция «Архиви» - Монтана бяха утвърдени
от Областния управител Вътрешни правила за дейността на учреждeнския архив. Бяха
определени и оборудвани помещения в сградата на областна админстрация за
архивохранилища, както и определени длъжностните лица изпълняващи функциите на
завеждащ учрежденския архив. Със заповед на Областния управител беше създадена
постоянно действащата експертна комисия, която да съставя Номенклатура на делата
със срокове за тяхното съхранение и изготвя предложения за актуализирането им, да
организира внедряването на Номенклатурата на делата, да контролира предаването на
документите в учрежденския архив, да организира и участва в експертизата по
ценността на документите на областна администрация.

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана
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