РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2013г.
/Докладът за дейността на Областна администрация Монтана през 2013 г. е изготвен и структуриран
съгласно изискванията на чл. 59 и чл. 63 от Закона за администрацията/

І. ЧOВЕШКИ РЕСУРСИ
І.1. Численост
Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана с
Устройствения правилник на областните администрации до 26.08.2013 г. е 37 броя, а от
27.08.2013 г е 33 броя.
Към 31.12.2013 г. всички щатни бройки са заети. От тях 11 са по трудово
правоотношение и 22 по служебно правоотношение.
За разглеждания период по ПМС № 212/1993 г. за организиране на денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при
стихийни бедствия и крупни производствени аварии работят 5 служители, които
осъществяват денонощно дежурство и 2 – по ПМС № 258/2005 г. за дейностите и
задачите по отбранително мобилизационна подготовка на държавните органи и
юридическите лица с военновременни задачи, които осъществяват охрана на Пункта за
управление. Към края на годината една от двете извънщатни бройки по ПМС № 258 е
незаета.
По ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации са назначени 3 служители. Те извършват дейности по поддръжка и
хигиенизиране сградата на областната администрация.
По програма „Старт на кариерата” 2012/2013 са работили 2 специалисти – 1 в
дирекция АКРРДС и 1 в дирекция АПОФУС.
По същата програма 2013/2014 от м. октомври 2013 г. работят 6 специалисти – 4
в дирекция АКРРДС и 2 в дирекция АПОФУС.
През годината по НП „ОСПОЗ” са назначени 11 лица с дейности по поддръжка и
охрана на държавни обекти на територията на община Монтана.
През 2013 г. едно лице е работило по проект „Нов избор – развитие и
реализация” на длъжност „Работник, озеленяване”. Трудовото правоотношение на
лицето е прекратено през м. май 2013 г., поради изтичане срока на договора.
По проект „Подкрепа за заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси” за срок от 9 месеца, от 11.02.2013 г. до 11.11.2013 г., са назначени и са
работили 126 безработни лица – 34 на длъжност „Пазач – портиер и 92 на длъжност
„Пазач”.
По проект „Повишена заетост и подобрена сигурност в рискови общини от
област Монтана’’ от Регионалната програма за заетост на област Монтана за срок от 6
месеца, от 08.04.2013 г. до 08.10.2013 г., са назначени и работили 45 безработни лица от
рискови групи на пазара на труда на длъжност „Пазач, невъоръжена охрана”.

По проект „Ново начало – от образование към заетост”, финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси” за срок от 6 месеца, от 01.02.2013 г. до 31.07.2013 г.,
са наети и работили 4 безработни лица на възраст до 29 г. - 2 на длъжност «експерт», 1
на длъжност «младши специалист» и 1 на длъжност «специалист, обработка на данни».
І.2. Назначаване на служители
За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. по утвърдената численост на
персонала са назначени 7 служители:
· 6 по трудово правоотношение - 1 на длъжност областен управител, 3 на
длъжност заместник областен управител, 2 на длъжност главен специалист в
дирекция АКРРДС.
· 1 по служебно правоотношение на длъжност младши експерт в дирекция
АКРРДС на основание чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител.
Проведена е 1 конкурсна процедура за длъжност младши експерт в дирекция
АКРРДС, като в резултат на нея е назначен 1 служител.
І.3. Прекратяване на правоотношения
През 2013 г. са прекратени правоотношенията с 9 служители от утвърдената
численост на персонала, както следва:
По служебно правоотношение
- 1 младши експерт в дирекция АКРРДС – на основание чл. 103, ал. 1, т. 7 от
Закона за държавния служител, поради завръщане на титуляра;
- 1 младши експерт в дирекция АКРРДС – на основание чл. 105, ал. 1 и 2 от ЗДСл
с предизвестие от страна на служителя;
- 1 младши експерт и 1 служител по сигурността на информацията – на основание
чл. 106, ал. 1, т.2 с предизвестие от страна на органа по назначаване, поради
съкращаване на длъжността
По трудово правоотношение
- 1 областен управител и 2 заместник областни управители – на основание чл. 19а
от Закона за администрацията;
- 2 специалисти – на основание чл. 328, ал. 1 т. 2 от Кодекса на труда с
предизвестие от страна на работодателя, поради съкращаване на щата.
Прекратени са правоотношенията с лицата наети по НП „ОСПОЗ” – на 9, поради
изтичане срока на договора, на 1 лице по взаимно съгласие е 1 лице е уволнено
дисциплинарно.
Поради изтичане срока на договорите са прекратени трудовите правоотношения
с 2 лица, наети по програма „Старт на кариерата”, с 1 лице по проект „Нов избор –
развитие и реализация”, със 126 лица по проект „Подкрепа за заетост”, с 45 лица по
Регионална програма за заетост и с 4 лица по проект „Ново начало – от образование
към заетост”.
І.4. Отпуски на служителите
През 2013 г. служителите от Областна администрация Монтана са използвали
778 дни полагащ им се платен годишен отпуск.
Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2013 г. е 174
дни.
І.5. Обучения на служителите
За периода 01.01.2013-31.12.2013 г. общо 27 служители са участвали в обучения,
като 12 от тях са преминали по едно обучение, а 15 са участвали в повече от едно
обучение.
По теми преминатите обучения са следните:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

Разпределение на компетентности и тенденции към децентрализация - какво
предстои за България?;
Финансово-счетоводната дейност на Министерски съвет;
Електронно правителство: бум на виртуалното управление;
Подобряване на координацията в областта на актуването, управлението и
разпореждането с недвижими имоти;
Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса;
Опознай непозната част от Балканите;
Разработване и въвеждане на моделите на СУБЗР по ОП 12 „Държавно
управление”;
„Управление на скоростта ” за повишаване на институционалния капацитет и
надграждане на професионалните учения в областта на пътната безопасност;
Слабости в системите за финансово управление и контрол в бюджетните
предприятия. Управление на риска;
Одит за пътна безопасност;
Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи;
Разработване на общи ресурси за териториално планиране, анализ и стратегии.
Референтен слой земно покритие – изграждане, публикуване и управление;
Връзки с обществеността на оперативните програми на прага на програмен
период 2014 – 2020 ;
Представяне на проблеми, визия, предложения от областите Монтана, Враца и
Видин, във връзка с подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на
Северозападен район Методология за усъвършенстване на работните процеси за
предоставяне на административните услуги;
Управление и разпореждане с имоти държавна собственост – принудително
отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди; учредяване на
ограничени вещни права върху имоти публична и частна държавна собственост
за изграждане на национален обект;
Обсъждане на проблеми на областните администрации, свързани с
кандидатстването им и изпълнението на проекти, финансирани по оперативни
програми.

І.6. Сключени договори с физически лица за извършване на услуги
Запазена е тенденцията в Областна администрация Монтана договори за
извършване на услуги от физически лица (граждански договори) да се сключват
инцидентно и при необходимост.
През периода са сключени 16 граждански договори:
· 2 с контрольр по проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейните
ефекти в страните от Югоизточна Европа – Международни дейности, насочени
към изготвяне на стратегии основани на доказателства” по ОП по цел
„Европейско териториално сътрудничество” - „Югоизточна Европа 2007-2013”;
· 1 за извършване на дейности по проект „SEEMIG – Управление на миграцията и
нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа – Международни дейности,
насочени към изготвяне на стратегии основани на доказателства”;
· 4 с лектори в обучения по проект „Координирани действия за разработване,
наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”,
финансиран по ОП „Административен капацитет”;
· 1 за поддръжка на интернет сайта на Областна администрация Монтана;

6 за изготвяне на пазарни оценки на имоти държавна собственост в управление
на областния управител на област Монтана;
· 2 за техническо и информационно осигуряване на Районната избирателна
комисия.
І.7. Стажове на ученици и студенти
През 2013 г. е проведен 1 студентски стаж.
ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Една от целите на Областна администрация Монтана за 2013 г. е Качествено и
прозрачно административно обслужване на потребителите на административни услуги,
отговаряща на стратегическата цел Облекчаване и подобряване на административното
обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип
“едно гише” от Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише”.
Целта се постига чрез предоставяне на пълна информация на потенциалните
потребители за извършваните административни услуги, посредством различни
комуникационни средства и получаване обратна връзка от потребителите за тяхната
удовлетвореност.
Административното обслужване в Областна администрация Монтана е
организирано на принципа „Едно гише”, което е във фоайето на сградата и е лесно
достъпно за посетителите.
Обслужването на гражданите се осъществява, чрез подаване на писмени
заявления, предложения и сигнали, без прекъсване. Те могат да подават своите
заявления от 09,00 ч. до 17,30 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители
на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава
до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след
обявеното работно време.
За реда и организацията на административното обслужване в администрацията
на 15.03.2010 г. са утвърдени вътрешни правила.
Услугите, които се предоставят от Областна администрация Монтана са в
съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните
услуги.
Информация за предоставяните административни услуги и образци на
документи за попълване са публикувани на интернет страницата на администрацията и
във фоайето на сградата, в непосредствена близост до гишето за административно
обслужване.
През 2013 г. са обработени общо 6993 преписки. Всичките в срок.
Предоставените административни услуги са 913 броя.
С цел проучване и измерването на удовлетвореността на потребителите на
гишето за административно обслужване има изнесени анкетни карти, които гражданите
може да попълнят и пуснат в поставена за целта кутия. На интернет страницата на
администрацията чрез обратна връзка също е предоставена възможност за мнения и
предложения.
През годината попълнени от гражданите са 16 броя анкетни карти на гишето за
административно обслужване и 150 електронни анкети на страницата на
администрацията. Най-голям е процента на гражданите отговорили, че са обслужени
любезно и компетентно и услугата е извършена в срок. Нисък е процента на
потребителите, които предпочитат услугите да се извършват по електронен път.
В администрацията във висока степен се спазват задължителните стандарти за
качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за
административно обслужване. При изпълнение на служебните си задължения

служителите носят бадж със снимка и данни за имената, длъжността и
административното звено, а при водене на телефонни разговори се идинтифицират с
име и фамилия. Осигурени са места за сядане пред гишето за административно
обслужване. Спазва се времето за чакане на граждани пред гишето да не надвишава 10
минути.
Областна администрация Монтана поддържа интегрирана система за управление
на качеството и информационната сигурност, съответстваща на международните
стандарти ISO 9001 и ISO 27001, 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 непрекъснато се обновява с актуална
информация. На него се публикува информация за извършваните услуги, приети
планове и стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, новини и съобщения за
работата на Областна администрация Монтана, регистри за имотите държавна
собственост и обществените поръчки, регистър на сигналите и жалбите постъпили до
Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, състав и
правилници за дейността на съветите и комисиите, решения по административни дела и
др.
ІІІ. БЮДЖЕТ
По бюджетната сметка на Областна администрация Монтана за 2013 г.
приходите са 289461 лв., а разходите – 541873 лв.
Приходите е предвидено да се формират от приходи и доходи от собственост,
държавни такси, постъпления от продажба на нефинансови активи и други приходи.
Разходите по сметката са предвидени за възнаграждения и осигуровки на
персонала – 475527 лв. и за издръжка – 66346 лв.
Освен това разходите на администрацията са разпределени по функции:
- функция І „Общи държавни служби” – 498873 лв.
- функция ІІ „Отбрана и сигурност” – 43000 лв.

-

Някои от корекциите на бюджетната сметка на администрацията през годината
са следните:
13840 лв. за разходи по провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. с
въпрос «Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез
изграждане на нова ядрена електроцентрала?»
33533 лв. за разходи по подготовка и произвеждане на избори за народни
представители през 2013 г.
114575 лв. за възнаграждения на наетите по програми за временна заетост с
работодател Областния управител на област Монтана;
20753 лв. за осигуровки върху възнагражденията на наетите по програми за
временна заетост с работодател Областния управител на област Монтана;
34690 лв. за извънреден и нощен труд на наети по проект „Подкрепа за заетост”
и Регионална програма за заетост
3214 лв. за разходи по Комуникационната стратегия на РБългария;
36481 лв. за разходи по проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейните
ефекти в страните от Югоизточна Европа – Международни дейности, насочени
към изготвяне на стратегии основани на доказателства” и др.

ІІІ.1. Приходи
През 2013 г. приходите на Областна администрация Монтана са 125112 лв., а за
същия период на 2012 г. са 226961 лв.
Приходите по параграфи за 2012 г. и 2013 г. са както следва:

§

2405
2406
2408
2500
2802
3600
3701
3702
4040
4610

Наименование на приходния
параграф
Наем имущество
Наем земя
Лихви
Държавни такси
Глоби, санкции, неустойки,
наказателни лихви
Други неданъчни приходи
ДДС
ЗКПО
Продажба на нефинансови
активи
Текущи дарения, помощи и др.
от ЕС
Общо

Приходи
Приходи
по
бюджетна
сметка
2013 г.
20857,00
3540,00
4818,00

5000,00

255246,00

289461,00

Приходи
2013 г.

Приходи
2012 г.

Разлика
2013/2012

29538,00
1809,00
403,00
7310,00
197,00

30178,00
1546,00
87,00
10065,00
899,00

-640,00
+263,00
+316,00
-2755,00
-702,00

2592,00
-24822,00
-167,00

5182,00
-53555,00
-8427,00

-2590,00
+28733,00
+8260,00

92207,00 240986,00

-148779,00

16045,00

+16045,00

125112,00 226961,00

-101849,00

Част от приходите са формирани от наем на имоти държавна собственост.
През 2013 г. са събрани и лихви за просрочени наемни вноски за отдадените под
наем имоти.
Приходите от продажба на нефинансови активи са от продажба на прилежащи
терени държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана
към чужди сгради.
Събраните такси са за предоставени административни услуги са за услуги по
Закона за държавната собственост.
ІІІ.2. Разходи
През 2013 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в
размер на 927866 лв.
От тях 340554 лв. са за възнаграждения на списъчния състав на
администрацията, 227995 лв. са за възнаграждения на нещатен персонал в т.ч. и наетите
по програми за временна заетост и обезщетения, 131782 лв. са социалните и здравните
осигуровки на всички наети, 221866 лв. са изразходени за издръжка на
администрацията и 5669 лв. за придобиване на компютри и хардуер.
Разходите през 2013 г. са със 129495 лв. повече от разходите за 2012 г. Основно
превишението се дължи на разходи за възнаграждения и осигуровки на наетите по
национални програми и проекти с работодател Областния управител на област
Монтана.
През разглеждания период направените разходи за издръжка на
администрацията са намалени с 57413 лв., като основната причина за това са пониските разходи за отопление, след изграждането на нова локална система за отопление
през 2011 г., по – ниските разходи за материали, както и липсата на разходи за ремонти

и ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари, поради това че средствата за 2013
г. са предоставени директно на общините.

§
01-00
02-00
05-00
10,00
42-00
52-00

Разходи м. януари – м. декември
Наименование на разходния
Разходи
параграф
2013 г.
Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови и служебни
340554,00
правоотношения
Други възнаграждения и плащания на
227995,00
персонала
Задължителни осигурителни вноски от
131782,00
работодатели
Издръжка
221866,00
Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинства
Придобиване на ДМА
5669,00
927866,00

Разходи
2012 г.

Разлика
2013/2012

309638,00

+30916,00

104404,00

+123591,00

101069,00

+30713,00

279279,00

-57413,00

2901,00

-2901,00

1080,00
798371,00

+4589,00
+129495,00

Основните разходи за издръжка на администрация са за материали, горива, ел.
енергия, вода, пощенски услуги, телефонни разговори, командировки и др.
Разходи за издръжка
Наименование на разходния
Разходи
Разходи
§
параграф
2013 г.
2012 г.
10,00 Издръжка в т.ч.
221866,00 279279,00
Материали и работно облекло
15176,00 19795,00
Горива
19876,00 16318,00
Ел. енергия
16205,00 15532,00
Парно
11697,00 13782,00
Вода
919,00
425,00
М-ли и консумативи за компютърна
3920,00
4268,00
техника и компютърна техника
Материали за Избори 2013 и
5511,00
0,00
Референдум
Пощенски разходи
4189,00
3851,00
Копирни услуги
377,00
Телефонни разговори
8177,00
7606,00
Мобилни телефони
5901,00
4665,00
Други външни услуги
62693,00 41169,00
Поддръжка на техника и софтуер
5875,00
6002,00
Интернет и поддръжка на сайт
2971,00
3640,00
Дезинфекция
2016,00
1830,00
Ремонт на автомобили
2416,00
3325,00
§4
150,00
1350,00
Ремонти Расник
34511,00
Ларвицидна и имагицидна обработка
41902,00
срещу комари
Комуникационна стратегия
3052,00
3211,00
Данъци и такси
30318,00 30754,00
Командировки в страната
5517,00 11154,00
Командировки в чужбина
8751,00
2400,00

Разлика
2013/2012
-57413,00
-4619,00
+3558,00
+673,00
-2085,00
+494,00
-348,00
+5511,00
+338,00
-377,00
+571,00
+1236,00
+21524,00
-127,00
-669,00
+186,00
-909,00
-1200,00
-34511,00
-41902,00
-159,00
-436,00
-5637,00
+6351,00

Застраховки
3726,00
4602,00
-876,00
Изпълнителен лист по съдебни дела
25,00
1273,00
-1248,00
Други разходи
2785,00
5537,00
-2752,00
През 2013 г разходите в размер на 17272 лв. за материали са формирани от
разходи за хартия и канцеларски материали, почистващи материали, представителни
разходи за цветя и минерална вода, материали за поддръжка на сградата на Областна
администрация и сградата на „Расника”, материали и консумативи за автомобилите и
др.
Разходите за други външни услуги от 62693 лв. представляват разходи за обяви,
изготвяне на пазарни оценки и експертни оценки за преоценка на активи, куриерски
услуги, надзорни одити по ИСО, поддръжка ел. инсталация, СОД, асансьор, ПИИ,
ремонт компютри, климатици, принтери, разходи за обслужване от СТМ, разходи по
проекти по ОПАК и SEEMIG и др.
През 2013 г. от Областна администрация Монтана са изпълнявани следните
проекти:
- Проект BG051PO001-1.1.03 "Нов избор - развитие и реализация", ОП "Развитие
на човешките ресурси". Проектът е с период на изпълнение 01.06.2012 г. 01.06.2013 г. Назначено е 1 лице на длъжност "работник, озеленяване". Общата
стойност на проекта е 5941,79 лв., от които 2634,30 лв. са за 2013 г.
- Програма "Старт на кариерата" с период на изпълнение 24.10.2012 г. 24.07.2013 г. Назначени са 2 лица на длъжност „специалист”. Общата стойност
на програмата е 7912,15 лв., от които 5797,54 лв. са за 2013 г.
- Програма "Старт на кариерата" с период на изпълнение 21.10.2013 г. 21.07.2014 г. Назначени са 6 лица на длъжност „експерт”. Средствата по
програмата за 2013 г. са 6777,84 лв.
- Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /НП
ОСПОЗ/ с период на изпълнение 01.01.2013 г. - 01.01.2014 г. Назначени са 11
лица на длъжност "общ работник, поддържане на сгради". Общата стойност на
програмата е 18680,76 лв.
- Проект BG051PO001-1.1.06 "Ново начало - от образование към заетост", ОП
"Развитие на човешките ресурси" с период на изпълнение 01.02.2012 г. 01.08.2013 г. Назначени са 4 лица на длъжности „експерт”, „младши
специалист” и "специалист, обработка на данни" и 3 наставници на наетите
лица. Общата стойност на проекта е 14771,08 лв.
- Проект „Повишена заетост и подобрена сигурност в рискови общини от област
Монтана’’ от Регионалната програма за заетост на област Монтана с период на
изпълнение 08.04.2013 г. – 08.10.2013 г. Назначени са 45 безработни лица от
рискови групи на пазара на труда на длъжност „пазач, невъоръжена охрана”.
Проектът е на стойност 103916,00 лв.
- Проект „Подкрепа за заетост”, ОП „Развитие на човешките ресурси” с период на
изпълнение 11.02.2013 г. – 11.11.2013 г. Назначени и са работили 126 безработни
лица – 34 на длъжност „пазач – портиер” и 92 на длъжност „пазач”. Проектът е
на стойност 536228,00 лв.
- Проект А10-13-36/11.01.2012 „Координирани действия за разработване,
наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”,
финансиран по ОП „Административен капацитет” с период на изпълнение
11.01.2012 г. – 11.08.2013 г. Общата стойност на проекта за ОА Монтана е
481034,00 лв.
- Проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от
Югоизточна Европа – Международни дейности, насочени към изготвяне на
стратегии основани на доказателства” по ОП по цел „Европейско териториално
сътрудничество” - „Югоизточна Европа 2007-2013” с период на изпълнение
01.04.2012 г. – 30.11.2014 г. Общия размер на допустимите разходи на

Партньора (Областна администрация Монтана) за изпълнението на проекта –
87 078 евро (170310 лв.). През 2013 г. по проекта са изразходени 41554,00 лв.
ІV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
През 2013г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранителномобилизационната подготовка /ОМП/ в област Монтана, като част от подготовката на
страната за отбрана, поддържане на националното стопанство, територията и
населението в готовност за работа във военно време, е изготвен Годишен план за
работа по ОМП на Областна администрация – Монтана през 2013 г.
Актуализирани са съставите на Областния съвет за сигурност /ОСС/ – Монтана и
на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, както и схемите за
тяхното оповестяване.
Ежемесечно са провеждани занятията с оперативните дежурни по ОСС –
Монтана и тренировки по оповестяване.
Проведени са и планираните тренировки по оповестяване с ОД по ОСС –
Монтана, съгласно утвърден график.
Извършени са и дейности по усвояване на плана за привеждането на област Монтана в готовност за работа във военно време.
В процес на изготвяне е нов военновременен план на Областна администрация
Монтана в изпълнение на ПМС № 89 от 2 май 2012 година за приемане на Държавен
военновременен план, ПМС № 286 от 18 октомври 2011 г. и Наредба за планиране на
граждански ресурси за отбрана от 16.11.2010 г.
През годината е работено съвместно с общините. Изготвени са указания до
кметовете на общини от област Монтана по планирането и организиране и изпълнение
на дейности по отбранително-мобилизационната подготовка през 2013 г.
Изготвен е отчет до министъра на отбраната на Р България за изразходените
средства за ОМП през 2012 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2014 г.
Изпратена е и заявка за контролни числа за отсрочване от повикване във ВС при
мобилизация на запасни и техника-запас през 2014 г.
Взето е участие в национална работна среща ръководена от МО с участие на
експерти и специалисти от министерства и ведомства, областни администрации и
общини относно реда и начина за извършване на военновременното планиране.
През годината са сформирани междуведомствени комисии по различни поводи:
- За извършване на пролетна и есенна проверка и обследване на техническото и
експлоатационно състояние и аварийното планиране на водностопанските
обекти (язовири, защитни диги, хвостохранилища, изравнителни басейни и
речни корита) на територията на област Монтана. За резултатите от проверката
и дадените предписания са изпратени доклади до министъра на вътрешните
работи;
- За извършване на проверки и обследвания на обекти, намиращи се на
територията на общини от област Монтана, засегнати от природни бедствия и
изготвяне на становища на областния управител по целесъобразност, относно
финансирането им от МКВПМС;
- За извършване на проверка за изпълнение на решенията на МКВПМС и
изразходване от държавни органи и органи на местното самоуправление в
област Монтана на финансови средства, предоставени от Комисията за
извършени дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последици от бедствия за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. В резултат на
проверката е изготвен доклад на областния управител на област Монтана до
министъра на вътрешните работи за резултатите от нея;

-

За извършване на проверки на складове и площадки с «ББ – кубове» за
съхранение на залежали и негодни за употреба продукти за растителна защита,
намиращи се на територията на областта.
През годината са проведени заседания на:
- Областен съвет по сигурност – 1 заседание;
- Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и за
взаимодействие с Националния щаб – 3 заседания;
- Областен кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област
Монтана – 2 заседания;
- Областна комисия „Военни паметници” – 2 заседания.
Областния кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област
Монтана съвместно с представители на Министерството на отбраната е извършил
извънредно обследване и проверка състоянието на предоставения от МО войскови
район за изграждане на Временен приемателен център за настаняване на бежанци в с.
Охрид, община Бойчиновци.
През годината са направени 4 планови тренировки по утвърден график за
оповестяване членовете на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при
бедствия в област Монтана в изпълнение на Наредба за ранното предупреждение и

оповестяването при бедствия и тестване на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия на органите на изпълнителната
власт и частите на ЕСС.
Проведена е работна среща на областния управител с членовете на областния
щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и кметовете на общини по
подготовката на област Монтана за зимен сезон 2013 – 2014 г.
V. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ
През 2011 г. е разработена Система за оценка на корупционния риск в Областна
администрация Монтана, която е утвърдена със Заповед РД-20-12/28.02.2012 г. с
основна цел да определи индикаторите за корупционен риск в администрацията,
методите за оценка на корупционния риск при изпълнение на служебните и трудовите
задължения на служителите и да подпомогне изграждането на вътрешна система за
мониторинг и управление на корупционния риск.
Предвидено е оценката на корупционния риск да се извършва един път годишно,
до 31.03. на съответната година.
На 29.03.2013 г. комисия, в чиито състав са заместник областен управител,
главния секретар, директорите на дирекции и главен юрисконсулт извърши оценка на
корупционния риск в администрацията.
За определяне съществуването на индикатори за наличие на корупционен риск в
администрацията, комисията използва три способа за събиране на информация – анкета
за самооценка на корупционния риск, преглед на нормативните и
вътрешноведомствени актове и запознаване с документи за оценка на корупционния
риск, във връзка с проверки и одити.
След обсъждане на обективните и субективните, вътрешните и външните
условия е установено наличие на 3 индикатора за корупционен риск:
- непълна и неясна правна уредба, позволяваща тълкуване по различен начин на
нормативните актове;
- непълнота и липса на регулатори в нормативните актове;
- резки негативни промени в икономическото и социалното положение.
Наличието на 3 индикатора предполага нисък корупционен риск.
За поддържане на ниската степен на корупционен риск комисията е предложила
да продължи изпълнението на мерките заложени през 2012 г., като се поддържа
актуална информация в публикуваните на интернет страницата на ОА Монтана
регистри по управлението и разпореждането с държавната собственост, регистър на

обществените поръчки, а попълнените анкети от потребителите на административни
услуги с цел получаване на информация за евентуално наличие на корупционни
практики бъдат обобщени и анализирани.
В областна администрация Монтана действат и Антикорупционни процедури,
които са част от Системата за финансово управление и контрол и чрез тях се определят
механизмите за сигнализиране, проверка, разкриване и докладване на административни
слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и
нередности.
През 2013г. във връзка с промяна в списъка на унифицираните административни
услуги, публикуван на страницата на Системата за самооценка на административното
обслужване са актуализирани списъка с унифицираните административни услуги,
предоставяни от ОА Монтана и списъка с унифицираните административни услуги,
предоставяни от всички администрации.
Актуализираните списъци са публикувани на страницата на ОА Монтана и на
видно място (във фоайето) на ОА Монтана.
В своята дейност администрацията се стреми към прозрачност на управленските
процеси и при предоставянето на публичните услуги.
Предоставянето на административни услуги в Областна администрация Монтана
е организирано на принципа „едно гише”, което ограничава прекия контакт между
потребителя на услугата и служителя и намалява риска от корупционни действия.
Управлението и разпореждането с държавно имущество се осъществява при
спазване на ЗДС и правилника за неговото прилагане. За по-голяма публичност на
дейността по отношение на държавната собственост на интернет страницата на
администрацията са публикувани и се поддържа актуална информация в тях следните
регистри:
- Регистър на извършените разпоредителни сделки с имоти – част на държавна
собственост в управление на областния управител на област Монтана;
- Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния управител на
област Монтана, върху които е учредено безвъзмездно право на ползване на
регионални ръководства на синдикални организации;
- Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния управител на
област Монтана предоставени под наем през 2013 г.;
- Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния управител на
област Монтана;
- Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния управител на
област Монтана, за продажба през 2013 г.;
- Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния управител на
област Монтана, за отдаване под наем през 2013 г.;
- Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област Монтана
до 2007 г.;
- Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област Монтана
от 2007 г.
Възлагането на поръчки се извършва при спазване изискванията на Закона за
обществените поръчки.
През 2013 г. Областна администрация Монтана не е обявявала поръчки по реда
на ЗОП.
За по-голяма публичност при обявяването и изпълнението на обществени
поръчки на страницата на администрацията е публикуван регистър на обществените
поръчки, проведени от ОА Монтана но НВМОП и ЗОП за периода 2010 – 2012 г.
При назначаване на служители в ОА Монтана стриктно се спазват ЗДСл, КТ,
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Вътрешните правила
за подбор, назначаване, преназначаване и заместване на служителите в ОА Монтана.

През м. септември 2013 г. е проведен един конкурс за назначаване на държавен
служител за длъжност младши експерт.
На интернет страницата са публикувани и декларациите на служителите по чл.
12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
С цел повишаване прозрачността и публичността в дейността на областна
адмнистрация Монтана на Интернет страницата на областна администрация Монтана е
актуализирана и допълнена информацията за заседания на областните съвети и
комисии, като са публикувани протоколите за периода от 2010 г. до момента.
За повишаване прозрачността в работата на администрацията на всяко
тримесечие на интернет страницата се публикува обобщена подробна информация за
върнатите и оспорени решения на общинските съвети, а своевременно в сектора
„Новини” се обявява всяко едно върнато или оспорено решение.
Публикуват се и решения и определения по административни дела със страна
областния управител на област Монтана.
На интернет страницата на ОА Монтана се поддържа и актуален регистър на
проектите, който включва действащи проекти, приключили проекти, проекти чакащи
одобрение и презентации с възможности за финансиране на бизнеса по оперативни
програми.
Един от способите за осъществяване дейности по превенция и противодействие
на корупцията е чрез Областния обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията /ООСППК/, който е консултативно звено към областния управител.
През 2013 г. са проведени три заседания на Съвета.
На тях са разгледани резултатите от анкета сред гражданите и бизнеса с цел
получаване на информация за евентуално наличие на корупционни практики в
общините и териториалните структури, разгледани и са приети отчетите на
териториалните звена и общините за второто шестмесечие на 2012 г. и първото на 2013
г., за постъпилите сигнали за корупция и предприетите действия и за усвоените от
общините средства, получени от Европейския съюз по програми на Министерства и от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
През 2013 г. е конституиран съвет с мандат 2013-2017 г. Обсъдена е програмата
за работа през 2014 г.
През годината на заседанията на Съвета е разгледана и е взето решение по един
сигнал.
Сигналите до ООСППК се завеждат в регистър, който е публикуван на интернет
страницата на администрацията.
VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
През 2013 г. в различни съдебни инстанции в страната от и срещу областния
управител на област Монтана (включително в качеството му на представляващ
държавата по пълномощно от министъра на финансите и от министъра на регионалното
развитие и благоустройството) са образувани и/или водени общо 25 съдебни дела, от
които към настоящия момент 6 висящи и 19 приключени, както следва:
· административни – 20 бр., от тях 3 висящи и 17 приключени;
· граждански – 5 бр., от тях 3 висящи и 2 приключени.
През отчетния период процесуално представителство пред органите на
съдебната власт е осъществявано по дела, образувани в рамките му, както и образувани
в предходните календарни години. Същевременно част от образуваните дела са
приключили през 2013г., а други са все още висящи, като за всяка отделна съдебна
инстанция са образувани в различни години и с различен номер.

VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
През 2013 г. Областният управител на област Монтана не е провеждал процедури по
Закона за обществените поръчки.
VIII. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
1.Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация през 2013 г. е упражняван текущ
контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното
самоуправление и местната администрация на територията на област Монтана.
Извършена е проверка на 2130 бр. решения. От тях върнати за ново обсъждане са 39 бр.
решения. От върнатите за ново обсъждане решения 29 бр. са отменени от общинските
съвети. Оспорени пред Административен съд Монтана са 16 бр. решения (+1 бр. от
2014 г.).
Заповеди
за
оспорване,
отменени
от АС
Монтана
/бр./
към
31.12.2013

Прекратени
производства
/към
31.12.2013

Протоколи
на ОбС
/бр./

Приети
решения
/бр./

Решения,
върнати
за ново
обсъждане
/бр./

Преразгледани
от ОбС след
връщането им
/бр./

Решения,
оспорени
пред АС
Монтана
/бр./

Заповеди за
оспорване,
потвърдени
от АС
Монтана
/бр./
към
31.12.2013

Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги
Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци

18
16
15
13
18

402
131
92
118
155

3
5
2
3
4

1
5
2
3
1

2
0
0
0
3

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

2
0
0
0
2

11

180

1

1

0

0

0

0

29
13
11
14

190
74
384
245

5
4
1
5

4
4
0
4

2
4
2
1

0
0
1
1

0
0
0
0

1
4
1
0

Якимово

18

159

6

4

0

0

общо

176

2130

39

29

3

0

Общински
съвет

2+1 от
2014 г.
16+1 от
2014 г.

1 +1 от
2014 г.
11+1 от
2014 г.

Информацията за осъществения контрол по общински съвети е както следва:
Общински съвет Берковица
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013
г. до 31.12.2013 г. –18 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 402 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
Със Заповед № АК-04-13/03.04.2013 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 492 от Протокол № 20, прието на
заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 20.03.2013 г. С посоченото
решение общинският съвет дава съгласие за преместване на предвиденото по план
застрояване за гаражна клетка № 4 на мястото на петно за гаражна клетка № 2, като по
този начин променя предмета на първоначалния договор и избягва разпоредбата на чл.
37 ал. 1 от ЗОС за провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Решението е взето в и противоречие с материалния закон, тъй като по-същество се
подменя имотът, върху който е отстъпено право на строеж. Със сключването на анекс

към договора, се учредява незаконосъобразно едно ново право на строеж. Допускането
на този анекс би довело до саниране на недостатъците на първоначалния договор,
което съгласно българското законодателство е недопустимо.
След като не е отменено в законоустановения срок със Заповед № АК-04-13(1)/19.04.2013 г. Решението е оспорено пред Административен съд Монтана (адм.
дело № 280).
С Решение № 560/19.05.2013 г. общинският съвет е отменил оспорения
административен акт и производството е прекратено.
Със Заповед № АК-04-16/24.04.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
532 от Протокол № 22, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено
на 12.04.2013 г. С посоченото Решение общинския съвет одобрява да се подпомагат
разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите,
неданъчните и другите общински приходи и утвърждава цени без ДДС на услугите за
организиране на погребение, като определя за издаването на смъртен акт цена от 1.67
лв. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закона за местните данъци и такси, за извършени
услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: за издаване на
дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно
издаване на препис-извлечение от акт за смърт. В ал. 2 на същата разпоредба са
изброени услугите, които не подлежат на таксуване. Видно от т. 3 на същата, не се
таксува съставянето на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него.
Утвърждавайки цена за издаване на смъртен акт, общинският съвет е нарушил
цитираните разпоредби, като на практика въвежда нова такса. Решението в частта на т.
2 относно издаването на смъртен акт противоречи и на разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от
Закона за гражданската регистрация, според която препис-извлечение от акта за смърт
представлява разрешение за погребение и се издава безплатно. Същият текст се
съдържа и в чл. 32, ал. 3 от Наредбата на община Берковица за управлението и
поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници.
След като не е отменено в законоустановения срок, Решението е оспорено пред
Административен съд – Монтана със Заповед № АК-04-25/16.05.2013 г. (адм. дело №
328/13 г.).
С Решение № 571/19.05.2013 г. общинския съвет е отменил оспорения
административен акт и производството е прекратено.
Със Заповед № АК-04-32/03.07.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
602 от Протокол № 26, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено
на 28.06.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Берковица предоставя за
безвъзмездно управление за срок от 10 години помещение на Сдружение с нестопанска
цел за провеждане на спортни и други мероприятия, свързани с осъществяване на
общественополезна дейност. Съгласно чл. 12, ал. 3 от ЗОС, имотите и вещите общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината
или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се
предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна
издръжка или на техни териториални структури. Сдружението не е на бюджетна
издръжка и съответно не попада в хипотезата и приложното поле на цитираната норма.
Цитираното в текста на Решението основание от ЗОС – чл. 14, ал. 6 касае отдаването
под наем на имот – частна общинска собственост, което изключва безвъзмездния
характер на правоотношението. На следващо място, съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗОС право
на ползване върху имоти – частна общинска собственост се учредява след решение на
общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен
конкурс. Налице е възможност за учредяване право на ползване, но след провеждане на
търг или конкурс. В случая такава процедура не се предвижда.

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 645/26.07.2013 г.
Общински съвет Бойчиновци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013
г. до 31.12.2013 г. –16 бр.
Приети решения на общинския съвет общо - 131 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-7/22.02.2013 г. на Областен управител на област Монтана
е върнато за ново обсъждане Решение № 195 от Протокол № 18, прието на заседание
на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 12.02.2013 г. С посоченото решение
общински съвет Бойчиновци променя по отношение площта на един от имотите( в т. 1)
от решение № 423 от Протокол № 50/02.09.2011 г., с което е изразил предварително
съгласие за промяна на предназначението и за учредяване на вещни права на имоти,
изброени в текста на решението, като е определил и срока на предварителното съгласие
за промяната на предназначението – 1 година. Този срок е изтекъл на 02.09.2012 г. С
изтичане на този преклузивен срок се прекратява и даденото предварително съгласие за
промяна на предназначението. Решение № 195 няма годен предмет и приемайки го
общински съвет Бойчиновци е постановил един нищожен административен акт.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 211/14.03.2013 г.
Със Заповед № АК-04-10/08.03.2013 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 199 от Протокол № 19, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 21.02.2013 г. С посоченото
решение общинския съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти – публична общинска
собственост, находящи се в с. Владимирово и възлага на Кмета на община Бойчиновци
да проведе търга и сключи договора за отдаване под наем. Видно от АОС №
106/19.03.2002 г. и АОС № 108/19.03.2002 г. имотите са актувани като публична
общинска собственост, като в т. 3 на актовете са описани като „естествен воден басейн
- блато”. От приложените скици става ясно че и двата имота са отредени за рибарници.
Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за водите (ЗВ) управлението на водните
обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на
концесия. Тъй като ЗВ е специален по отношение на ЗОС, следва да се приложат
разпоредбите на специалния закон. За да се изясни дали подлежат на концесиониране
или могат да бъдат отдадени под наем, следва да се изясни смисъла, духа и
приложението на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗК. Видно от текста, като
задължителен елемент, даващ принадлежност към кръга от обекти, които подлежат на
отдаване чрез концесия, законодателят е предвидил, че на концесия по реда на този
закон се предоставят „обектите от обществен интерес”. Тези обекти са изброени в т. от
1 до 4 на цитираната разпоредба. Имотите безспорно са публична общинска
собственост и попадат в кръга обекти от обществен интерес.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 213/14.03.2013 г.
Със Заповед № АК-04-15/12.04.2013 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 224 от Протокол № 21, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 29.03.2013 г. С посоченото
решение общински съвет Бойчиновци дава съгласие за продажба без търг на имот,
одобрява изготвената експертна оценка и определя продажната му цена на собственика

на законно построена върху нея сграда. От приложените към докладната записка
писмени документи липсват доказателства за наличието на нормативно установената
предпоставка в разпоредбата на ЗОС – наличие на законно построена в общинския
имот сграда. Липсва удостоверение или друг документ, който да установи по безспорен
начин, дали сградата, която е разположена в имота, обект на продажба, е законно
построена. Такова отбелязване липсва и в приложения акт за частна общинска
собственост.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 239/25.04.2013 г.
Със Заповед № АК-04-33/11.07.2013 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 261 от Протокол № 24, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 27.06.2013 г. С посоченото
решение Общински съвет Бойчиновци дава съгласие за промяна в характера на
собствеността от публична в частна общинска собственост и обявява за частна
общинска собственост описаните в текста на Решението имоти, които са с начин на
трайно ползване пасища и мери. Според чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) собствеността на общините върху мерите и
пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при
промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на ЗОС в определените в
ал. 3 случаи. Очевидно се има предвид основанието по т. 4 – инвестиционен проект,
свързан със социално-икономическото развитие на общината. В случая обаче такъв не е
налице. Дори и при наличие на основание измежду посочените в чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ,
към такова изменение може да се пристъпи едва след реализиране на съответната
процедура, указана в следващите алинеи. В случая тя не е спазена.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 265/25.07.2013 г.
Със Заповед № АК-04-34/11.07.2013 г. на Областен управител на област
Монтана е върнато за ново обсъждане Решение № 264 от Протокол № 24, прието на
заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 27.06.2013 г. С посоченото
Решение общинският съвет дава съгласие да бъде извършена замяна на имот – частна
общинска собственост с имот – собственост на физическо лице. Съгласно чл. 40, ал. 1
от ЗОС, не може да се извършва замяна на имот - частна общинска собственост, освен в
случаите, предвидени в закона, а те са следните: по чл. 36 от ЗОС, когато е способ за
прекратяване на съсобствеността, в хипотезата на чл. 21 от ЗОС, когато се извършва в
отчуждителна процедура и в изпълнение на социални програми, когато имотът е
общинско жилище – по чл.49, ал. 2 от ЗОС. В чл. 40, ал. 2 на ЗОС са предвидени още
три случая: за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор,
между общината и друга община или между общината и държавата и в други случаи –
при условия и по ред, определени в закон. Предвидената замяна на общинския имот с
частен не попада в нито едно от нормативно предвидените изключения, т.е. няма
фактическо основание, а като такава е забранена от закона.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 266/25.07.2013 г.
Общински съвет Брусарци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013
г. до 31.12.2013 г. – 15 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 92 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

Със Заповед № АК-04-21/09.05.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
174, прието на заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 29.04.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет разрешава отсичането на 27 бр. тополи в имот –
частна общинска собственост и възлага на кмета на общината да проведе „публичната
процедура” за продажба на тополите. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва
след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс. От текста на Решението не става ясно каква точно
процедура за продажба е възложена на кмета да проведе.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 176/27.05.2013 г.
Със Заповед № АК-04-46/11.11.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
217, прието на заседание на Общински съвет Брусарци, проведено на 30.10.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет продължава срока на договор за наем на
общинско недвижимо имущество на основание § 78 от ПРЗ към ЗИД на ЗОС.
Цитираната разпоредба дава възможност да бъдат продължени за срок до 10 години
само заварените с неизтекъл срок на действие към момента на влизане в сила на
изменението на закона договори за наем на общинско имущество, които са били
сключени за срок по-кратък от 10 години. Първоначалният договор за наем е сключен
на 03.01.2011 г. Към 2004 г., в момента на влизане в сила на § 78, ал. 2 от ЗОС, договор
между Община Брусарци и наемателя изобщо не съществува – договорът, чийто срок се
удължава с Решението е сключен години по-късно, поради което и § 78, ал. 2 от ЗОС е
неприложим, доколкото урежда висящи договори, но не засяга бъдещи такива.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 32/27.11.2013 г.
Общински съвет Вълчедръм
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013
г. до 31.12.2013 г. – 13 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 118 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-14/10.04.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
170, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 29.03.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет променя вида собственост на имоти публична в
частна общинска собственост и упълномощава кмета на общината да издаде заповед за
отписване от актовите книги за публична общинска собственост на имотите и да подаде
искане до Общинската служба по земеделие – гр. Вълчедръм за издаване на скиципроект за промяна на начина им на трайно ползване. Решението противоречи на
разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, според която собствеността на общините върху
мерите и пасищата е публична и може да се обяви за частна при промяна на
предназначението по реда на Закона за общинската собственост и само при
осъществяване на някоя от хипотезите в ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ, но не само
съобразно реда предвиден в ЗОС, а и след като са изпълнени специалните изисквания,
визирани в чл. 25, ал. 5 - ал. 10 от ЗСПЗЗ, в които законови разпоредби изрично е
направено разграничение между предназначение и начин на трайно ползване на
имотите. От текста на решението не е ясно кое от изброените изключения в чл. 25, ал. 3
от ЗСПЗЗ е налице за приемане на процесния акт. Съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ
условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за
други земеделски нужди се определят в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Скицата
проект представлява неразделна част от решението на общинския съвет за промяна на

начина на трайно ползване и същата липсва като реквизит на върнатия за ново
разглеждане акт.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 181/18.04.2013 г.
Със Заповед № АК-04-29/10.06.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
185, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 23.05.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост, като включва в нея за продажба имот –
частна общинска собственост. Осван че изготвената пазарна оценка на имота не е
актуална, общинския съвет приема тя да бъде намалена с 50%. По този начин приетата
оценка на имота става по-ниска от данъчната, а съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска
собственост, се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им оценки.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 193/25.07.2013 г.
Със Заповед № АК-04-39/14.08.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
205, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 26.07.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет променя характера на собствеността на имот от
публична в частна общинска собственост и упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за отписване от актовите книги на имотите. Имотът представлява сграда на
бившето училище. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната
просвета (ЗНП), имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на
закриване или преобразуване на държавни или общински училища, детски градини и
обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни
дейности по реда на Закона за държавната собственост, ЗОС и подзаконовите актове по
прилагането им. Използването на имота съгласно предвиденото в чл. 45, ал. 2 от ЗНП
предназначение предполага предоставяне на услуги за задоволяване на обществени
потребности от местно значение и следователно не може да се приеме, че имотът е
престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Не са изпълнени
предпоставките за промяна характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост, тъй като имотът не е загубил предназначението си да задоволява
обществени потребности от общинско значение. В чл. 6, ал. 1 от ЗОС изрично е
отбелязано, че имотите и вещщите публична общинска собственост, които са
престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 се обявяват за частна общинска
собственост.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 212/21.08.2013 г.
Общински съвет Вършец
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013
г. до 31.12.2013 г. – 18 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 155 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр.
Със Заповед № АК-04-11/29.03.2013 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 263 от Протокол № 26, прието на заседание на Общински
съвет Вършец, проведено на 22.03.2013 г. С него общинският съвет дава съгласие за
предоставяне на общински мери и пасища за срок от 6 календарни години за
индивидуално ползване на земеделски стопани на територията на община Вършец,
описани в Приложение № 1 и задължава кмета да сключи договори за отдаване под

наем на земеделските имоти с животновъдите описани в приложението. Имотите,
предмет на решението са пасище, мери за отдаването под наем на които е предвиден
специален ред в ЗСПЗЗ – само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни,
или на лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние за срок 5 години. Наличието на изрична разпоредба,
ограничаваща кръга на лицата, които могат да кандидатстват за наематели на мерите и
пасищата – общинска собственост, изключва възможността същите да бъдат отдавани
по общия ред. Законодателят е предвидил и различен от общия срок, за който могат да
бъдат отдавани тези земи – до 5 години.
Решението е преразгледано и изменено от общинският съвет с Решение №
266/19.04.2013 г.
Със Заповед № АК-04-18/29.04.2013 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 270 от Протокол № 28, прието на заседание на Общински
съвет Вършец, проведено на 19.04.2013 г. С него общинският съвет на основание § 78,
ал. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от ЗОС,
удължава с три календарни години срока на договор за наем на земеделска земя частна
общинска собственост. Разпоредбата на § 78, ал. 2, а именно, че договорите за наем,
сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на
наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на общинския
съвет, следва да се прилага при кумулативното наличието на определени предпоставки.
Разпоредбата е ограничена само спрямо такива договори, които освен че следва да са
сключени за срок по-малък от 10 години, следва също да са действащи към датата на
влизане в сила на изменението на закона. В конкретния случай не е налице една от
предпоставките. Първоначалният договор за наем е сключен много след влизане в сила
на § 78, ал. 2 от ЗОС, поради което е неприложим, доколкото урежда висящи договори,
но не засяга бъдещи такива.
След като не е отменено в законоустановения срок, Решението е оспорено пред
Административен съд – Монтана със Заповед № АК-04-26/27.05.2013 г. (адм. дело №
349/2013 г.).
С Решение № 289/31.05.2013 г. общинският съвет е отменил оспорения акт и
производството е прекратено.
Със Заповед № АК-04-17/29.04.2013 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 271 от Протокол № 28, прието на заседание на Общински
съвет Вършец, проведено на 19.04.2013 г. С него общинският съвет на основание § 78,
ал. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от ЗОС,
удължава с три календарни години срока на договор за наем на земеделска земя частна
общинска собственост. Разпоредбата на § 78, ал. 2, а именно, че договорите за наем,
сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на
наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на общинския
съвет, следва да се прилага при кумулативното наличието на определени предпоставки.
Разпоредбата е ограничена само спрямо такива договори, които освен че следва да са
сключени за срок по-малък от 10 години, следва също да са действащи към датата на
влизане в сила на изменението на закона. В конкретния случай не е налице една от
предпоставките. Първоначалният договор за наем е сключен много след влизане в сила
на § 78, ал. 2 от ЗОС, поради което е неприложим, доколкото урежда висящи договори,
но не засяга бъдещи такива.
След като не е отменено в законоустановения срок, Решението е оспорено пред
Административен съд – Монтана със Заповед № АК-04-28/27.05.2013 г. (адм. дело №
350/2013 г.).
С Решение № 290/31.05.2013 г. общинският съвет е отменил оспорения акт и
производството е прекратено.

Със Заповед № АК-04-19/29.04.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
277 от Протокол № 28, прието на заседание на Общински съвет Вършец, проведено на
19.04.2013 г. С посоченото Решение се допълва Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община
Вършец, като въвежда нова такса, която се заплаща при подаване на
декларация/заявление за намаляване или освобождаване от заплащане на такса битови
отпадъци. Общинският съвет има правомощието съгласно чл. 9 от Закона за местните
данъци и такси да определя местните такси и цени на услуги, посочени в ЗМДТ или
предвидени в специален закон, но не и да въвежда нови видове местни такси.
Въвеждането на такава такса не е услуга или право, което общината може да
предостави на граждани или юридически лица, поради което не може да се събира
местна такса за административна услуга – за подадена декларация/заявление за
освобождаване от ТБО. Не е налице и правното основание на чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ.
Съгласно тази разпоредба за всички услуги и права, предоставяни от общината, с
изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. В случая няма
предоставена услуга или право от общината по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ за да се
определи цена.
След като не е отменено в законоустановения срок Решението е оспорено пред
Административен съд – Монтана със Заповед № АК-04-27/27.05.2013 г. (адм. дело №
351/2013 г.).
Решението е отменено от Административния съд с Решение № 481/16.07.2013
г.
Общински съвет Георги Дамяново
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 11 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 180 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-47/13.12.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
309, прието на заседание на общински съвет Георги Дамяново, проведено на 21.11.2013
г. С посоченото Решение общинският съвет е приел да промени характера на
собствеността на имот публична общинска собственост (бивше основно училище) в
частна. Решението е взето на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), съгласно който, имотите и вещите – публична общинска
собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват
от общинския съвет за частна общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 45,
ал. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП), имотите или части от тях и вещите,
освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни или общински
училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни,
социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост,
ЗОС и подзаконовите актове по прилагането им. След като цитираният имот попада
безспорно в хипотезата на тази правна норма, то и предназначението му следва да бъде
съобразено с предвидените в същата разпоредба дейности, свързани със задоволяване
на обществени потребности от местно значение, доколкото имотът е общински, което
обуславя и публичния харектер на собствеността. В случая Решението е прието без да
са изпълнени предпоставките и в нарушение на ЗОС – преди същия да е престанал да
има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.
Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския
съвет с Решение № 343 от Протокол № 27/19.12.2013 г.

Общински съвет Лом
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2013
г. до 31.12.2013 г. – 29 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 190 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение №
334, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 23.04.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет допълва Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Лом за 2013 г. Решението
не е прието с поименно гласуване. Императивното процесуално правило на чл. 27, ал. 5
от ЗМСМА е създадено, за да гарантира законосъобразното упражняване на
предоставените на общинския съвет със закон правомощия при провеждане на
политиката по управление и разпореждане с общинското имущество на територията на
общината. Допуснатото съществено нарушение на процедурните изисквания на чл. 27,
ал. 5 е опорочило волеизявлението на колективния орган и е основание за отмяна на
Решение № 334/23.04.2013 г. Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА е императивна, а
нарушението на императивно правило винаги води до опорочаване волята на
административния орган и до недействителност на издадения акт.
С Решение № 352/28.05.2013 г. върнатия за ново обсъждане акт е преразгледан и
изменен.
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение №
335, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 23.04.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет допълва Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Лом за 2013 г. Решението
не е прието с поименно гласуване. Императивното процесуално правило на чл. 27, ал. 5
от ЗМСМА е създадено, за да гарантира законосъобразното упражняване на
предоставените на общинския съвет със закон правомощия при провеждане на
политиката по управление и разпореждане с общинското имущество на територията на
общината. Допуснатото съществено нарушение на процедурните изисквания на чл. 27,
ал. 5 е опорочило волеизявлението на колективния орган и е основание за отмяна на
Решение № 334/23.04.2013 г. Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА е императивна, а
нарушението на императивно правило винаги води до опорочаване волята на
административния орган и до недействителност на издадения акт.
С Решение № 353/28.05.2013 г. върнатия за ново обсъждане акт е преразгледан и
изменен.

Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение №
344, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 23.04.2013 г. С
посоченото Решение общинският съвет приема годишните програми на читалищата в
Община Лом и разпределя предвидените в общинския бюджет за 2013 г. средства за
читалищна дейност. Съгласно чл. 23 от Закона за народните читалища, предвидените
по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят
между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на

всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно
управление. Видно от докладната записка от Кмета на Община Лом, проведена е
работна среща на на която Комисията предлага разпределението на предвидената сума.
В Решението си обаче общинският съвет е приел друго разпределение на сумата, без да
се е съобразил с Решението на Комисията. В случая с решение на общинския съвет
читалищата могат да се финансират със средства от приходи на общината
допълнително, но разпределението на предвидените по държавния и общинския
бюджет средства за читалищна дейност се извършва от Комисия съгласно чл. 23, ал. 1
от ЗНЧ.
С Решение № 354/28.05.2013 г. върнатия за ново обсъждане акт е преразгледан и
изменен.
Със Заповед на областния управител № АК-04-41/03.09.2013 г. е върнато за ново
обсъждане Решение № 395, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на
19.08.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет приема промяна в Правилника
за организация и дейността на Общински съвет Лом. При приемане на Решение № 395
от съветниците със „за” са гласували 9 съветника и в противоречие с разпоредбата на
чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА Решението е прието. Допуснатото съществено нарушение на
процедурните изисквания на чл. 27, ал. 3 е опорочило волеизявлението на колективния
орган. Разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА е императивна, а нарушението на
императивно правило винаги води до опорочаване волята на административния орган и
до недействителност на издадения акт. За да има валидно волеизявление и
административния акт да породи желаните правни последици, гласувалите „за” е
следвало да бъдат най-малко 11 общински съветници. Това нарушение на
административнопроизводствените правила при приемане на Решението е толкова
съществено, че на практика води до липсата на административен акт.
Със Заповед на областния управител № АК-04-43/25.09.2013 г. пред
Административен съд – Монтана е оспорено Решение № 395 заедно с Решение №
398/10.09.2013 г., с което общинския съвет „не потвърждава върнатото от Областния
управител със Заповед № АК-04-41/03.09.2013 г., Решение № 395 от Протокол № 45,
прието на заседание на Общински съвет – Лом, проведено на 19.08.2013 г.”. Това
Решение е прието с 9 гласа „за” и 10 гласа „въздържал се”, отново при липса на
изискуемото мнозинство. Съгласно чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА, актът, върнат за ново
обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко
от повече от половината от общия брой на общинските съветници. Общия брой на
общинските съветници е 29 и за да има валидно волеизявление на колективния орган е
необходимо Решението да бъде прието най-малко с 15 гласа „за”. На следващо място от
Решение № 398/10.09.2013 г. не става ясна волята на общинския съвет. Като „не
потвърждава” върнатото решение, следва ли да се приеме, че Общинси съвет Лом иска
да го отмени. ЗМСМА предвижда 3 възможности на общинския съвет, когато е налице
върнат за ново обсъждане акт, а именно: отмяна, изменение или повторно приемане
(чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА). С определение от 18.10.2013 г. е прекратено производството
пред Административен съд – Монтана по дело № 602/2013 г., по което са оспорени
Решение № 395/19.08.2013 г. и Решение № 398/10.09.2013 г., тъй като и двете Решения
са отменени от общинския съвет.

Със Заповед на областния управител № АК-04-44/02.10.2013 г. е върнато за ново
обсъждане Решение № 417, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на
23.09.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие арендните права и
задължения по договора за аренда на земеделски земи и имущество, сключен между
Община Лом и дружество, да бъдат прехвърлени от заложния кредитор (банка) на
арендатора чрез продажба по реда на Закона за особените залози. На практика това
означава смяна на арендатора по Договора, което е недопустимо. Решението на
Общински съвет Лом е взето в противоречие с материалния закон, тъй като посъщество се подменя страната, с която общината е сключила арендния договор, въз
основа на предходно Решение на общинския съвет. Самият договор за аренда съдържа
основни, взаимосвързани елементи – страните, предмета и цената. Следователно
подмяната на една от страните по договора е възможна само след прекратяване на
съществуващия и сключването на нов договор при спазване на установения законов
ред. На следващо място са нарушени и разпоредбите на Закона за арендата в
земеделието (ЗАЗ). Съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗАЗ, селскостопанските
научноизследователски институти и други физически или юридически лица,
арендуващи държавни и/или общински земи не могат да преарендуват арендувания
обект на договора, не могат да залагат правата си по договора за аренда и да ги
прехвърлят на трето лице. Решението е отменено от общинския съвет с Решение №
418/17.10.2013 г.
Общински съвет Медковец
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 13 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 74 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 4 бр.
Със Заповед № АК-04-4/14.01.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
121, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 21.12.2012 г. С
посоченото решение общинският съвет намаля таксата за битови отпадъци за 2013 г. на
цитирана в текста на решението фирма от 8 промила на 6 промила. Съгласно чл. 8, ал. 6
от ЗМДТ общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен в Наредбата.
Законът неслучайно използва термина „категории лица”, а не просто „лица”.
„Категории лица” е група правни субекти, обединени под някакъв общ признак. В
случая в текста на решението е цитирано конкретно юридическо лице.
Освобождаването или намаляването не може да се извършва индивидуално, за
конкретно физическо или юридическо лице, както това е направил Общински съвет
Медковец, а единствено по предварително заложени в общинската наредба критерии,
които да са еднакви за всички задължени субекти в общината. Решението противоречи
на законовата регламентация в тази насока, тъй като за да се освободи едно лице от
плащане на таксата за битови отпадъци, респективно същата да бъде намалена, е нужно
то да попада в съответната категория лица, по отношение на които в наредбата на
общината по чл. 9 от ЗМДТ е предвидено освобождаване от такси.
Решението е отменено с Решение № 133/31.01.2013 г.
Със Заповед № АК-04-28-(1)/09.01.2013 г. е оспорено пред Административен
съд – Монтана Решение № 101 от Протокол № 14/29.11.2012 г. Решението беше
върнато със Заповед № АК-11-28/18.12.2012 г., но не беше отменено от общинския
съвет. С посоченото Решение общинския съвет дава съгласие да се деактува като
публична общинска собственост имот в с. Расово и да се предаде в собственост на
Читалище с. Расово. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗОС имотите,

неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за
актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на Кмета
на общината и се предават на собственика. На това основание Общински съвет
Медковец е приел Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата компетентност.
Видно от горната разпоредба, отписването на имота като общински, каквато дейност
представлява деактуването на имота, е изключителна компетентност на Кмета на
общината. В този случай Общинският съвет е постановил решение при пълна липса на
материална компетентност, което води до неговата нищожност. В докладната записка
към решението, като мотив за неговото приемане е посочен параграф 5 от ПЗР на
Закона за народните читалища, според който се възстановява собствеността на
читалищата върху всички имоти, включително и земеделски земи, отнети за държавна
и общинска нужда независимо от основанията. Не са представени обаче доказателства,
установяващи по безспорен начин, че процесният имот е бил отнет от читалището,
което да дава основание за прилагане на разпоредбата.
Решението е отменено с Решение № 134/31.01.2013 г. и производството е
прекратено.
Със Заповед № АК-04-29-(1)/09.01.2013 г. е оспорено пред Административен съд
– Монтана Решение № 102 от Протокол № 14/29.11.2012 г. Решението беше върнато
със Заповед № АК-11-29/18.12.2012 г., но не беше отменено от общинския съвет. С
посоченото Решение общинския съвет дава съгласие да се деактува като публична
общинска собственост имот в с. Медковец и да се предаде в собственост на Читалище
с. Медковец. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗОС имотите, неправилно
актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на
които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на Кмета на общината и
се предават на собственика. На това основание Общински съвет Медковец е приел
Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата компетентност. Видно от горната
разпоредба, отписването на имота като общински, каквато дейност представлява
деактуването на имота, е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този
случай Общинският съвет е постановил решение при пълна липса на материална
компетентност, което води до неговата нищожност. В докладната записка към
решението, като мотив за неговото приемане е посочен параграф 5 от ПЗР на Закона за
народните читалища, според който се възстановява собствеността на читалищата върху
всички имоти, включително и земеделски земи, отнети за държавна и общинска нужда
независимо от основанията. Не са представени обаче доказателства, установяващи по
безспорен начин, че процесният имот е бил отнет от читалището, което да дава
основание за прилагане на разпоредбата.
Решението е отменено с Решение № 135/31.01.2013 г. и производството е
прекратено.
Със Заповед № АК-04-30-(1)/09.01.2013 г. е оспорено пред Административен съд
– Монтана Решение № 103 от Протокол № 14/29.11.2012 г. Решението беше върнато
със Заповед № АК-11-30/18.12.2012 г., но не беше отменено от общинския съвет. С
посоченото Решение общинския съвет дава съгласие да се деактува като публична
общинска собственост имот в с. Аспарухово и да се предаде в собственост на Читалище
с. Аспарухово. Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗОС имотите, неправилно
актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на
които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на Кмета на общината и
се предават на собственика. На това основание Общински съвет Медковец е приел
Решение № 101 по въпрос, който не е от неговата компетентност. Видно от горната
разпоредба, отписването на имота като общински, каквато дейност представлява
деактуването на имота, е изключителна компетентност на Кмета на общината. В този
случай Общинският съвет е постановил решение при пълна липса на материална

компетентност, което води до неговата нищожност. В докладната записка към
решението, като мотив за неговото приемане е посочен параграф 5 от ПЗР на Закона за
народните читалища, според който се възстановява собствеността на читалищата върху
всички имоти, включително и земеделски земи, отнети за държавна и общинска нужда
независимо от основанията. Не са представени обаче доказателства, установяващи по
безспорен начин, че процесният имот е бил отнет от читалището, което да дава
основание за прилагане на разпоредбата.
Решението е отменено с Решение № 136/31.01.2013 г. и производството е
прекратено.
Със Заповед № АК-04-30/11.06.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
158, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 30.05.2013 г. С
посоченото решение общинсият съвет дава съгласие за предоставяне на язовир за срок
от 5 години с размер на инвестицията от 1500 лв. годишно на Ловно рибарско
дружество гр. Лом, като партньор на община Медковец за съвместна работа по
поддръжката и стопанисването на ХТС /хидротехническо съоръжение/. Съгласно
разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „в” от Закона за водите, публична общинска
собственост са язовирите и микроязовирите, включително намиращите се в процес на
изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и включените в имуществото на
търговски дружества, различни от В и К операторите с държавно и/или общинско
участие. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от ЗВ управлението на водните обекти –
публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия.
Оттук следва, че ЗВ е специален по отношение на Закона за общинската собственост
(ЗОС), при което следва да се приложат разпоредбите на специалния закон.
Решението е отменено с Решение № 163/28.06.2013 г.
Със Заповед № АК-04-42/12.09.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
176, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.08.2013 г. С посоченото
Решение Общински съвет Медковец приема Наредба за управление на общинските
пътища. В чл. 19 от Наредбата е предвидено, че контролът на дейността по управлението на пътя се осъществява от: кмета на
общината и за общинските и за частните пътища. В чл. 28 от Правилника за прилагане на закона за пътищата е разписано, че
контролът се осъществява от кмета на общината, но само по отношение на частните пътища, които са открити за обществено
ползване, а не за частните пътища изобщо. Глава

Седма – Административно-наказателни разпоредби,
чл. 28 и следващите от Наредбата преповтарят чл. 52 и следващите от ЗП с тази
разлика, че в Наредбата административните наказания са значително намалени.
Административно-наказателните разпоредби на закона са императивни и
регламентираните в тях наказания не могат да бъдат изменяни от Общинския съвет.
Освен това, текстовете от Глава Седма от Наредбата излишно преповтарят вече
уредените в закона хипотези (Глава Осма от ЗП). Наредбата е приета и без да са
спазени изискванията, визирани в Закона за нормативните актове.
Решението е отменено с Решение № 183/29.08.2013 г.
Със Заповед № АК-04-36/17.07.2013 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 163, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено
на 28.06.2013 г. С посоченото решение общинсият съвет дава съгласие за сключване на
договор между община Медковец и Сдружение за съвместно поддържане, опазване,
развитие и съхраняване на екологичната среда и био-видове в язовир за срок от 5
години. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „в” от Закона за водите,
публична общинска собственост са язовирите и микроязовирите, включително
намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и
включените в имуществото на търговски дружества, различни от В и К операторите с
държавно и/или общинско участие. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от ЗВ
управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само
чрез отдаването им на концесия. Оттук следва, че ЗВ е специален по отношение на

Закона за общинската собственост (ЗОС), при което следва да се приложат
разпоредбите на специалния закон.
Решението е отменено от общинския съвет и производството по делото (адм. д.
№ 469/13 г.) е прекратено.
Със Заповед № АК-04-45/15.10.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
184, в частта на т. 3, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 26.09.2013
г. С посоченото Решение Общински съвет Медковец възлага на кмета да сключи
временни договори с досегашните наематели до провеждането на търга за отдаване на
концесия на съответните язовири, с цел доброто им стопанисване и управление, както и
за да се предотвратят нещастните случаи и вредителството по съоръженията. Съгласно
разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „в” от Закона за водите (ЗВ), публична общинска
собственост са язовирите и микроязовирите, включително намиращите се в процес на
изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и включените в имуществото на
търговски дружества, различни от В и К операторите с държавно и/или общинско
участие. Съгласно разпоредбата на чл. 20 от ЗВ управлението на водните обекти –
публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия.
Оттук следва, че ЗВ е специален по отношение на Закона за общинската собственост
(ЗОС), при което следва да се приложат разпоредбите на специалния закон. В
действащото законодателство няма правна норма, която да допуска сключването на
„временни” договори за наем до провеждането на законово регламентираната
процедура. Липсата на правни основания за разпореждане чрез сключване на договори
за наем по отношение на процесните имоти, води до невъзможност на общинския съвет
да се разпорежда с тях чрез отдаването им под наем (макар и временно), а само чрез
концесиониране.
Решението е отменено с Решение № 188/31.10.2013 г.
Общински съвет Монтана
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 11 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 384 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
Със Заповед № АК-04-32-(1)/10.01.2013 г. е оспорено пред Административен
съд – Монтана Решение № 414 от Протокол № 15/27.12.2012 г. същото беше върнато за
ново обсъждане със Заповед № АК-04-32/21.12.2012 г. и не беше преразгледано от
общинския съвет. С посоченото Решение общинският съвет одобрява обобщената плансметка и определя годишен размер на таксата за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци както и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, като в т. IV
определя, че за имоти общинска собственост таксата за услугите се заплаща от
наемателите. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), таксата за
заплаща от лицата по чл. 11, а именно собствениците или ползвателите с учредено
право на ползване и концесионерите на облагаеми с данък недвижими имоти.
Наемателите на имоти общинска собственост не са данъчно задължени лица за тези
имоти и съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 429/29.01.2013 г. и
производството е прекратено.
Със Заповед № АК-06/06.02.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
543 от Протокол № 16 от 29.01.2013 г. С посоченото решение общинският съвет
обявява всички язовири публична общинска собственост на територията на община

Монтана за обекти, които не са от обществен интерес и дава съгласие същите да бъдат
предоставяни под наем по реда на ЗОС. Решението не е преразгледано и е оспорено
пред Административен съд – Монтана със Заповед № АК-04-6-(1)/26.02.2013 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Закона за водите (ЗВ) управлението на водните
обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на
концесия. Оттук следва, че ЗВ е специален по отношение на ЗОС, посочен като правно
основание в решението на общинския съвет, при което следва да се приложат
разпоредбите на специалния закон. Неприложима е разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, която е обща и която се отнася за свободни имоти или части от тях – публична
общинска собственост, като с оглед вида на имота и неговото предназначение
приложими в случая са разпоредбите на ЗВ и ЗК. След като язовирите са публична
общинска собственост и липсват данни да са включени в имуществото на търговско
дружество или на сдружение за напояване, което изключва приложението на параграф
4, ал. 1, във връзка с параграф 3 от ПЗР на ЗСН, относимо в случая е правилото на чл.
13, ал. 1, т. 2 от ЗК. За да се изясни дали язовирите подлежат на концесиониране или
могат да бъдат отдадени под наем, следва да се изясни смисъла, духа и приложението
на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗК. Законодателят е приел, че водите са
общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските
системи и съоръжения е предмет на регламентация в специален закон (ЗВ), според
който същата е публична общинска собственост. Така определения характер на водите
като общонационален неделим природен ресурс несъмнено прави експлоатацията на
водностопанските системи и съоръжения такава в обществен интерес по смисъла на чл.
13, ал. 1 от ЗК. Като задължителен елемент, даващ принадлежност към кръга от обекти,
които подлежат на отдаване чрез концесия, законодателят е предвидил, че на концесия
по реда на този закон се предоставят „обектите от обществен интерес”. Тези обекти са
изброени в т. от 1 до 4 на цитираната разпоредба. Имотите безспорно са публична
общинска собственост – язовири и попадат в кръга обекти от обществен интерес. Тези
имоти по смисъла на закона са от обществен интерес. Няма данни предназначението им
да е променяно и същите продължават да бъдат такива обекти.
Решението е обявено за нищожно от Административен съд – Монтана с Решение
№ 228/02.04.2013 г.
В същия период: Административен съд – Монтана отмени по оспорване,
инициирано със Заповед № АК-04-31/20.12.2012 г Решение № 369 от Протокол №
14/27.11.2012 г. и приетото като неразделна част от него Решение № 418 от Протокол
№ 15/18.12.2012 г. С посочените Решения общинският съвет предоставя общо 76 бр.
земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери на визиран в текста на
решението ползвател, без да бъде спазен редът за отдаване под наем – чрез публичен
търг или публично оповестен конкурс.
Решението на Административния съд е обжалвано от Общински съвет Монтана
пред ВАС (предстоящо).
Общински съвет Чипровци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 14 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 245 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 5 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр.
Със Заповед № АК-04-8/07.03.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 314 от Протокол № 22, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 27.02.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава
под наем на цитиран в текста на решението ползвател маломерни имоти от общински
поземлен фонд на община Чипровци в землището на с. Горна Лука. С решението

общинския съвет е определил и срока за отдаване под наем – 6 стопански години.
Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет по предложение
на Кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които
могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс. Като е дал съгласие
маломерните имоти, описани в текста на Решението да бъдат отдадени без търг за срок
от 6 стопански години, общински съвет Чипровци е нарушил цитираната правна норма
и е приел един незаконосъобразен административен акт, противоречащ на изискванията
на специалния закон.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 319/07.03.2013 г.
Със Заповед № АК-04-9/07.03.2013 г. е върнато за ново разглеждане Решение №
320 от от Протокол № 22, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 27.02.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава
под наем чрез публично оповестен търг земеделски земи, публична общинска
собственост. Имотите, предмет на решението, са пасища/мери и по смисъла на закона
са публична общинска собственост, т.е. попадат в хипотезата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС. За
отдаването под наем на такива имоти е предвидена специална процедура, която е
уредена в ЗСПЗЗ. В разпоредбата на чл. 37п от ЗСПЗЗ е указано, че мери и пасища
общинска собственост могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години, или по искане
на арендатора или наемателя за по-кратък срок. Наличието на изрична разпоредба,
ограничаваща кръга на лицата, които могат да кандидатстват за наематели на мерите и
пасищата – общинска собственост, изключва възможността същите да бъдат отдавани
под наем по общия ред. Законодателя е предвидил и различен от общия срок, за който
могат да бъдат отдавани тези земи – до 5 години.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 320/07.03.2013 г.
Със Заповед № АК-04-12/01.04.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 339 от Протокол № 23, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 07.03.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава
под наем на цитиран в текста на решението ползвател маломерни имоти от общински
поземлен фонд на община Чипровци в землището на с. Горна Лука. С решението
общинския съвет е определил и срока за отдаване под наем – 1 стопанска година. От
приложените към докладна записката документи е видно, че два от имотите са пасища
и мери. За отдаването под наем на тези имоти е предвидена специална процедура, която
е уредена в чл. 37п от ЗСПЗЗ - мери и пасища общинска собственост могат да се
отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни
животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско
и екологично състояние за срок 5 години, или по искане на арендатора или наемателя за
по-кратък срок. При отдаването под наем на такива имоти, освен правилото на чл. 37п,
от ЗСПЗЗ, предвид липсата на норма в специалния закон, изключваща приложимостта
на общите правила на ЗОС, следва да бъдат съобразени и разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и
чл. 14, ал. 7 от ЗОС за отдаването им чрез публичен търг или публично оповестен
конкурс по реда, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия
закон.
Решението е отменено с Решение № 357/17.04.2013 г.
Със Заповед № АК-04-31/27.06.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
401 от от Протокол № 26, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 19.06.2013 г. С посоченото решение общинският съвет приема Правила за
определяне условията, на които трябва да отговарят жителите на общината, за да могат
да закупят дърва на корен за огрев. В т. 3 от приетите Правила е въведено изискване за

лицата, подаващи заявление за закупуване на дърва за огрев да нямат просрочени
данъчни задължения към общината, като липсата на задължение се удостоверява.
Регламентацията на местните данъци и такси е детайлна и обхваща спецификите им –
реда за тяхното установяване, обжалване, събиране и погасяване, органите,
компетентни за събирането им, както и дължимостта на лихви за несвоевременното им
внасяне и е опосредена от ЗМДТ, ЗМСМА и ДОПК. Неизплащането на тези дължими
по закон задължения в срок, е поведение, санкционирано също със законови
разпоредби. Видно от текста на чл. 9б от ЗМДТ, невнесените в срок такси, се събират
по реда на чл. 4, ал. 1 – 5 от същия закон. Чл. 165 от ДОПК сочи, че изпълнителното
основание за събирането на общински публични вземания е влязъл в сила акт за
установяване на съответното публично вземане, а не констатация за наличие на
задължения, обективирана в удостоверение. Събирането на невнесени местни данъци
или такси се извършва по реда на ДОПК, в който също липсва предвиден способ за
принудително събиране чрез отказване да се извършат услуги или права.
Решението не е отменено и е оспорено Със Заповед № АК-04-35/17.07.2013 г.
пред Административен съд – Монтана. С Решение № 640/17.10.2013 г. по
административно дело № 468/2013 г. на Административен съд – Монтана е отменено
като незаконосъобразно Решение № 401/19.06.2013 г. на Общински съвет Чипровци.
Решението на съда е влязло в законна сила.
Със Заповед № АК-04-40/28.08.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 430 от Протокол № 28, прието на заседание на Общински съвет Чипровци,
проведено на 21.08.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци дава
съгласие да бъде продаден имот, частна общинска собственост и възлага на кмета на
общината да изготви оценката на имота и подготви необходимите документи за
провеждане на публичен търг за продажба. Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
определя, че продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва
след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс. Съгласно нормата на чл. 41, ал. 2 от същия закон,
разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти, се извършват по
пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на
вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки,
изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е
предвидено друго. След като Общински съвет Чипровци не е одобрил пазарната оценка
на имота и не е определил въз основа на нея цената, от която да започне наддаването,
то е налице противоречие с разпоредбите на закона. На практика с Решението са
делегирани властнически правомощия на кмета да одобри оценката, без чл. 41, ал. 2 от
ЗОС да предвижда възможност за такава делегация.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 443/18.09.2013 г.
Общински съвет Якимово
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от
01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – 18 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 159 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 6 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
Със Заповед № АК-04-3/03.01.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
186 от Протокол № 15, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено
на 19.12.2012 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово определя годишния
размер на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на ТБО за 2013 г.,
като в т. 2 от решението определя, че наемателите на общински имоти заплащат такса
ТБО. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), таксата се заплаща

от лицата по чл. 11, а именно собствениците или ползвателите с учредено право на
ползване и концесионерите на облагаеми с данък недвижими имоти. Наемателите на
имоти общинска собственост не са данъчно задължени лица за тези имоти и съответно
не дължат за тях такса за битови отпадъци.
Решението е преразгледано и отменено само в частта относно физическите лица
с Решение № 205/23.01.2013 г. И двете решения са оспорени пред Административен
съд – Монтана със Заповед № АК-04-5/28.01.2013 г.
Производството по делото е прекратено, тъй като и двете решения са отменени
от общинския съвет.
Със Заповед № АК-04-1/03.01.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
199 от Протокол № 16, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено
на 27.12.2012 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово в т. 1 променя начина
на трайно ползване на имоти, описани в Приложение № 1 (пасища, мери), а в т. 2
променя „ характера на правото на собственост”. По смисъла на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи пасищата и мерите са публична
общинска собственост. Съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ условията и редът за промяна
на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се
определят в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Съгласно чл. 45и от начинът на трайно
ползване на мери и пасища – общинска собственост, или на части от тях може да се
променя за други земедлски нужди по решение на общинския съвет. Решението се
приема въз основа на скица проект, която представлява неразделна част от решението
на общинския съвет и същата липсва като реквизит на върнатия за ново разглеждане
акт. Решението противоречи на разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, според която
собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обяви за
частна при промяна на предназначението по реда на Закона за общинската собственост
(ЗОС) и само при осъществяване на някоя от хипотезите в ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ, но
не само съобразно реда предвиден в ЗОС, а и след като са изпълнени специалните
изисквания, визирани в чл. 25, ал. 5 - ал. 10 от ЗСПЗЗ, в които законови разпоредби
изрично е направено разграничение между предназначение и начин на трайно ползване
на имотите. От текста на решението не е ясно кое от изброените изключения в чл. 25,
ал. 3 от ЗСПЗЗ е налице за приемане на процесния акт. Общински съвет Якимово е
приел решението на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС за обявяване на имотите, включени в
текста на решението от публична в частна общинска собственост, без да са изпълнени
предпоставките и в нарушение на текста на самата разпоредба – преди имотите да са
престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Само при наличието на
променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия за това, може
да се пристъпи към промяна характера на собствеността. Промяната на
предназначението на земеделски имоти, каквито са въпросните, за неземеделски нужди
се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени
в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Към протокола липсват данни за
спазването на този ред – абсолютна предпоставка за приемане на решение по чл. 6, ал. 1
от ЗОС.
Решението е отменено с Решение № 204/23.01.2013 г.
Със Заповед на областния управител № АК-04-2/03.01.2013 г. е върнато за ново
обсъждане Решение № 200, прието на заседание на Общински съвет Якимово,
проведено на 27.12.2012 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово в т. 1
променя начина на трайно ползване на имоти, описани в Приложение № 1 (пасища,
мери), а в т. 2 променя „ характера на правото на собственост”. По смисъла на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи пасищата и мерите са публична
общинска собственост. Съгласно чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ условията и редът за промяна
на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се

определят в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Съгласно чл. 45и от начинът на трайно
ползване на мери и пасища – общинска собственост, или на части от тях може да се
променя за други земедлски нужди по решение на общинския съвет. Решението се
приема въз основа на скица проект, която представлява неразделна част от решението
на общинския съвет и същата липсва като реквизит на върнатия за ново разглеждане
акт. Решението противоречи на разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ, според която
собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обяви за
частна при промяна на предназначението по реда на Закона за общинската собственост
(ЗОС) и само при осъществяване на някоя от хипотезите в ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ, но
не само съобразно реда предвиден в ЗОС, а и след като са изпълнени специалните
изисквания, визирани в чл. 25, ал. 5 - ал. 10 от ЗСПЗЗ, в които законови разпоредби
изрично е направено разграничение между предназначение и начин на трайно ползване
на имотите. От текста на решението не е ясно кое от изброените изключения в чл. 25,
ал. 3 от ЗСПЗЗ е налице за приемане на процесния акт. Общински съвет Якимово е
приел решението на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС за обявяване на имотите, включени в
текста на решението от публична в частна общинска собственост, без да са изпълнени
предпоставките и в нарушение на текста на самата разпоредба – преди имотите да са
престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Само при наличието на
променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия за това, може
да се пристъпи към промяна характера на собствеността. Промяната на
предназначението на земеделски имоти, каквито са въпросните, за неземеделски нужди
се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени
в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Към протокола липсват данни за
спазването на този ред – абсолютна предпоставка за приемане на решение по чл. 6, ал. 1
от ЗОС.
Решението е отменено с Решение № 204/23.01.2013 г.
Със Заповед № АК-04-37/06.08.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
280, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 30.07.2013 г. С посоченото
Решение не дава своето съгласие за освобождаване от такса смет на имот, собственост
на физическо лице. Разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ предвижда, че Общинския
съвет е компетентен да определи с Наредбата по чл. 9 реда, по който лицата,
неползващи услугата през съответната година или през определен период от време се
освобождават от заплащането на съответната такса. Такъв ред с Наредбата на Община
Якимово не е определен. ЗМДТ не предвижда компетентност на съответния общински
съвет да се произнася по индивидуални искания за освобождаване от ТБО поради
неползване на услугата. Такова правомощие не е предвидено и в местната Наредба.
Освобождаването, респективно отказът не може да се извършва индивидуално, за
конкретно физическо или юридическо лице, както това е направил Общински съвет
Якимово. Законът делегира на общинския съвет правомощието сам да определи
категориите лица, начинът на освобождаване – пълно или частично и реда за това.
Преценката дали таксата се дължи или не от лицето, подало молба да бъде освободено
от нея, принадлежи на органа, който е компетентен по закон да установи и събере
местната такса. В този случай Общинският съвет е постановил решение при пълна
липса на материална компетентност, което води до неговата нищожност.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 289/30.08.2013 г.
Със Заповед № АК-04-38/06.08.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
282, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 30.07.2013 г. С посоченото
Решение не дава своето съгласие за освобождаване от такса смет на имот, собственост
на физическо лице. Разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ предвижда, че Общинския
съвет е компетентен да определи с Наредбата по чл. 9 реда, по който лицата,
неползващи услугата през съответната година или през определен период от време се

освобождават от заплащането на съответната такса. Такъв ред с Наредбата на Община
Якимово не е определен. ЗМДТ не предвижда компетентност на съответния общински
съвет да се произнася по индивидуални искания за освобождаване от ТБО поради
неползване на услугата. Такова правомощие не е предвидено и в местната Наредба.
Освобождаването, респективно отказът не може да се извършва индивидуално, за
конкретно физическо или юридическо лице, както това е направил Общински съвет
Якимово. Законът делегира на общинския съвет правомощието сам да определи
категориите лица, начинът на освобождаване – пълно или частично и реда за това.
Преценката дали таксата се дължи или не от лицето, подало молба да бъде освободено
от нея, принадлежи на органа, който е компетентен по закон да установи и събере
местната такса. В този случай Общинският съвет е постановил решение при пълна
липса на материална компетентност, което води до неговата нищожност.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 290/30.08.2013 г.
Със Заповед № АК-04-48/20.12.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
330, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 13.12.2013 г. С посоченото
Решение се дава съгласие да бъдат отдадени под наем общински имот, пасища и мери с
цел засаждане на тополи чрез явен тър за срок от 15 години. В разпоредбата на чл. 37п
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е указано, че мери и
пасища общинска собственост могат да се отдават под наем или аренда само на
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5
години, или по искане на арендатора или наемателя за по-кратък срок. Като е дал
съгласие за предоставяне на пасище, мера за срок от 15 години, Общински съвет
Якимово грубо е нарушил цитираната от ЗСПЗЗ разпоредба и е приел един
незаконосъобразен административен акт. За пълнота следва да се отбележи, че ЗСПЗЗ
допуска отдаване им под наем или аренда на пасища и мери само на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
От приложената към Решението молба от лицето, заявило интерес да наеме
имотите, липсват доказателства, обуславящи изпълнението на горните изисквания.
След като не е отменено в законоустановения срок.
Решението е оспорено пред Административен съд – Монтана със Заповед №
АК-04-8/15.01.2014 г. на областния управител.
С протоколно определение № 54/06.02.2014 г. производството пред съда е
прекратено, тъй като Решението е отменено от общинския съвет с Решение №
351/31.01.2014 г.
2. През отчетния период са постъпили 3 бр. жалби срещу незаконосъобразни
актове и действия на кметове на общини по реда на АПК, както следва:
2.1.Със Заповед № РД-20-28/04.04.2013 г. на областния управител е отхвърлена в
частта на т. 1 и оставена без разглеждане като недопустима в частта на т. 5 жалба срещу
удостоверение за наследници, издадено от Кмета на община Медковец и е прекратена
административна преписка вх. № ПО-05-12/19.02.2013 г.
2.2.Със Заповед № АК-03-3/15.08.2013 г. е отменен като незаконосъобразен
мълчалив отказ на Кмета на община Якимово да се произнесе по молба вх. №
1482/13.05.2013 г. за издаване на акт по чл. 34 от ЗСПЗЗ и е върната преписката на
административния орган за произнасяне.
2.3.Във връзка с жалба срещу Заповед на Кмета на община Берковица за
прекратяване на тръжна процедура за отдаване под наем на павилион – публична
общинска собственост, производството е съединено в едно общо, подведомствено на
съда, тъй като жалбата е изпратена и до Административен съд – Монтана

3. Във връзка с изпълнение на дейности по Програмата за по-добро
регулиране 2010 – 2013 г. по мярка 1.6.5: „Идентифициране на незаконосъобразни
регулаторни режими, прилагани от общинските власти и предложения за отмяна” през
отчетния период са върнати/оспорени 7 бр. решения на общински съвети, с които са
въведени незаконосъобразни регулаторни режими. Всички решения са отменени от
общинските съвети или след оспорване, от Административен съд – Монтана.
Във връзка с Програмата на правителството за предприемане на мерки за
подобряване на бизнес средата и облекчаване на регулаторните режими в България е
изискана и събрана информация от кметовете на общините в областта и от
ръководителите на териториални звена на централните органи, относно предложенията
им за намаляване на регулаторната и административната тежест. Изготвено е
становище и предложения в табличен вид.
4. През месец февруари 2013 г. бяха проведени две работни срещи организирани
от Административен съд Монтана и Областна администрация Монтана с представители
на териториалните структури и на общините от областта. Целта на срещите беше да се
обсъдят някои пропуски и грешки в работата на администрациите при прилагане
разпоредбите на АПК, ЗМСМА и ЗАНН. Председателят на Административен съд –
Монтана коментира приложното поле на производството по издаване на
административни актове по реда на Административнопроцесуалния кодекс. На срещата
беше дискутиран и въпроса, относно оспорването на административните актове по
административен ред. Участниците в работната среща останаха доволни от диалога,
който се проведе помежду им.
IX. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ
1.Съставяне на актове за държавна собственост
През отчетния период са съставени общо 53 бр. актове за държавна собственост.
Преписките, образувани по заявления за актуване се внасят за разглеждане от
постоянна комисия, назначена със заповед на областния управител на област Монтана.
През отчетния период са съставени нови АДС на основание чл. 71, ал. 1 от ЗДС
/във връзка с влязла в сила кадастрална карта на съответното населено място/ за 8 бр.
имоти по искане на ведомствата, управляващи имотите, както и служебно – 12 бр. АДС
за имоти, управлявани от областния управител на област Монтана.
Издадени са и актове за публична държавна собственост за 10 бр. имоти в
управление на МЗХ, представляващи терени и изградени върху тях съоръжения за
предпазване от вредното въздействие на водите.
2.Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за
държавна собственост
Извършени са общо 95 бр. отбелязвания по издадени АДС, във връзка подадени
заявления на ведомства и други юридически и физически лица по повод настъпили
промени в обстоятелствата, както и служебно във връзка със съставянето на нови АДС,
както и отразяването на извършено разпореждане и отписване.
3.Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост
3.1.В МРРБ е изпратена преписка, образувана във връзка с постъпило искане на
кмета на община Монтана за прехвърляне на община Монтана на основание чл. 54,
ал. 2 от ЗДС, правото на собственост върху три самостоятелни обекта, находящи се
в ниското 3-етажно тяло на административната сграда на областна администрация
Монтана. В съответствие със ЗДС и ППЗДС преписката е комплектована с
необходимите документи, като същата е придружена с предложение на областния
управител за обявяване на самостоятелните обекти за частна държавна собственост и

положително становище относно прехвълянето на правото на собственост върху тях на
община Монтана. С Решение на Министерския съвет № 424/19.07.2013 г. трите
самостоятелни обекта са обявени за частна държавна собственост и правото на
собственост върху тях е прехвърлено на община Монтана. Сключен е Договор от
25.07.2013 г., вписан в Служба по вписванията гр. Монтана.
3.2.Чрез областния управител на област Монтана до министъра на регионалното
развитие постъпи преписка от кмета на община Монтана с искане за безвъзмездно
прехвърляне в собственост на общината на имот с идентификатор 48489.11.387 с
площ 4231 кв.м и построената в него двуетажна сграда с идентификатор
48489.11.387.10 със застроена площ 1133 кв.м по одобрената кадастрална карта на град
Монтана, за който е съставен акт за публична държавна собственост № 3295/22.11.2010
г. Имотът е с предназначение: Заведение за социални грижи и се управлява от Дом за
медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Монтана.
След изразяване на положително становище на областния управител относно
прехвърляне на собствеността върху имота на община Монтана, преписката е
изпратена в Министерство на регионалното развитие за изготвяне на проект на
Решение на Министерския съвет.
3.3.Със заповед № ДС-18-3-(1)/12.12.2013 г. на областния управител на област
Монтана на основание чл. 15, ал. 2 е предоставен на Министерство на
здравеопазването имот с идентификатор 48489.6.735 по кадастралната карта на град
Монтана, представляващ застроен със сгради терен на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”
Монтана. Въз основа на заповедта е подготвен и изпратен в Министерство на
здравеопазването договор за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху
имота.
3.4.Организирана е тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот –
публична държавна собственост с площ 2 кв.м за поставяне на вендинг автомати. С
оглед формирането на начална тръжна цена за отдаване под наем на обекта е сключен
договор с лицензиран оценител за определяне на наемната цена. След проведен
предварителен контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов контрол, е
издадена заповед за откриване на тръжната процедура, като началната тръжна цена е в
размер на 83,33 лв., без ДДС. В съответствие със ЗДС и ППЗДС е направено обявление
в централен ежедневник, в сайта на областна администрация Монтана и на
информационното табло в сградата на областна администрация Монтана. В
предвидения в заповедта на областния управител срок тръжни документи са закупени
от една фирма и от същата фирма е подадено заявление за участие в търга. Търгът е
спечелен при месечна наемна цена 100,80 лв. с ДДС.
3.5.Организирана е тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот –
публична държавна собственост с площ 2 кв.м, на І-ви етаж в сградата на областна
администрация Монтана, с предназначение – монтаж и експлоатация на терминално
АТМ устройство /банкомат/. С оглед формирането на начална тръжна цена за отдаване
под наем на обекта е сключен договор с лицензиран оценител за определяне на
наемната цена. След проведен предварителен контрол по Вътрешните правила за
предварителен финансов контрол, е издадена заповед за откриване на тръжната
процедура. В съответствие със ЗДС и ППЗДС е направено обявление в централен
ежедневник, в сайта на областна администрация Монтана и на информационното табло
в сградата на областна администрация Монтана. В предвидения в заповедта на
областния управител срок тръжни документи са закупени от едно юридическо лице и
от същото е подало заявление за участие в търга. Търгът е спечелен при месечна наемна
цена 125,00 лв. без ДДС.
3.6.След проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот –
частна държавна собственост в град Монтана за поставяне на билборд, със заповед на
областния управител е определен наемател на 6 кв. м от терена, като със същия е

сключен договор за наем за срок от 10 години. Достигната на търга цена е 102 лв с
ДДС.
3.7.На ОД на МВР Монтана по повод постъпило искане от директора със
заповед на областния управител са предоставени 4 броя автомобилни гуми.
През отчетния период по повод постъпило искане от кмета на община Вършец
за предоставяне на лек автомобил, е изпратено писмо от областния управител на област
Монтана до министъра на финансите за съдействие с оглед прехвърлянето в
собственост на общината на движима вещ – държавна собственост.
На Общински държавен театър по искане на директора е предоставен
преместваем обект, състоящ се от алуминиеви профили и стъклопакет.
Със заповед на министър-председателя от 7 юли 2013 г. на областния управител
на област Монтана безвъзмездно са предоставени движими вещи – частна държавна
собственост, представляващи копирни устройства. Със заповеди на областния
управител на област Монтана копирните устройства – 290 бр. са предоставени
безвъзмездно на всички общини на територията на областта.
3.8.По повод проекти за приемане на Решения на Министерския съвет са
изготвени положителни становища: за определяне на концесионер за Пристанище гр.
Лом и за находище на кварцови пясъци от находище „Брусарци”, община Брусарци, за
прекратяване на концесионните договори, сключени с „Дано – Р” ЕООД, гр. София за
находище на гранити „Пръшковица” в землището на с. Бързия, община Берковица, за
находище на гранодиорити „Спанчевци” в землището на с. Спанчевци, община
Вършец. Изразено е и положително становище за прекратяване на концесионния
договор със „Стройкерамика” ООД, гр. Монтана за находище на глини „ Кошарник”,
участък „Кошарник-2”, община Монтана. Във връзка с проект на Решение на
Министерския съвет за обявяване на имот - публична държавна собственост за имот частна държавна собственост в управление на Министерство на вътрешните работи,
областният управител е изразил положително становище.
3.9.По заявление от собственика на сграда, построена върху държавна земя
– частна държавна собственост в с. Трифоново е образувана преписка и са
предприети действия по комплектоването на същата с необходимите в съответствие с
чл. 84 и сл. от ППЗДС документи. Изискано е удостоверение за данъчна оценка на
същия от отдел “Местни приходи на община Монтана и е съставен АЧДС за имота. От
заявителя е предоставено и удостоверение от община Монтана за законност на
построената в имота сграда и становище на главния архитект за неподеляемост на
имота. При спазване на утвърдените вътрешни правила за актуване, управление,
деактуване и разпореждане с имоти – държавна собственост след комплектоването на
преписката с всички необходими документи същата е докладвана на комисията,
определена със заповед на областния управител. След проведено заседание и изготвен
протокол от комисията, извършен предварителен контрол по Вътрешните правила за
предварителен финансов контрол, е издадена заповед за определяне на ФЛ, собственик
на сградата, за купувач на имота. Въз основа на представени оригинални документи за
извършени плащания в указания срок е сключен договор за продажба на имота, като
цената на имота, определена от лицензиран оценител е 2 507 лв. и същата ведно с
режийните разноски и дължимия по сделката ДДС са постъпили по сметка на
областния управител на област Монтана.
3.10.Въз основа на постъпило заявление от „ИРЕЛИ” ООД, град Пазарджик за
прекратяване на съсобствеността върху имот, находящ се в гр. Монтана, кв. 6, УПИ
І по плана на НПЗ гр. Монтана, чрез изкупуване на дела на държавата, за държавния
дял в размер на 7045/58045 идеални части от УПИ І, кв. 6, целият с площ 58045 кв.м, е
съставен акт за частна държавна собственост. В съответствие със ЗДС и ППЗДС, на
независим оценител бе възложено изготвянето на пазарна оценка на държавния дял.
Издадена е заповед за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на държавния

дял на цена от 73760 лв. и е сключен договор за ликвидиране на съсобствеността върху
имота.
3.11.Във връзка с открита с Решение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията тръжна процедура за продажба на имот –
частна държавна собственост, находящ се в град Лом, в управление на държавно
предприятие „Железопътна инфраструктура” през отчетния период е проведен търг с
тайно наддаване за продажба на имота. В съответствие със Закона за държавната
собственост и Правилника за неговото прилагане търгът е проведен в седалището на
ведомството, управляващо имота от името на държавата. Протоколът на тръжната
комисия е утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и цялата преписка е изпратена на областния управител на област Монтана
за издавето на заповед и сключването на договора с купувача, предложил най-високата
цена за обекта. Достигната на търга цена е в размер на 110 000 лв. и същата ведно с
дължимите по сделката данъци, такси и режийни разноски са постъпили по сметка на
Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
3.12.По повод изтичане срок на договор за наем за част от обект – частна
държавна собственост е постъпило заявление от председателя на „Съюз на инвалидите
в България” за предоставяне на помещение в сграда в град Берковица. След
комплектоване на заявлението с необходимите документи със заповед на областния
управител и сключен въз основа на нея договор на юридическото лице с нестопанска
цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, е отдадено под наем
без търг едно помещение за срок от 5 години срещу месечен наем от 52,25 лв. с ДДС.
С анекс е удължен срокът на договор за наем, сключен с ПП „ГЕРБ” за
помещение – частна държавна собственост в град Брусарци.
3.13.Във връзка с Решение на ЦИК за обявявяне резултатите от изборите за 42
Народно събрание, са прекратени договорите за наем, сключени с Регионалните
ръководства на политически партии СДС, ДСБ и НДСВ за имоти в град Лом и
Бойчиновци. Помещенията, ползвани от политическите партии, са освободени и
същите са приети от комисии, назначени със заповеди на областния управител на
област Монтана.
3.14.За изпълнение задълженията на областния управител по Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, в началото на месец февруари са
изпратени писма до общините, на територията на които има имоти – частна държавна
собственост в управление на областния управител с искане за издаване на
удостоверения за данъчни оценки на имотите. След получаване на удостоверенията
същите са обобщени, като за свободните – незастроени имоти – частна държавна
собственост с данъчна оценка над 10 000 лв. е изготвен списък, който е изпратен в
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол за изготвянето на публичен
регистър на имотите – частна държавна собственост, подлежащи на продажба от
АПСК. За три имота, находящи се в град Монтана, 1 имот в град Берковица, 1 в град
Лом и 1 в гр. Брусарци са направени предложения от областния управител за продажба
на същите. Предложението е придружено с копия на документите, послужили за
съставянето на актовете за държавна собственост.
3.15.Във връзка с Решение на Министерския съвет № 949 от 16.11.2012 г. за
отчуждаване на имоти и части от имоти, засягащи се от строителството на обект: Път І1 /Е-79/ Обходен път на град Монтана от км. 102+060 до км 114+512,20 в землищата на
град Монтана, с. Долна Вереница, с. Войници и с. Николово, област Монтана, през
отчетния период са постъпили заявления от собственици, наследници или
упълномощени лица на собственици на отчуждени имоти или части от имоти и са
изплатени обезщетения в размер на 332 373 лв.
3.16.През отчетния период от Министерство на регионалното развитие е
изпратена комплектована преписка, съдържаща съвместна заповед на министъра на
регионалното развитие и министъра на финансите за одобряване на отчуждаването на

имоти и части от имоти – частна собственост в землището на с. Бързия, град Берковица
и землището на с. Мездрея, община Берковица, засегнати от изграждането на обект
„Път ІІ-81 „Обход на град Берковица от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900,
включително реконструкция на електропровод 20 Кv при км. 77+460”. С оглед
подготовка на документацията по издаването на отчуждителния акт, съвместно с
началника на общинската служба по земеделие град Берковица е извършена справка по
регистрите към картата на възстановената собственост на землищата относно данните
за собствениците на имотите – предмет на отчуждаване. Преписката е комплектована с
удостоверения за наследници, издадени от община Берковица, въз основа на които се
изготви списък на лицата, на които следва да се връчи отуждителния акт. В
съответствие със Закона за държавната собственост е направено обявление за
предстоящето отчуждаване в сградата на община Берковица и кметство с. Мездрея.
Заповедта на областния управител за отчуждаване на имотите или на части от имотите
е издадена в предвидениа 14 дневен срок от получаване на преписката от МРР. Същата
е съобщена в 3-дневен срок от издаването й на заинтересованите лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. В съответствие със ЗДС отчуждителния акт е
обнародван и в Държавен вестник.
3.17.През месец октомври 2013 година беше проведено заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК Монтана по дневен ред, предварително съгласуван с
министъра на регионалното развитие и министъра на околната среда и водите, найважна точка сред който дневен ред бе приемането на Регионален генерален план на
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, град Монтана. Дневният ред на заседанието бе предварително
съгласуван по ред, определен от общинските съвети на всичките 10 общини в обхвата
на обособената територия. В съответствие със Закона за водите, министърът на
регионалното развитие и на околната среда и водите са уведомени за обсъжданите
въпроси и взетите решения от Общото събрание на Асоциацията по ВиК Монтана.
4.Отписване на имоти - държавна собственост
През отчетния период по образувани преписки са издадени 31 бр. заповеди
за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.
По искане на собственици е издадено удостоверение, че 3 бр. имоти са
отписани от актовите книги за държавна собственост. За издаване на удостоверението е
заплатена такса на обща стойност 40 лв съгласно одобрената от МС тарифа.
5.Надзор, опазване и защита на държавната собственост
5.1.Упражнява се регулярно надзор върху съставените АОС. През отчетния
период, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост, от общините на
територията на област Монтана са изпратени общо 1638 бр. АОС, в това число:
· Община Бойчиновци е изпратила 100 акта за общинска собственост;
· Община Брусарци – 178 бр. АОС;
· Община Георги Дамяново - 227 бр. АОС;
· Община Вършец – 81 бр. АОС
· Община Лом – 252 бр. АОС;
· Община Монтана – 784 бр. АОС;
· Община Чипровци – 10 бр. АОС;
· Община Якимово – 6 бр. АОС.
За всички изпратени АОС е извършена проверка за липса/наличие на актове за
държавна собственост. За част от имотите по АОС, са изискани допълнителни
документи, като удостоверения за идентичност по предходни планове на съответния
имот.
След извършената проверка преписките се архивират.

5.2.В изпълнение на Заповед № ДС-09-7/04.12.2013 г. на областния управител на
област Монтана бяха извършени огледи и проверки на място на имоти – държавна
собственост на територията на област Монтана, управлявани от областния управител.
Изготвен е доклад за резултата от проверките, съдържащ предложения за последващи
действия по отношение на някои от имотите.
6.Обстоятелствени проверки
През периода са извършени обстоятелствени проверки за 479 бр. имоти и са
издадени общо 379 бр. удостоверения по обстоятелствена проверка. Събраните
приходи от издадени за 2013 г. удоставерения са в размер на 6995 лв., както следва:
- Обикновена услуга – 117 бр. удостоверения, за 184 бр. имоти на обща
стойност 1840 лв;
- Бърза услуга – 75 бр. удостоверения, за 91 бр. имоти на обща стойност 1365
лв;
- Експресна услуга – 161 бр. удостоверения, за 188 бр. имоти на обща стойност
3760 лв;
- Без такса – 15 бр. удостоверения за 19 бр. имоти.
7. Проверка за реституционни претенции
Извършени са проверки и са издадени 8 бр. удостоверения за реституционни
претенции на обща стойност 180 лв. Издадени са след извършване на проверки и 4 бр.
удостоверения на ведомства без заплащане на такса.
8. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти
Във връзка с подадени 93 бр. заявления от заитересовани лица, са издирени и
издадени заверени копия на документи от архива на държавните имоти.
X. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
1.Дейности по Закона за устройство на територията
1.1.Служител на дирекцията подготови необходимия комплект документи и
подаде искане до Регионален отдел „Национален строителен контрол” - Монтана за
назначаване на държавна приемателна комисия за обект „Трафопост ТП 20/0.4 кV,
землището на гр.Монтана, местност ”Расника”, ПИ с идентификатор 48489.25.326”,
чиито основен ремонт беше извършен през 2012 г. Същият съдействаше и взе участие в
работата на приемателната комисия, в резултат на което беше получено разрешение за
ползване на обекта. Техническия паспорт на обекта – трафопос в „Расника” беше
регистрация в община Монтана.
1.2.Бяха издадени копия на одобрен проект за обект "Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност " участък Благово – Боровци и на разрешението за строеж.
1.3.Беше изготвен мотивиран писмен отказ на искане от „ЧЕЗ Разпределение
България „ АД за разрешаване и одобряване преместването на ел. кабел - високо
напрежение в имот на територията на с. Орсоя, община Лом.
1.4.По искане на Министерство на инвестиционното проектиране беше събрана
и обобщена информация:
- от общините по 17 бр. въпроси, относно наличие на ОУП , ПУП, технически
паспорти на общински сгради, инвестиционни проекти за техническата инфраструктура
и други.
- за процента на сградите държавна собственост, в управление на Областния
управител на област Монтана, които имат изготвени технически паспорти.
1.5.По искане на Министерски съвет беше изготвена справка за средствата
необходими по години за изготвяне на технически паспорти на държавни сгради, а по
искане на Министерството на регионалното развитие, беше изготвена справка за

наличие на технически паспорти на държавни сгради, в които те имат предоставени
права за управление.
1.6. Периодично бяха препращани на общините от област Монтана указания от
МРР по ЗУТ – 5 бр.
1.7. Беше изготвена справка за взетите решения за възлагане изработването на
Общи устройствени планове в указания в ЗУТ срок.
1.8. През отчетния период са изготвяни отговори на жалби на граждани и давани
консултации в приемните дни на областния управител по въпроси свързани с
прилагатето на ЗУТ.
2.Дейности по §4 от ЗСПЗЗ
2.1.В изпълнение на правомощията на Областния управител, произтичащи от
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за неговото
приложение, служител от дирекцията организира и ръководи дейността на
междуведомствените комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначени от Областния
управител, за приемане планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местности по §4
от ПЗРЗСПЗЗ.
През отчетния период е проведено едно заседание на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ за разглеждане на възражение по ПНИ, изработен през 2012 г. в изпълнение
на 1 бр. съдебно решение – за имоти в местността Сарановец, землище Берковица.
Изготвен е протокол от заседанието на комисията и доклад до Областния управител с
предложение за одобряване на ПНИ за имоти в местността “Сарановец”, землище
Берковица, изработен по съдебното решение. Издадена е заповед на Областния
управител за одобряване на ПНИ и са изпратени писма до Държавен вестник, община
Берковица и общинска служба „Земеделие” Берковица за публикуване и обявяване на
заповедта.
Изготвен е още един доклад до Областния управител с предложение за
одобряване на ПНИ, изработен през 2012 г. в изпълнение на съдебно решение – за
имоти в местността “Парта”, землище Монтана. Издадена е заповед на Областния
управител за одобряване на ПНИ за горецитираните имоти, която е изпратена за
публикуване в Държавен вестник.
Заповедта на областния управител, ПНИ и
придружаващата го документация са изпратени на Община Монтана и Общинска
служба “Земеделие“ Монтана за обявяване на заповедта.
2.2. Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по §4к, ал. 12 от
ЗСПЗЗ за разглеждане на проекти за изменение на ПНИ. За периода са проведени две
заседания на комисията назначена от Кмета на община Берковица – разгледани 9 бр.
ПНИ и две заседания на комисията назначена от Кмета на община Монтана –
разгледани 14 бр. ПНИ.
2.3.През отчетния период са изготвяни отговори на жалби на граждани за имоти
от местности по §4 от ПЗРЗСПЗЗ и давани консултации на въпроси поставяни в
приемните дни на областния управител.
2.4.Беше изготвена информация за Министерски съвет за броя и площта на
землищата в област Монтана, за които е необходимо да се изработят планове на
новообразуваните имоти по §4к от ЗСПЗЗ, както и за необходимите за това финансови
средства.
3. Участие в дейността на междуведомствени комисии
3.1.Служител на дирекция „АКРРДС” е постоянен член на 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. За периода комисията е провела
шест заседания, на които са разгледани 21 бр. преписки.

3.2. Служител на дирекция „АКРРДС” е постоянен член на Комисия по чл. 74,
ал. 2 от Закона за горите, назначена от Министъра на земеделието и храните. За
периода комисията е провела четири заседания, на които са разгледани 5 бр. преписки с
искане на предварително съгласие за промяна предназначението на имоти в горски
територии.
3.3.Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по чл. 45 от ППЗСПЗЗ,
назначени от директора на Областна дирекция “Земеделие” Монтана, на които се
разглеждат и приемат планове на новообразуваните имоти за територии от област
Монтана, застроени със сгради и съоръжения - имуществото на организациите по §12
от ПЗРЗСПЗЗ /бивши стопански дворове/ и както и несъответствия във вече приети
такива парцеларни планове. Комисиите са провели общо дванадесет заседания и са
разгледани 14 бр. ПНИ.
XI. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
1. РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЗР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ
И КОМИСИИ
1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР
През 2013 г. са проведени 4 заседания на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
В съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие на
заседанието проведено на 21.03.2013 г. в гр. Враца беше представен и съгласуван
проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за
развитие на област Монтана 2012 - 2013 г. Също така пред членовете на съвета бяха
представени - предварителната оценка на социално-икономическото въздействие и
екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за
периода 2014-2020 г., както и ключовите приоритети в областта на социалната
политика на територията на Северозападен район до 2020 г.
На проведеното на 29.05.2013 г. заседание, Регионалният съвет за развитие на
Северозападен район обсъди и съгласува Проекта на Областна стратегия за
развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г. в съответствие с чл.19, ал. 1, т.2
от ЗРР.
Следващите две заседания на РСР на СЗР бяха проведени на 17.10.2013 г. и
06.12.2013 г. в гр. Плевен и на същите бяха актуализирани представителите на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в комитетите за наблюдение на
Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и в тематичните работни групи за
разработване на оперативните програми за периода 2014-2020 г. и беше представен и
обсъден проекта на „Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен район”.
1.2.Областен съвет за развитие
През 2013 г. бяха проведени три заседания на Областния съвет за развитие.
На първото заседание, състояло се на 28.03.2013 г., беше представен и приет
„Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на
област Монтана 2012- 2013 г.”
На второто заседание, състояло се на 25.06.2013 г., Областният съвет за
развитие прие „Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода
2014-2020г.”. Разработеният стратегически документ е в съответствие с целите и
приоритетите на Регионалния план за развитие на СЗР и е съобразен с методическите
указания, дадени от министъра на регионалното развитие. Областната стратегия за
развитие и решението на областния съвет за развитие за нейното приемане бяха
публикувани на Интернет страницата на областна администрация Монтана.
На третото заседание, проведено на 26.09.2013 г., Областния съвет за развитие
съгласува изготвените в съответствие със Закона за водите - проект на Регионален
генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия

на „ВиК” ООД – гр. Монтана и проект на Регионален генерален план на
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК” ЕООД –
гр. Берковица.
Експерти от Министерството на регионалното развитие, както и представители
на фирмите, изготвили двата регионални плана, а именно НИРАС А/С Дания, НИРАС
България ЕООД, Рамбол Дания А/С, София Консултинг груп, ДХИ и Аквапартньор
ЕООД, информираха участниците, че освен да осигурят съотвествие с Европейското
екологично законодателство, плановете си поставят за цел да подсигурят ефикасното
използване на водните ресурси в дългосрочен аспект, да създадат основа за
подготовката на прединвестиционни проучвания за реализацията на проекти, които са
съобразени с изискванията за опазване на околната среда, а също и да очертаят
основната рамка при кандидатстването за съфинансиране от Европейските фондове.
В състава на Областния съвет за развитие през отчетния период са извършени
две актуализации, съответно със Заповеди № ОКД-12-1/19.07.2013 г. и № ОКД-123/25.09.2013 г. на областния управител.
1.3.Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област
Монтана
За подпомагане провеждането на държавната политика по образованието във
връзка с приемането на държавен план-прием по професии за учебната 2013 – 2014
година на държавните и общинските училища от област Монтана на 29.01.2013 г. се
състоя заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област
Монтана. Членовете на Комисията разгледаха и одобриха, подадените до началника на
РИО – Монтана, предложения за държавен план-прием по професии за учебната 2013 –
2014 година на държавните и общинските училища от областта.
РИО-Монтана предложи за утвърждаване за учебната 2013/2014 г. паралелки
за професионална подготовка, разпределени, както следва:
- прием след 7 клас – 14 паралелки;
- прием след 8 клас - 29 паралелки;
- вечерна форма на обучение -2 паралелки;
- задочна форма – 1 паралелка.
Мотивите на директорите на училищата за избор на професии/специалности бяха
съобразени с общинските стратегии за развитие, с необходимостта от квалифицирани
кадри за нуждите на бизнеса и на териториалните организации и структури на
съответния регион, с демографските особености на населението и броя на учениците.
Съгласно чл. 13 от Правилника за устройството и дейността на Комисията по
заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана, в изпълнение на чл. 31,
ал. 3, т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта и на чл. 26 от Правилника за
прилагането за закона на 28.10.2013 г. беше проведено заседание на Комисията, на
което бяха разглеждани и одобрени подадените до Областния управител на област
Монтана, в качеството му на председател на Комисията по заетостта, предложения за
регионални програми за заетост, за включване в Националния план за действие по
заетостта - 2014 г. Комисията разгледа 12 предложения за Регионални програми за
заетост и обучение, разработени от всички общини от областта, както и от Областната
администрация.
Предложението на Областната администрация е с наименование Регионална
програма за заетост - „Повишена заетост и подобрено състояние на собственост,
притежание на Областна администрация Монтана”. С реализирането на програмата ще
се осигури заетост през 2014 г. на 5 безработни лица от рискови групи на пазара на
труда – безработни младежи до 29 г. и безработни над 50-годишна възраст.
Във връзка с действаща процедура за кандидатстване с проекти по
Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014
г. /НП „ОСПОЗ”/, както и във връзка с разработването на държавен план-прием за

държавните и общински професионални гимназии, професионални училища и
професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална
квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и
специални училища за учебната 2014-2015 година на 05.12.2013 г. се проведе заседание
на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
Комисията по заетост класира и предложи на Агенцията по заетостта за
окончателно одобрение 14 проекта за разкриване на 143 работни места, от които за
лица на социално подпомагане 109 по Националната програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост” през 2014 г.
На заседанието беше преставена презентация на тема “Състояние, тенденции,
проблеми и приоритети на професионалното образование и обучение в област
Монтана”. Основните възможни и необходими посоки на въздействие за запазване на
училищна мрежа в област Монтана може да се обобщят както следва:
- от оптимизиране на училищната мрежа на база демографски принцип и
атрактивност на професиите към осигуряване на обучение, отговарящо на
изискванията на местния бизнес и прогнозите за развитие на браншовете;
- от обучение по „традиционни и удобни“ за училищата професии,
подготвящи специалисти без добри възможности за реализация на местния
пазар на труда към обучение по професии, необходими на регионалния пазар
на труда, към създаване на система за определяне на „защитени“ професии с
оглед осигуряване на необходимата квалификация в направления,
стратегически за областта, към балансиране на план-приема с оглед
гарантиране подготовка на кадри по непрестижни, но необходими за
икономиката професии;
- от преобладаващо обучение по професии с придобиване на трета степен на
професионална квалификация към повишаване на атрактивността на
професиите с по-ниска степен на професионална квалификация чрез
създаване на привлекателни условия – модернизиране на училищата, на
общежитията към тях, на образователната среда, допълнително финансиране,
стипендии, вкл. от бизнеса, договори за работа и др.
1.4.Областна комисия по социална политика и Звено за мониторинг и
оценка
Във връзка с изпълнението и мониторинга на изпълнението на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.), както и
на основание чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Областната
комисия по социална политика на 29.04.2013 г. беше проведено неприсъствено
заседание на Звеното за мониторинг и оценка. Целта на заседанието беше
съгласуването на Проект на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на
Областната стратегия за социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.).
Информационни карти, попълнени от общинските администрации, директорите на
институции, предоставящи социални услуги, дирекции „Социално подпомагане”,
потребители на социални услуги, от РИО на МОМН, РЗИ, ДРСЗ и ТП на НОИ,
проверки на място, План за действие на Звеното за мониторинг и оценка, Оперативен
план с времеви график за изпълнение на Стратегията и Годишните планове на
общините, Анализ за степента на готовност на регионално и местно равнище за
прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по
операция „Живот в общността” на територията на област Монтана бяха основните
инструменти (документи) на мониторинга.
Проверките на място бяха осъществени в изпълнение на План за действие на
Звеното за мониторинг и оценка към Областната комисия за социална политика за
област Монтан, както и на основание Заповед № РД-22-6/07.02.2013 г. Целта беше да
бъдат посетени „Дом за възрастни хора с психични разстройства” – с. Говежда, община

Георги Дамяново; „Дом за възрастни с физически увреждания” – с. Горна Вереница,
община Монтана и Преходно жилище към ДВХФУ – с. Горна Вереница, община
Монтана, „Дом за възрастни хора с деменция” - с. Бистрилица, община Берковица,
„Дом за стари хора” – гр. Берковица, община Берковица, за да бъде извършено
наблюдение на дейността и социалните услуги, предоставяни от съответния доставчик.
Като резултат от посещенията се явява обобщената информацията (изготвени
протоколи) за потребители, доставчик на услугите, специфика на ангажирания
персонал по предоставяне на услугите и други специфични обстоятелства, гарантиращи
предоставянето на качествени услуги за възрастните хора. Събраната информация е
част от базата данни, които следва да се събират и анализират чрез системата за
мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област
Монтана 2011-2015 г.
Областната комисия по социална политика на заседание проведено на
29.04.2013 г. в изпълнение на едни от основните и функции- да координира, съгласува и
консултира целия процес по изпълнение на Областната и общинските стратегии за
развитие на социалните услуги, одобри Годишния мониторингов доклад за
изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област
Монтана (2011 – 2015 г.) през 2012 г. Целта на извършеното наблюдение беше да се
оцени постигнатия напредък по двете ключови приоритетни направления на
Областната стратегия: „Развитие на услуги в общността за превенция на социалното
изключване и изолация” и „Деинституционализация и подобряване качеството на
резидентната грижа”. За запознаване на обществеността и всички заинтересовани
страни с резултатите и препоръките от мониторинга и оценката, същият е публикуван
на официалния сайт на Областна администрация Монтана.
1.5.Областен координационен механизъм по деинституционализация
За подпомагане провеждането на държавната политика в областта на
подкрепата на децата и семействата, на 25.02.2013 г. в заседателната зала на
областна администрация Монтана беше проведена работна среща на Областния
координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/ и началници на
отделите „Закрила на детето” от цялата област на тема - „Какво означава да подкрепяме
семействата” и „Приемна грижа и осиновяване”. Срещата беше по инициатива на
Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, в
изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за
деца от 0 до 3 години". На срещата регионалният мениджър за Централна и Източна
Европа на „Надежда и домове за децата” – Великобритания представи презентация за
модела на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата.
За приемната грижа и осиновяването през призмата на процеса на
деинституционализация в ДМСГД – Монтана доклад представиха секретарят на съвета
по осиновяване при РДСП – Монтана, администраторът по проект „И аз имам
семейство” и началник ОЗД към ДСП.
Като бъдещо действие на ангажираните институции в процеса на закриването на
ДМСГД – Монтана участниците в срещата изведоха на преден план необходимостта да
се проведе обучение за преквалификация на персонала в ДМСГД и супервизия, които
да осигурят професионална подготовка и адаптация на персонала към нови социални
услуги.
Следващата работна среща на ОКМД беше проведена на 26.03.2013 г., на която
бяха дискутирани темите: „У дома и в Дома – детето между семейството и
институцията”, „Работа и функция на координационния механизъм” и „Системата
родители, деца, институции. Принципи на добро взаимодействие”.

Водени от значимостта на политиката по деинституционализация на децата и
превенционална работа на професионалистите, работещи с деца и семейства,
областният управител на област Монтана и Фондация „Надежда и домове за децата”,
клон България на 07.06.2013 г. организираха кръгла маса с Областния координационен
механизъм по деинституционализация и други заинтересовани страни на тема:
„Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца на областно и
общинско ниво”. Целта на кръглата маса беше да се популяризират добрите практики
при работата по превенция на изоставянето на деца, както и да се потърсят възможните
решения на проблемите и затрудненията, възникващи в процеса на работа на областно
и общинско ниво.
На 11.06.2013 г. беше организирана работна среща с представителите на
проектите от Плана за действие на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България” на областно ниво. Целта на
срещата беше да се обмени информация между координаторите за реализираните
дейности до момента и предстоящите такива по различните проекти, ангажирани с
трудния, но значим процес на деинституционализация на децата, настанени в
специализирани институции. Всички участници в срещата предоставиха информация за
социалните услуги, които са изведени от тях, като необходими за разкриване в
съответните области. Представена беше и информация за услугите, които предстои или
вече са започнали да функционират по различните проекти, отново по области.
Във връзка с реализацията на проект „Посока семейство“ BG051 PO001-5.2.100001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013, изпълняван от Министерство на здравеопазването в партньорство с Агенция за
социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето, на 27.06.2013 г. в
областна администрация Монтана с участието на експерт от нея се проведе тематична
дискусия. Основна цел на дискусията беше обсъждането и съгласуването на Актуалния
регионален план за деинституционализация на децата от Дом за медико-социални
грижи за деца-Монтана, разработен от Мултидисциплинарния екип по проекта. На
срещата присъстваха и представители на Експертно звено по деинституционализация и
национални консултанти по проекта.
На срещата бяха представени: планираните конкретни услуги, които ще се
развият
след
преструктурирането
на
ДМСГД-Монтана;
етапа
на
деинституционализация на децата настанени в ДМСГД – Монтана; актуална
информация за изграждане на ЦНСТ по проект „Детство за всички“, както и
резултатите от работата по превенция на изоставяне на деца от 0 до 3 години в
специализирани институции.
В подкрепа дейностите по проект на българския клон на Надежда и домове за
децата „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3
години", областна администрация оказа съдействие за извършването на анкетно
проучване. Същото беше насочено към изследване на нагласите за процеса на
деинституционализация в българското общество. Целевата група на проучването беше
съставена от представителите на институциите, които са участвали в работни срещи на
Координационния механизъм (КМ), създаден за рашаване на конкретни казуси при
подпомагането на деца и семейства, попадащи във фокуса на внимание на проекта.
Целта на анкетното проучване беше да установи какви са нагласите на участниците в
КМ към процеса на деинституционализация, протичащ в българското общество, както
и какви са нагласите им към тяхното собствено участие в този процес като
ръководители или представители на институции.
Последната за 2013 г. среща беше проведена на 10.12.2013 г. на тема „Анализ на
изпълненото през 2013 г.”.

1.6. Областна комисия по транспорт
За периода са проведени три заседания на Областната комисия по транспорт – на
17.04.2013 г., 20.05.2013 г. и на 18.09.2013 г.
На първото заседание, по предложения на кметовете на общините Бойчиновци,
Вършец и Монтана, бяха разгледани и приети:
-предложение за закриване на МР 028101 Бели брег – Монтана (в сряда, петък и
неделя), с час на тръгване от Бели брег /старо село/ в 09,40 и от АГ Монтана в 15,10
часа;
-промяна в МР 050701 Лом – Вършец, с час на тръгване от АГ Лом в 15,00 и от
АГ Вършец в 06,15 часа, като часа на тръгване от АГ Вършец се променя на 06,10;
-предложение за закриване на МР 096601 Монтана – Бойчиновци (без събота и
неделя), с час на тръгване от АГ Монтана 16,30 и от Бойчиновци в 17,00 часа.
През месец май, чрез процедура за неприсъствено вземане на решение,
Областната комисия по транспорт одобри промени в областната транспорна схема по
предложения на кмета на община Монтана и на кмета на община Бойчиновци както
следва:
-промяна в МР 096801 Монтана – Бели брод, с час на тръгване от АГ Монтана в
10,00 и от Бели брод в 12,00 часа, като часовете на тръгване се променят съответно на
12,15 и 13,45 часа;
-предложение за закриване на МР 097401 Монтана – Лехчево (от понеделник до
четвъртък), с час на тръгване от АГ Монтана в 13,00 и от Лехчево в 14,31 часа;
-предложение за откриване на нова автобусна линия в направление Монтана –
Чипровци, която да се изпълнява целогодишно с час на тръгване от АГ Монтана в 07,10
и от Чипровци в 14,45 часа;
-предложение за закриване на МР 096301 Монтана – Бъзовец (в събота), с час на
тръгване от АГ Монтана в 07,00 и от Бъзовец в 08,30 часа;
-предложение за закриване на МР 096302 Монтана – Бъзовец (в събота и
неделя), с час на тръгване от АГ Монтана в 12,50 и от Бъзовец в 14,15 часа;
-предложение за закриване на МР 096303 Монтана – Бъзовец (без събота и
неделя), с час на тръгване от Бъзовец в 06,45 часа;
-предложение за закриване на МР 096304 Монтана – Бъзовец (от 01.10 до 31.03 в
събота и неделя), с час на тръгване от АГ Монтана в 17,10 и от Бъзовец 17,50 часа;
-предложение за закриване на МР 096305 Монтана – Бъзовец (от 01.04 до 30.09 в
събота и неделя), с час на тръгване от АГ Монтана в 17,10 и от Бъзовец в 18,30 часа;
-предложение за откриване на два нови курса по линия Монтана – Бъзовец,
които да се изпълняват целогодишно с часове на тръгване от АГ Монтана в 11,00 и
14,40 часа и от Бъзовец в 12,40 и 16,00 часа;
-предложение за откриване на нова автобусна линия в направление Бойчиновци
– Монтана, която да се изпълнява без събота и неделя с час на тръгване от Бойчиновци
в 09,00 и от Монтана в 15,50 часа.
На третото заседание, по предложение на кметовете на общините Берковица,
Вършец и Чипровци, бяха разгледани и приети:
-предложение за закриване на маршрутно разписание № 013301 Монтана –
Балювица, с час на тръгване от Балювица в 06,20 и от автогара Монтана в 19,30 часа;
-предложение за закриване на маршрутно разписание № 017601 Монтана –
Бързия, с час на тръгване от автогара Монтана в 10,45 и от Бързия в 06,30 часа;
-предложение за закриване на маршрутно разписание № 055001 Монтана –
Вършец, с час на тръгване от автогара Монтана в 10,00 и от автогара Вършец в 07,10
часа;
-предложение за закриване на маршрутно разписание № 055002 Монтана –
Вършец, с час на тръгване от автогара Монтана в 14,10 и от автогара Вършец в 13,00
часа;

-предложение за промяна в маршрутно разписание № 103501 Монтана –
Чипровци, което се изпълнява без сряда и неделя с час на тръгване от автогара Монтана
в 13,00 и от Чипровци в 09,00 часа, като изпълнението става без сряда, събота и неделя.
Във връзка с взетите решения бяха изготвени нови маршрутни разписания и
същите бяха съгласувани от Областния управител. Утвърдените маршрутни разписания
бяха изпратени на съответните кметове на общини, също така за промените бяха
уведомени и другите заинтересовани кметове.
1.7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
За периода бяха проведени
две заседания на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата – на 25.03.2013 г. и на 17.12.2013 г.
На първото заседание бяха обсъдени пътнотранспортната обстановка на
територията на област Монтана през 2012 г. и предложения за създаване на
организация за провеждане на Втората международна седмица за безопасност на
движението по пътищата на Организацията на Обединените Нации (ООН), посветена
на безопасността на пешеходците.
На второто заседание на Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата бяха обсъдени:
- пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана от началото
на 2013 г., информацията за която включваше: регистрирани пътнотранспортни
произшествия, извършени ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа на
територията на област Монтана, готовността за зимно поддържане на републиканските
пътища на територията на област Монтана през сезон 2013/2014 г., извършените
проверки на автомобили, осъществяващи превоз на пътници и товари, и установените
от контролните органи нарушения;
- качеството на обучение и успеваемостта при полагане на изпити от
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и за
осъществявания контрол в това отношение;
- извършените дейности в училищата и детските градини в област Монтана по
отношение безопасността на движението по пътищата.
1.8.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси
През 2013 г. бяха проведени три заседания на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
На заседанието проведено на 26.03.2013 г. беше представена и приета обобщена
Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г. с
включени общински планове за действие към нея, приети от съответните общински
съвети. На присъстващите беше представена мултимедийна презентация от секретаря
на ОССЕИВ във връзка с предстоящия Международния ден на ромите- 8 април.
На заседанието проведено на 03.09.2013 г. беше създадено Звено за
мониторинг и оценка, в съответствие с представените от НССЕИВ към Министерски
съвет указания за работа по областните стратегии и в изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 2020 г. Всяка година
сформираното звено ще изготвя обобщен мониторингов доклад за изпълнение на
общинските планове за действие, които са приложения към областната стратегия.
На заседанието беше представен и проекта на Сдружение „Алтернатива за равни
възможности”, касаещ оказване на съдействие за лица от ромски произход за
подготовка на документите за узаконяване на незаконнопостроени жилища. На
заседанието стана ясно, че такива жилища по ромските квартали има в огромен процент
и трябва да се организира по-мащабна кампания за запознаване на населението с
възможностите за узаконяване.

Членовете на ОССЕИВ направиха предложение към Областния управител да бъде
изготвено писмо до Министерски съвет за удължаване на този срок, тъй като този проблем не
може да се реши за една година, какъвто е бил срокът според промените в ЗУТ. Бяха изтъкнати
проблеми с кадастралните карти, собствеността на земята, върху която са построени жилищата
на ромите и др.

Предвид направеното предложение, областният управител изиска от кметовете
на общини информация относно това какво е състоянието с узаконяването в ромските
квартали, на какво ниво е процесът по узаконяване и обновяване на кадастралните
карти, както и какво е предвидено да се направи в скоро време по този проблем.
Чрез проведена процедура за неприсъствено вземане на решение членовете на
ОССЕИВ и изпратиха предложение до НССЕИВ към Министерски съвет за удължаване
на срока за узаконяване на незаконни жилища и постройки, който срок изтичаше в края
на месец ноември 2013 г.
През 2013 г. със заповед на областния управител пет пъти бе актуализиран
състава на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси.
1.9.Обществен съвет към Областния управител на област Монтана
На 12 септември 2013 г. се състоя първото заседание на Обществения съвет към
областния управител на област Монтана, на което бяха определени постоянните
членове на съвета, председател, заместник-председатели и технически секретар на
съвета. В последствие със заповед на областния управител на област Монтана беше
определен състава на Обществения съвет, както и правилата за работа на съвета.
На 19 декември 2013 г. се състоя второто за годината заседание на Обществения
съвет, свикано по повод разработването на Стратегия за прилагане на Интегрирани
териториални инвестиции в Северозападния район за периода 2014-2020 г. По време на
заседанието областният управител представи презентация по темата, състоя и се и
дискусия, по време на която постъпиха предложения за включване в стратегията.
1.10.Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча
През 2013 г. беше проведено едно редовно заседание на Консултативния съвет,
на което беше разгледана информация за състоянието на опазването на горските
територии в област Монтана, информация за дейността на сектор „Рибарство и
контрол” за 2013 г. и проведена дискусия по дейността на Консултативния съвет.
1.11.Областен съвет за тристранно сътрудничество
На 05.12.2013г. се проведе заседание на Областен съвет за тристранно
сътрудничество Монтана, на което беше създаден Съвет по условия на труд към
Областния съвет за тристранно сътрудничество и за заместник – председател на Съвета
беше избран представител на работодателска организация - председателят на
БСЧП”Възраждане” – Монтана.
1.12.Областна епизоотична комисия
За отчетния период Областната епизоотична комисия проведе едно заседание, на
което бяха обсъдени следните въпроси: епизоотичната обстановка в страната и
съседните държави- шарката по овцете и козите в Гърция и България, Африканска чума
по свинете – “новия, голям проблем” на Европа, шап в Турция – на границата с
България, ваксинация на месоядни диви животни в област Монтана срещу болестта Бяс
– метод на ваксинация, организация и приложение от МЗХ – БАБХ, ваксинация на диви
свине в област Монтана срещу болестта Класическа чума по свинете: метод на
ваксинацията, организация и приложение от БАБХ с помощта на ДГС и ловно
рибарските сдружения (чрез ловните дружини) и време на приложение и особености на
ловния сезон 2013/2014г. от ветеринарномедицинска гледна точка - брой проби за
изследване за КЧС в гр. София и изследване на проби за трихинелоза.

1.13. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,
организации и омбудсмана.
През 2013 г. комисията проведе 29 заседания, на които бяха разгледани 88 бр.
преписки – сигнали и предложения на граждани. В по-голяма си част проблемите,
посочени в сигналите и предложенията, са от местно значение – неправомерно
ползване на земеделски имоти, междусъседски отношения, отглеждане на животни в
жилищната зона на населените места, проблеми с водоснабдяването и канализацията,
проблеми при снабдяването на населението с електрическа енергия и дърва за огрев,
трудовоправни отношения. За разгледаните преписки през 2013 г. , в съответствие с
приетите Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията, беше
изготвен Доклад за дейността през 2013 г. с приложен към същия Регистър на
разгледаните предложения и сигнали.
2.ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
2.1. ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
За подпомагане провеждане държавната политика по изпълнение на програми
за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна
администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места в
администрацията по Национална програма „Старт на кариерата”.
През 2013 г. - до месец август работиха двама младежи назначени по програма
„Старт на кариерата – 2012”.
Във връзка с откритата процедура за кандидатстване за работни места в
областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата – 2013”,
Областна администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на 6
(шест) работни места, които бяха одобрени от министерството. От 21.10.2013 г., за
период от девет месеца, бяха начначени шестимата стажанти, които имат възможността
да се запознаят с работата на държавната администрация и да развиват своите умения в
сферата на регионалното развитие, административния контрол, финансите и правото.
2.2.РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ - „Повишена заетост и
подобрена сигурност в рискови общини от област Монтана”
В изпълнение на регионалната политика по насърчаване на заетостта, както и
във връзка с множеството оплаквания от населението на областта за извършване на
нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над
самотно живеещи възрастни хора, Областна администрация Монтана разработи
предложение за регионална програма за заетост - „Повишена заетост и подобрена
сигурност в рискови общини от област Монтана”.
Основната цел на предложението беше намаляване на безработицата в област
Монтана чрез разкриване на работни места за подпомагане на сигурността в рискови
населен места. С реализирането на дейностите в предложението за регионална
програма, Областна администрация Монтана цели постигането на специфични цели,
както следва:
• Да се осигури възможност на безработните лица с ниска или без квалификация и
безработни над 50-годишна възраст да се реализират на пазара на труда;
• Да се осигурят условия за подобряване на сигурността и опазването на обществения
ред в рискови общини от област Монтана.
С реализирането на програмата беше осигурена заетост на 45 безработни лица за
6 месеца. Безработните бяха лица от рискови групи на пазара на труда – с ниска или без
квалификация и над 50-годишна възраст. Лицата придобиха познания и умения,
свързани с охраната и осигуряването на обществения ред, които умения от своя страна

ще увеличат възможността за последващо им интегриране на пазара на труда. С
реализирането на проекта бяха осигурени условия за предотвратяване на опитите и
извършването на кражби и други противообществени прояви, създадени бяха условия
за подпомагане дейността на общините за ограничаване на престъпността, както и е
оказано съдействие на органите на МВР.
2.3.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”
По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” с
работодател Областен управител на област Монтана през 2013 г. бяха назначени 7 лица
на длъжност „общ работник, поддържане на сгради” на следните обекти. Основната
цел на проекта беше да се осигури заетост и възстановяване на трудовите навици на
безработни лица, регистрирани в Д БТ – Монтана, чрез назначаването им като
поддръжка на държавни обекти.
2.4. ПРОЕКТ „КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ,
НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В
ОБЛАСТ МОНТАНА” по ОПАК, Приоритетна ос I. Добро управление, Подприоритет
1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”
Експерт от дирекцията беше член на екипа по проекта и извършваше цялостното
координиране на дейността между отделните членове на екипа за управление на
проекта, подпомагаше дейността на ръководителя и счетоводителя и вземаше дейно
участие в процеса на техническата и финансова отчетност; водеше и съхраняваше
проектната документация в архива за Бенефициента.
Участваше в организираните за отчетния период /07-08.2013г/ мероприятия по
проекта – финалните обучения и семинар по проекта, изготвяне на финален технически
отчет по проекта. Подготовка и участие във финален мониторинг на място от страна на
УО на ОПАК.
2.5.ПРОЕКТ „SEEMIG – УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ
ЕФЕКТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”
Областна администрация Монтана и Националният статистически институт на
Република България са партньори по проект – „Управление на миграцията и нейното
влияние в страните на Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към
изготвяне на стратегии, основани на доказателства” – (SEEMIG), който се реализира по
Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 –
2013".
Проектът е с продължителност 30 месеца (юни 2012 – ноември 2014 г.) и се
изпълнява от международен консорциум под ръководството на Унгарската централна
статистическа служба. Партньори в SEEMIG са научни институти, университети,
статистически служби и органи на местната власт от осем страни – (Унгария, Австрия,
България, Италия, Румъния, Словакия, Словения и Сърбия).
Служители от дирекцията участват в екипа по управление на проекта и през
2013 г. бяха извършени следните дейности:
През месец януари в първият информационен бюлетин по Проекта, беше
поместена информация за целите, партньорите, които работят на международно ниво,
както и факти, свързани с миграцията в Югоизточна Европа. Информационният
бюлетин беше разпространен сред териториални структури на държавната

администрация в област Монтана, неправителствени организации и медии, които
изразяват отношение към проблема с миграцията.
Във вторият бюлетин беше представен Института за демографски изследвания
към Централната статистическа служба на Унгария, поместена беше и кратка
информация относно проведените пилотни изследвания в Унгария и Сърбия; системите
за производство на данни в Словения, както и предизвикателствата, пред които е била
изправена община Печ, във връзка с необходимостта от данни, касаещи демографските
и миграционните процеси, човешкия капитал и пазара на труда при разработването на
интегрирани, базирани на доказателства градски стратегии.
Резултатите от разработения исторически анализ на миграционните процеси,
както и на тези, свързани с пазара на труда и човешкия капитал в Румъния; доклада на
Словакия относно системите за производство на данни и източниците на информация;
кратко представяне на един от словашките партньори - INFOSTAT (Институт за
информатика и статистика в Братислава); постигнатите резултати от проведените фази
на пилотните изследвания в Унгария и Сърбия; предизвикателствата, пред които са
били изправени Агенцията за развитие на Марибор и общината на Турчианске Теплице
при опита им да получат данни за миграцията с цел планиране на стратегиите за
развитие на местно ниво бяха представени в третия информационен бюлетин по
проекта.
2.6.ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на
програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни
лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална
квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и
безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в
проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, схема „ПОДКРЕПА ЗА
ЗАЕТОСТ”, на ОП РЧР.
Назначените от Областния управител на област Монтана безработни по проекта
лица на длъжност „Пазач” бяха 92 лица, а местонахождението на работните им места
беше в 22 населени места от областта, зададени от директора на Областна дирекция на
МВР – Монтана, като места, в които извършването на нарушения на обществения ред,
на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора е
с най-висок дял. По проекта работиха и 34 лица, на длъжност „Пазач-портиер” и
съответно тяхното работно място беше в държавни училища и учреждения, отново на
територията на цялата област. Общо наети по проекта бяха 122 лица за 9 месеца и
обхванати 27 населени места.
2.7.ПРОГРАМА „НОВО НАЧАЛО - ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”
Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана
- в качеството на работодател, взе участие в процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Проект „Ново начало - от образование към
заетост”, Схема: BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез
осигуряване на възможност за стаж по ОП РЧР.
По Проекта беше предоставена възможност на 4 младежи до 29 годишна възраст
- завършили средно или висше образование, да стажуват, под наставничеството на
трима служители от Областна администрация Монтана, за 6 месеца по специалността
си, с оглед повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на трудаи улесняване
прехода от образование към заетост.
2.8. ПРОЕКТ „НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”

През 2013 г. продължи реализацията на проекта, чиято основна цел беше
извършване на обучение на едно безработно лице, регистрирано в дирекции ,,Бюро по
труда’,’за придобиване и повишаване на професионалната му квалификация, с цел
неговото последващо включване в заетост.
3.ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ
3.1. Социални дейности
Ø В подкрепа изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.,
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето и на Пътната
карта за нейното изпълнение и Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България”, Областният управител на
област Монтана, с оглед реализацията на дейности за подобряване благосъстоянието на
децата в област Монтана, в изпълнение на чл. 19, ал.1 от Закона за социалното
подпомагане и чл. 31 от Закона за администрацията, подготви през месеците август и
септември подписването на 22.10.2013 г. на Меморандум с УНИЦЕФ и общините от
област Монтана. Предмет на сътрудничество между партньорите е подобяване
благосъстоянието на децата от област Монтана, чрез създаване и изпълнение на модел
за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на малките деца и техните
родители, деца в риск и уязвими семейства и общности.
Ø С цел предоставяне на възможност обществеността да бъде запозната с всички
действащи социални услуги към 30.09.2013 г. на територията на област Монтана, като
иновативна практика, бяха разработени две карти, отразяващи всички социални услуги
в областта, както и съдържащи информация за контакт с тях. Картите са качени на
официалния интернет сайт на областта, като едната е с възможност да бъде
разглеждана онлайн, а другата може да бъде свалена като отделен файл.
Ø За подпомагате прилагането на Координационния механизъм за
взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция и с цел повишаване на ефективността на
работата и оптимизацията на взаимодействието, Областна администрация Монтана,
обобщи на областно ниво Информационна карта за извършване на мониторинг по
прилагането на Координационния механизъм, въз основа на Въпросник попълнен от
всяка община, и същата беше изпратена на Държавната агенция за закрила на детето.
Ø Във връзка с извършването на мониторинг на изпълнението на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.), бяха
проведени три работни срещи (24.07.2013 г., 27.09.2013 г. и 25.11.2013 г.) с
представителите на регионалния екип по деинституционализация за област Монтана и
други ключови участници в процеса по деинституционализация на децата.
Целта на срещата на 24.07.2013 г. беше да бъдат представени и обсъдени
трудности, постижения и предстоящи дейности свързани с реализирането на проектите
от Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България” на областно ниво.
Разлика между желаното и действителното, а именно, че по-голямата част от
оценените приемни семейства имат нагласата да се грижат за деца без специфични
здравни потребности, малкият набор или липсата на социални услуги в повечето
общини от областта, както и липсата на работеща в социалната сфера неправителствена
организация са едни от основните трудности в реализирането на процеса.
На срещата се изведоха конкретни предложения за преодоляването на
трудностите. Всички участници в нея изказаха своята положителна нагласа за екипна
работа и работата, насочена към мотивация и подкрепа за промяна на нагласите на
обществото към провеждащата се социална политика за деца.
Целта на втората работна среща на 27.09.2013 г., отново, както и на първата
такава, беше проследяването на резултатите от реализираните дейности по проектите

от Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България” на областно ниво, както и обсъждането на начина за
справяне със срещнати проблемни зони в процеса на работа и разрешаването им.
Като основни проблеми бяха изведени липсата на мобилни екипи за работа с
уязвими групи и липсата на достатъчно кадрови капацитет за работа в
новоразкриващите се социални услуги. За преодоляването на една от липсите, на първо
време беше предвидено създаването на мобилен екип към Центъра за ранно детско
развитие, който ще стартира предоставянето на социални услуги след реформирането и
закриването на ДМСГД - Монтана. Отчетена беше и наличната мотивация на персонала
на Дома за мобилно представяне на услугата.
За преодоляване на недостига на достатъчно квалифициран персонал, който да
притежава и необходимия трудов опит в сферата на социалните услуги, в бъдеще ще е
необходимо според спецификата на ново-разкриващата се длъжността да бъдат
определяни и изискванията за нейното заемане.
Координаторите по проектите потърсиха съдействие и за забързване на
процедурата по прехвърлянето на собствеността на ДМСГД – Монтана, както и за
организирането на съвместна среща с компетентните институции за обсъждане
варианти за работа по предотвратяване на ранните бракове и ранното напускане на
училище.
Присъстващите бяха запознати с меморандум за съвместна работа на областна
администрация и всички общини в областта с УНИЦЕФ.
На 25.11.2013 г. се проведе поредна работна среща с представителите на
регионалния екип по деинституционализация за област Монтана и други ключови
участници в процеса по деинституционализация на децата.
Целта на срещата отново беше да бъдат представени и обсъдени трудности,
постижения и предстоящи дейности свързани с изпълнението на проектите от Плана за
действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България” на областно ниво.
Ø С оглед подпомагане провеждането на социалната политика в областта и във
връзка с изпълнението на Проект „Социална програма за подкрепа на деца и младежи,
напускащи социалните институции”, който се реализира с финансовата помощ на
фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения
кръст/Червения полумесец, Зона Европа, доброволци на организацията, институции и
неправителствени организации, имащи отношение към приемната грижа, на 10.09.2013
г. Областният управител на област Монтана и БЧК – Монтана проведоха кръгла маса с
представители на институциите, включени в състава на Областната комисия по
социална политика, УНИЦЕФ, екипа на Консултативен център по приемна грижа към
Български червен кръст и председателя на Управителния съвет на сдружение
„Национална асоциация за приемна грижа”.
Целта на кръглата маса беше информирането на присъстващите за предстоящото
провеждане на информационна кампания за приемната грижа на територията на област
Монтана, както и да бъдат запознати с мисията и дейностите на УНИЦЕФ, във връзка
предстоящо сключване на споразумение за партньорство между организацията и
Областна администрация Монтана.
На срещата бяха представени проект „Социална програма за подкрепа на деца и
младежи, напускащи социалните институции” от експерт младежки дейности БЧК и
координатор по Проект „Социална програма за подкрепа на деца и младежи,
напускащи социалните институции”; информация за развитието на приемната грижа в
област Монтана – даде – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”;

представена беше и организацията УНИЦЕФ, от програмния ръководител „Социални
услуги” към УНИЦЕФ.
3.2. РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКА
Ø На 26 ноември 2013 г. в Областна администрация – Монтана се състоя срещадискусия, посветена на разработването на стратегия за Северозападна България чрез
инструмента Интегрирана териториална инвестиция.
Събитието беше организирано по повод включването на Северозападa в
Споразумението за партньорство 2014-2020 г. и подготовката на междусекторна
интегрирана стратегия за териториално развитие на Северозападен район за планиране
до края на 2013 г. и в него взеха участие кметове и експерти на общините от област
Монтана, регионални структури на държавната администрация, социалноикономически партньори, неправителствени организации (НПО) и фирми.
Лекторите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – доц. д-р
Стелиян Димитров и доц. д-р Климент Найденов запознаха участниците в срещата с
разработения анализ на Северозападния район за планиране и изведените приоритети
за развитие.
Според социално-икономическия анализ регионът се характеризира с
изключителна периферност – географска, транспортно-комуникационна и
икономическа, с липсата на целеви инвестиции в базова инфраструктура, с бавното
трансформиране на местната икономика.
Област Монтана е на едно от последните места в страната по генериране на
брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, нарастване дела на
земеделието и първичния сектор за сметка най-вече на индустрията и постоянно
намаляване броя на населението, съчетано с ниска икономическа активност.
Посочени бяха ключовите предимства, потенциали и ресурси на региона –
географското положение, в комбинация с еднообразен низинно - равнинен релеф, две
граничи зони, излаз на река Дунав, с ключово значение за развитието на транспортно
логистични услуги, наличието на уникални природни и туристически ресурси, богато
културно – историческо наследство.
Според учените обаче, „самотрансформацията“ на региона е невъзможна –
нужна е фокусирана регионална политика и целенасочена подкрепа. В тази връзка се
предвижда в Северозападния регион да бъде приложен пилотно инструментът
Интегрирани териториални инвестиции, част от Споразумението за партньорство. Той
позволява да се използва финансиране от няколко приоритетни оси на една или повече
оперативни програми (ОП), за да се гарантира прилагането на интегрирана стратегия за
определена територия чрез използване на безвъзмездна финансова помощ, кредитиране
и други финансови инструменти.
Доцент Димитров разясни че между 10 -12 % от ресурса на ОП ще бъде насочен
към Северозападния регион, като кандидатстването ще се осъществява пряко от
потенциалните бенефициенти от района пред съответния Управляващ орган, в рамките
на чиято ОП е предвидено финансиране за даден тип проекти. В стратегията следва
прецизно да се определят ключовите територии и проекти със стратегически характер,
да се постигне общ консенсус върху приоритетите за развитие за региона и те да са
целенасочени, така че да се постигне подкрепа с масов характер за развитие на
територии с потенциал за бърза „капитализация“ на ресурси.
В състоялата се дискусия бяха изказани мнения и предложения, по-съществени
от които са: изграждане на интермодален терминал на Пристанищен комплекс – Лом;
затваряне на цикъла в агробизнеса, с цел повишаване на добавената стойност;
възстановяване на животновъдството и бубарството, които имат традиции в този
регион; обвързване на туризма със земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
подобряване на регионална пътна инфраструктура; създаване на специализирани
паралелки в професионалните гимназии, съобразени с потребностите на бизнеса;

реализиране на идеята за създаване на филиал на Русенски университет или център за
следдипломна квалификация.
Срещата беше организирана от Областен информационен център – Монтана, с
подкрепата на Областна администрация – Монтана и съдействието на Централния
информационен и координационен офис (ЦИКО) в Администрацията на Министерския
съвет.
Ø Във връзка с участието на Областия управител в заседание на Работната група
по изготвяне на Споразумението за партньорство беше изготвена детайлна презентация
за област Монтана на тема: „Състояние, проблемни области пред област Монтана за
периода 2014-2020” с цел включване на област Монтана в Споразумение за
партньорство 2014-2020 г предвид характеристиката на район, който има нужда от
целенасочен подход с изключително негативни демографски тенденции (обезлюдяване
и застаряване).
Ø Във връзка с предприетата инициатива на заместник министър-председателя и
министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова за включване на Северозападен
район в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 като район за
целенасочена подкрепа, както и и по повод подготовката на Интегрирана стратегия за
развитие на СЗР, беше изготвен и изпратен за одобрение и последващи действия
документ, който представя Визията на област Монтана, както и конкретните
предложения, проблеми, включващи и конкретни приоритетни проекти на общините и
някои неправителствени организации от област Монтана за финансиране от
съответните оперативни програми за периода 2014-2020 г.
Ø През месец август беше направена „моментна снимка” въз основа на обобщена
информация в табличен и текстови вид за проектите, които са в процес на реализация;
одобрените проекти, но нестартирали; подадените проекти за одобрение, както и за
проектите в проектна готовност на територията на общините от областта и на
териториалните структури.
Ø На 08.02.2013 г. от 10 часа в Областна администрация Монтана се проведе
информационен ден, на който се представи „Стратегия на ЕС за Дунавския регион”,
организиран от Областна администрация Монтана и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството с кметовете на общини от областта и неправителствени
организации. На информационния ден се представиха възможностите за подготовка и
финансиране на проекти по Стратегия на ЕС за Дунавския регион, различни финансови
инструменти като Програма “Дунав” 2014-2020 и се обърна особено внимание на
Техническата помощ по тази програма. Представиха се и възможности за финансиране
по други финансови инструменти като Съвместен център за научни изследвания (JCR),
COSME – подпомага МСП, JASPERS, JEREMIE, JESSICA, ELENA, EGTC, IFIs и
Публично-частно партньорство.
Ø Във връзка с постъпило писмо от Българо-китайска търговско-промишлена
камара в партньорство с Областна администрация – Монтана, Българската търговскопромишлена палата и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия на 29.05.2013 г. беше проведен бизнес семинар на тема: „Практични
стъпки и оперативни програми за работа с Китай”. Представители на БКТПК запознаха
присъстващите с характерните особености на китайския пазар и действията, които
следва да предприеме българска фирма, желаеща да се включи в стокообмена между
България и Китай, беше представен анализ по отношение на търговския обмен на
износа на български продукти към Китай през последните 5 години. На срещата
присъстваха представители на общините в област Монтана, на неправителствени
организаци и на малки и средни предприятия от региона.
Ø Информационно събитие за бенефициенти по Програма ТГС Румъния –
България 2007-2013 г. беше проведено в Областна администрация Монтана на
16.04.2013 г. Организатор на инициативата беше Регионалният офис за трансгранично

сътрудничество – Калъраш, изпълняващ функцията на Съвместен технически
секретариат по програмата. В заседанието взеха участиваха ръководителят на
Съвместния технически секретариат – Калъраш, ръководителят на информационно
звено по програмата, представители на общини, браншови и неправителствени
организации от българо-румънския пограничен район. В хода на срещата
присъстващите бенефициенти имаха възможност да получат актуална и полезна
информация относно основните аспекти, касаещи реализацията на трансграничните
проекти, както и да отправят своите въпроси по текущи проблеми директно към
представителите на Секретариата. Обсъдени бяха теми, свързани с общата рамка и
финансовото управление на проектите, разпределението на отговорностите между
партньорите, методиката за сертифициране на разходите и конкретните стъпки при
осъществяването на Първо ниво на контрол.
Ø Представители на областна администрация участваха във финална
пресконференция по проект „Информираността – пътя за един по-добър живот между
имигранти и приемащо общество”, който беше проведен в гр.Монтана. Проектът се
осъществява с подкрепата на ЕС чрез Европейския фонд за интеграция на гражданите
на трети страни, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта,
изпълняван от „Монт 7 Холдинг” ООД, гр. Монтана, в качеството си на Водеща
организация и Фондация „Монтана-утре”, в качеството си на партньорска организация.
В изпълнение дейностите по проекта в рамките на три месеца бяха проведени шест
срещи - в общините Монтана, Бойчиновци, Берковица, Чипровци, Вършец и Лом, с
висок интеграционен ефект насочени към имигрантите и приемащото общество,
целящи висока информираност и популяризиране на законната миграция.
Ø На 16.04.2013 г. в Областна администрация Монтана беше проведена кръгла
маса на дискусионния клуб при Българска търговско- промишлена палата – гр.
Монтана за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните
и осигурителните отношения по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост
към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и
превантивни действия за ограничаването й”. Осъществяването на проекта е
продиктуван от обществената нужда от ограничаване на неформалната икономика и
необходимостта от повишаване на обществената нетърпимост към всички форми на
неформалната икономика в трудовоправните и осигурителни отношения. Българската
търговско-промишлена палата в партньорство с Конфедерация на труда „Подкрепа”
изпълнява проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките
на програмния период 2007-2013 г. Основната цел на Проекта е да помогне на
обществото да подобри информираността на заетите лица и работодатели за
предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България. На срещата
присъстваха представители на синдикални организации, Дирекция „Бюро по труда –
Монтана”, Дирекция „Инспекция по труда – Монтана”, областна администрация
Монтана, както и представители на малкия и среден бизнес от областта.
Ø Областна администрация Монтана посрещна на 28 март своите 11 „мениджъри
за един ден”, които влязоха в ролите на областен управител, заместник-областни
управители, главен секратар и директори на дирекции. Учениците, на възраст между 15
и 18 години, бяха представители на Финансово-стопанската гимназия, Природоматематическата гимназия и Професионалната гимназия по строителство, архитектура
и геодезия. По време на своето участие в кампанията, мениджърите успяха да се
запознаят подробно с работата на областния управител и на областната администрация,
участваха в заседание на Областния съвет за развитие на област Монтана и по време на
работна среща начертаха своите идеи за развитието на Северозападния регион.
Инициативата беше осъществена като част от националната кампания „Мениджър за
един ден”, организирана ежегодно от Фондация „Джуниър Ачийвмънт” на територията
на цялата страна.

Ø В периода от 22 до 25 март 2013 г. на територията на гр. Монтана, община
Монтана и с. Ерден, община Бойчиновци беше проведено Международно полево
учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013” по
програмата за обучение на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.
Проектът се реализира по програмата на Механизма за Гражданска защита на
Европейската комисия и се ръководи от холандския консорциум FALCK, в
сътрудничество с Република България, Франция, Дания и Естония. В учението взеха
участие международни екипи за провеждане на спасителни операции от Естония,
Словения и Чехия, областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в
област Монтана и за взаимодействие с Националния щаб съвместно със сили и средства
на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана и
Единната спасителна система на територията на област Монтана за издирване и
спасяване на население при разрушения в градска среда, вследствие на земетресение с
последващо наводнение. Целта на учението е да се тестват възможностите на
европейските държави за международно реагиране и сътрудничество при
ликвидирането на мащабни бедствия. Предварително определените тренировъчни
полета по време на учението бяха – тренировъчни симулатори в учебен център на
Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана,
района на яз. „Огоста”, недостроената сграда на хирургическия блок до МБАЛ АД –
Монтана и не функциониращо В и К съоръжение (тунел), намиращо се до Ловна хижа
под летището в землището на с. Ерден, община Бойчиновци.
Ø През месец декември беше проведена среща на Областния управител на
Монтана с енергийния омбудсман на ЧЕЗ, на която бяха обсъдени възможностите за
сътрудничество с цел подобряване на обслужването на клиентите на компанията от
област Монтана. Длъжността - енергиен омбудсман на ЧЕЗ е създадена през март 2013
г. и основната му функция е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по
клиентски въпроси от някоя от компаниите на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Електро България” АД и
„ЧЕЗ Разпределение България” АД. При постъпила жалба, в срок до 5 дни омбудсманът
уведомява клиента дали сигналът му е ще бъде разгледан или каква е причината,
поради която той не може да започне разглеждането му, а най-късно в 30-дневен срок
клиентите получават информация за резултатите от разглеждането на всеки конкретен
случай. Ако разглеждането на казуса изисква повече време, до 30 дни те биват
информирани за следващите действия, които ще бъдат предприети.
Ø През декември до общините в област Монтана беше изпратено писмо във
връзка с предоставяне на информация относно това на какъв етап е подготовката на
Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. и кога предстои тяхното
внасяне за обсъждане и одобрение от Общинските съвети. Част от отговорите на
общините по темата бяха получени в края на 2013 г. и съдържаха информация за
сключени договори в рамките на ОПАК за изготвяне на плановите документи или за
предстоящи процедури по избор на изпълнител.
Ø Дейности по програмата за ТГС Румъния – България 2007-2013 г.
- през отчетния период са осъществени четири периодични актуализации в съставите на
двата трансгранични комитета - Съвместния комитет за наблюдение и Съвместния
направляващ комитет, през месеците януари, април, юли и октомври.
- на вниманието на Областния управител постъпваха по електронната поща писма във
връзка с провеждани писмени неприсъствени процедури по съгласуване на решения на
Съвместния направляващ комитет по трансграничната програма с Румъния.
Предложените решения бяха съгласувани чрез мълчаливо одобрение на основание
разпоредбите на чл. 9, ал.14 от Процедурните правила за дейността на направляващия
комитет.
- през месец февруари беше обобщена информация за участие в текущи трансгранични
проекти, като част дейностите по набиране на данни за провеждането на Годишна

конференция на тема “Свързаност на Балканите” с участието на Президента на
Република България;
- през месец юни до кметовете на общините в областта и РИО Монтана беше изготвено
и изпратено писмо относно възможността за участие на деца до 16 г. в европейски
конкурс за изработване на плакати по случай отбелязването на Деня на Европейското
териториално сътрудничество – 21.09.2013 г.
- по отношение на дейността на Съвместния комитет за наблюдение през първото
шестмесечие на 2013 г. беше проведено едно редовно заседания на членовете –
13.06.2013 г. , гр. Констанца, Румъния, чиито дневен ред включваше одобряване на
Годишния доклад за изпълнението на програмата през 2012 г., договориране и
усвояване на средства. Протокол от заседанието беше изпратен до областния управител
за запознаване.
- в края на месец ноември с процедура за писмена консултация на Съвместния комитет
за наблюдение бяха одобрени Годишната стратегия за техническо подпомагане по
програмата за 2014 г. и последната актуализирана версия на Наръчника за визуална
идентичност ТГС Румъния – България 2007-2013 г.
Ø Дейности по програмата за ТГС България - Сърбия 2007-2013 г.
За отчетния период на вниманието на заместник областния управител, определен
за представител от областна администрация Монтана в Съвместният технически
секретариат редовно постъпваха писмени процедури за неприсъствено одобряване на
промени, настъпили през фазите преди сключването на договор и по време на
практическото изпълнение на проектите по програмата.
Ø В съответствие с разпоредбите на чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
беше изготвен и предоставен в АУЕР годишен отчет за изпълнението на плановете за
енергийна ефективност на сградите, в управление на Областния управител на област
Монтана.
Ø Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването по повод зачестили
суицидни опити, представител на Областна администрация Монтана беше включен в
състава на Областен съвет по психично здраве. Приети бяха правилник за дейността на
Съвета и Областна програма за суицидопревенция за периода 2013 – 2014 г.
3.3. ТРАНСПОРТ
3.3.1.Транспортно обслужване на населението
- Издаване на разрешение за временно възлагане изпълнението на автобусни
линии без конкурс за срок не повече от шест месеца на основание чл. 29 от Наредба №
2/15.03.2002 г.
За периода са издадени пет заповеди с разрешение по чл. 29 от Наредба № 2 за
временно възлагане изпълнението на автобусни линии за срок от шест месеца – две на
община Лом, две на община Монтана и една на община Чипровци.
- През отчетния период, вследствие на постъпило от Столична община искане, бе
съгласуван един проект за промяна на маршрутно разписание № 22402 София – Видин
от републиканската транспортна схема.
- Във връзка с многократно отправяни от автобусните превозвачи искания към
кмета на община Чипровци за коригиране на предвиденото време за пътуване по
маршрутни разписания № 12101 и № 12201 София – Чипровци, със заповед на
областния управител бе назначена комисия, която да извърши измерване на
разстоянията и времето за движение по въпросните маршрутни разписания. За
резултатите от измерванията се съставиха протоколи, които заедно с проектите за
промяна на маршрутните разписания бяха изпратени в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация” за разглеждане от комисията по републиканската
транспортна схема.
- По повод предвидените изменения в новия график за движение на влаковете и
постъпилите редица сигнали от кметовете на заинтересованите общини и от засегнати

граждани, които ежедневно се възползват от услугите на железопътния транспорт, бе
изготвено писмо до управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
- Във връзка с предприемането на мерки за актуализиране на областната
транспортна схема и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания в
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 бе изискана
информация от общините и впоследствие изготвена Справка за сключените договори с
превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от областната
транспортна схема.
- периодично са изготвяни отговори на постъпили сигнали и предложения по
проблеми в областта на транспорта и транспортното обслужване.
3.3.2. Безопасност на движението
Ø На 8 май 2013 г. в двора на Седмо и Осмо СОУ в гр. Монтана с „Демонстрация
на поведение и действие при възникване на ПТП и инциденти с пешеходци и
велосипедисти” бе отбелязана Втората международна седмица за безопасност на
движението по пътищата на ООН, посветена на безопасността на пешеходците. С
решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от април 2012
г., периодът от 6 до 12 май 2013 г. включително, е обявен за Втора международна
/глобална/ седмица за пътна безопасност на тема „Безопасност на
пешеходците”. Мероприятието се проведе със съдействието на Областната
администрация, Областната дирекция на МВР, Областното управление „Пожарна
безопасност и защита на населението”, Регионалния инспекторат по образованието,
доброволци от Българския младежки червен кръст и директорите на Седмо и Осмо
СОУ в гр. Монтана. Служители от Сектор „Пътна полиция” и Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението”, както и доброволците от Български
младежки червен кръст, с отлична професионално подготвена инсценировка
демонстрираха оказване на долекарска помощ на пострадали при ПТП. Деца от
детските полицейски управления при Трето ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана, Седмо
СОУ „Асен Златаров” – Монтана, Осмо СОУ „ Отец Паисий” – Монтана и ОУ с.
Лехчево също взеха участие в мероприятието като раздаваха брошури с „Правила за
движение на пешеходците” и „Поведение на водачите към пешеходците”. Млади
велосипедисти от клуб „Приложно колоездене” към Осмо СОУ показаха своите умения
при управление на велосипед, а ученици от клуба по фотография към Седмо СОУ
направиха снимки на мероприятието, които на 20 май 2013 г. бяха изложени във
фоайето на Областна администрация Монтана.
Ø По повод отбелязването на Месеца на пешеходната безопасност - октомври,
обявен с Решение на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на
безопасността на движението по пътищата, и Европейската седмица на мобилността, в
периода 21-25 октомври 2013 г. в област Монтана се проведе кампанията „За по-чист
въздух – с колело или пеша”, организирана от Областния управител на област Монтана
в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието, Областната дирекция на
МВР, Регионалната инспекция по околната среда и водите и СБА – клон Монтана. По
време на кампанията бяха организирани и проведени следните дейности и инициативи:
„22 октомври – Ден без автомобили”, щафетно бягане с ученици от 5-ти до 12-ти клас
от цялата област, демонстрация на безопасно каране на колело в градска среда и
конкурс за детска рисунка на тема „Моят град без автомобили”.
Ø Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия – 17 ноември 2013 г., със съдействието на областния
управител бе отслужена панихида в памет на загиналите в храм „Св. св. Кирил и
Методий” в град Монтана.

4. ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
Ø На 11.01.2013 г. в община Вълчедръм беше проведена кръгла маса, посветена
на 14 януари – Ромската нова година. Участие взеха представители на областна
администрация Монтана, община Вълчедръм, здравни медиатори и представители на
НПО. Обсъдени бяха проблемите на малцинствата в региона, както и начините за
справяне с тях.
Ø През месец февруари беше обобщена информация предоставена от общините
относно изпълнени мерки, програми и проекти, свързани с малцинствата през 2012 г.
Информацията беше изпратена и до Секретариата на националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Ø Представители на областна администрация Монтана участваха в
мероприятията по повод 8 април – Международният ден на ромите в община Лом.
Ученици от местните училища и възпитаници, включени в проектите „Ромски
ментори” и „Подай ръка” представиха изложба в художествена галерия „Поломие”,
придружена от кратка концертна програма.
Ø На 08 май 2013 г. в Областна администрация Монтана беше проведена
информационна кандидат-студентска кампания с младежи и ученици от ромски
произход за представяне стипендиантските програми на Ромския образователен фонд.
В срещата взеха участие координатора на стипендиантската програма за България г-жа
Веска Карастоянова от Институт „Отворено общество” – София и ученици от областта.
Ø Целогодишно в Областна администрация Монтана се оказваше съдействие на
ученици и младежи от ромски произход за подготовка на документите за
кандидатстване по стипендиантските програми на Ромския образователен фонд.
През месец юли беше изпратена информация до директори на училища и
кметове на общини относно възможностите за кандидатстване по стипендианткси
програми за ученици и студенти на Фондация „Арете” и Институт „Отворено
общество”.
В края на 2013 г. бяха проведени срещи с младежи – роми от с. Септемврийци
и гр. Вълчедръм относно предоставяне на информация за висшите учебни заведения на
територията на страбата, както и възможностите за кандидатстване за стипендия за
студенти.
5. ОБРАЗОВАНИЕ
Ø Във връзка с изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2012 г., в
изпълнението на Закона за младежта, и предстоящо разработване на План за действие
за 2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020), беше
изготвена аналитична справка относно планираните мерки за 2013 г., както и за
осъществените инициативи през 2012 г. в сферата на младежта, осъществени на
територията на общините в област Монтана. Аналитични справки, въз основата на
които бе подготвена обобщаващата за област Монтана информация, бяха предоставени
от общинте Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново,
Лом и Якимово.
Ø Областна администрация се включи в кампанията „Вземи ме, посади ме,
донеси ме и ме подари” в Деня на Европа - 9-ти май. В инициативата на Център
„Европа директно” Враца се включиха ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” гр.
Монтана, , ФСГ „Васил Левски” гр. Монтана и младежите от Сдружение „Младежки
порив за бъдещето” – Монтана. Предварително раздадените от ОИЦ-Монтана 50 броя
саксии бяха засадени с пъстри цветя с написани послания, които очакваха своите нови
стопани – граждански организации, социални и културни институции.
Пред
импровизираната цветна градина организаторите бяха разположили информационен
щанд и табло, на което гражданите и учениците написаха своите послания за Европа.
Ø На 15 и 16 юли 2013 г. заместник областният управител се срещна с
представители на ПТГ „Юрий Гагарин” и ПГЕ „Хр. Ботев” – град Монтана, които

потърсиха съдействие за разрешаване на възникналите проблеми след обединението на
двете професионални гимназии. На срещите присъстваха началника на РИО – Монтана,
директорите на двете учебни заведения, представляващите учителските колективи,
областният координатор на Синдиката на българските учители.
Ø На 26 април 2013 г. в Учебния център на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Монтана се проведе областният етап на
ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, на
което присъства представител на областна администрация Монтана. В надпреварата се
включиха 6 отбора, като всеки отбор се състои от четирима състезатели от 6-7 клас.
Класиралите се на първо място - състезателите от І-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методи” –
гр. Монтана участваха в републиканското състезание.
Ø На 22.11.2013 г. Видинският митрополит Дометиан и Областният управител
проведоха среща с директорите на училища от област Монтана
на тема
„Християнските ценности при отглеждането и възпитанието на децата и младежите в
наши дни”.
Видинският митрополит Дометиан и заместник областният управител обявиха
отворена дискусия между участниците в мероприятието, по време на която стана ясно,
че всички подкрепят идеята да се въведе обучение по религия в училищата като
свободноизбираема и/или задължителноизбираема подготовка, като за него да бъдат
осигурени специално обучени кадри, които да подходят с необходимото внимание към
специфичната материя на предмета. На срещата присъстваха също и архимандрит
Антим, свещеници от областта, както и представители на Областна дирекция на МВР –
Монтана, които взеха активно участие в дискусията.
6. КУЛТУРА
Ø Елементът от Националната представителна листа на нематериалното културно
наследство „Чипровски килими” беше предложен през 2013 година на
Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за вписване в Представителния списък
на нематериалното културно наследство на човечеството. Екип от експерти, ръководен
от проф. Мила Сантова, от Института за етнология и фолклористика с Етнографски
музей – БАН изготвиха досието на кандидатурата, което беше изпратено в световната
организация.
Областна администрация Монтана, община Чипровци, Народно читалище
„Петър Богдан – 1909” гр. Чипровци, Исторически музей - Чипровци оказаха активно
съдействие при изготвянето на досието на кандидатурата „Чипровски килими”.
Ø На 18 май 2013 г., под егидата на Министерството на културата и Френския
културен институт, за девета поредна година се състоя Европейската нощ на музеите.
15 български града, сред които Монтана и Чипровци, се включиха в инициативата и от
18.00 ч. до полунощ приемаха безплатно посетители. В инициативата се включиха
музея в гр. Чипровци и Историческия музей в гр. Монтана.
Ø Област Монтана се включи с мероприятия по повод Месеца на Европа и
Европейската година на гражданите. Инициативата беше в рамките на Работната
програма за 2013 година на Комуникационна стратегия на Република България за
Европейския съюз и в нея беше предвидено организирането и провеждането на
поредица от културни и информационни събития.
Проявите, организирани от Областна администрация Монтана по инициатива на
Министерски съвет в партньорство със Съюза на народните читалища и Областните
информационни центрове, бяха заложени в Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз. Седем читалища от три общини Бойчиновци,
Вълчедръм и Вършец представиха концертни програми на самодейните колективи,
училища и детски градини, както и детски рисунки и есета. С много настроение, песни
и танци премина концертната програма в Бойчиновци, в която се включиха самодейни
състави от читалищата в селата Мадан, Лехчево, Охрид и домакините от Бойчиновци.

Най-малките участници, децата от ОДЗ „Звънче” гр. Бойчиновци, също взеха участие в
инициативата. Със своите изпълнения те допринесоха празника да стане още порадостен и весел.
На сцената на НЧ „Рало” – гр. Вълчедръм излязоха самодейците от 5-те
фолклорни формации към читалището. Със своите песни и танци те показаха, че ние,
българите, сме дали на Европа и Света най-ценното което имаме – дух, изразен в нашия
бит, идентичност и култура.
Празничният концерт в гр. Вършец, посветен на Месеца на Европа се превърна
в истински празник за гражданите и гостите на курортния град. Самодейците при
НЧ”Христо Ботев” гр. Вършец и с. Спанчевци представиха пъстра фолклорна китка, за
което бурно бяха аплодирани от публиката. Децата на Вършец рисуваха на тема
„Вършец - европейски град”.
Всяко едно от мероприятията и в трите града на област Монтана започваше с
кратка презентация за Правата на българските граждани, като граждани на Европа и
ролята на Европейския съюз за запазването на трайния мир, икономическото
сътрудничество и пътуването без граници.
Ø В края на 2013 г. традиционно бе изискана информация от общините на
територията на област Монтана относно предвидените за 2014 г. културни
мероприятия. Информацията бе обобщена под формата на Културен календар 2014 г. и
изпратена в Министерството на културата.
9. ОКОЛНА СРЕДА
Ø На 23 януари 2013 г. в Областна администрация Монтана беше проведена
първата работна среща във връзка с инициативата на btv „Media Croup” „Да изчистим
България за един ден!“. На срещата присъстваха представители на общините от област
Монтана, експерти на РИОСВ Монтана, Регионален инспекторат по образование
Монтана, Сдружение „Младежки глас” – клон Монтана и неправителствени
организации от региона. Госпожа Мария Лазарова, която е Ръководител „Социални
проекти” в bTV Media Group, представи резултатите от реализираната през 2012
кампания от което стана ясно, че Северозападният регион е на трето място по брой
доброволци, включили се в световната инициативата, а България заема престижното
второ място в Европа и Света. Област Монтана заема лидерското място по брой
изчистени места, маркирани на картата, над 300.
На 29.03.2013 г. представители на 11-те общини от област Монтана, директорът
на РИОСВ Монтана, експерти и членове на неправителствени организации в региона се
запознаха с информацията, предоставена от организаторите на кампанията по
отношение на проучването и определянето на местата за чистене в региона,
осигуряването на консумативите /чували и ръкавици/ и тяхното раздаване, в деня на
голямото почистване, транспортирането на отпадъците и др. Беше създаден Областен
щаб, който да координира дейността в дена на почистването – 20 април 2013 г.
Над 10 080 доброволци от област Монтана се включиха в кампанията „Да
изчистим България за един ден!” на 20 април 2013 г. Стотици служители от
администрациите, неправителствени организации, фирми и ведомства, граждани и
ученици, участваха в голямото почистване. Служители на областната администрация и
НАП - Монтана съвместно почистваха района около язовирната стена на язовир
„Огоста”. Най-малките помощници в акцията бяха децата на служителите от двете
ведомства. Общо 95 чувала, предимно с пластмасови отпадъци, събраха доброволците
включили
се
в
мероприятието.
През целия ден на 20 април координаторите от областна администрация - Монтана и
РИОСВ- Монтана, които са партньори на Националната кампания, събираха
информация от координаторите по общини в областта. Зърнопроизводители,
земеделски кооперации и военното поделението в Медковец също се включиха в

акцията. Към 13.00 часа на 21 април Регионалното депо в Монтана беше приело над 200
тона отпадъци. Извозването продължи и на следващия ден.
Ø На 3 юли 2013 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се
проведе работна среща във връзка с новата инициатива на btv Media Group за
почистване на Стара планина. Присъстваха Мария Лазарова – мениджър на
кампанията „Да изчистим България за един ден!”, директора на РИОСВ – Монтана,
представители на РИО – Монтана, експерти от общините в областта и служители на
Областна администрация. Госпожа Лазарова презентира инициативата, организирана в
периода 13-20 юли, и по време на която бяха почистени планински терени, които са
замърсени в резултат от туристически и други дейности.
На 19 юли, служители от Областна администрация Монтана се включиха в
почистването на прохода Петрохан - района около „Старата чешма” в посока хижа
„Петрохан”, като част от кампанията на btv Media Group „Да изчистим Стара планина".
Те събраха 20 чувала с отпадъци, за което информираха служителите на РИОСВ –
Монтана, с цел тяхното извозване до депото в Монтана. През седмицата в кампанията
се включиха и други администрации, неправителствени организации и доброволци от
област Монтана.
Ø През месец януари до РИОСВ Монтана беше изготвено становище във връзка с
постъпил Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение, свързано с добив на пясък и чакъл в находище “Шугла – север, юг” в
землището на с. Долно Белотинци, община Монтана.
През месец октомври във връзка с постъпили заповед и придружитени
материали от страна на РИОСВ относно насрочено заседание на експертния екологичен
съвет беше изготвено становище във връзка с ДОВОС на инвестиционно предложение
за изграждане на цинков цех в индустриалната зона на град Монтана. Предожението
беше гласувано и одобрено на редовно заседание на съвета
От страна на група общински съветници от Общински съвет Лом постъпи
писмено възражение във връзка с публикувана обява от “Барит Майнинг” ЕООД за
инвестиционно предложение за дейности по оползотворяване на отпадъци на
територията на града. До подателите на възражението беше изготвено и изпратено
писмо, с което бяха уведомени да изчакат решението на компетентния орган по
Наредбата за ОВОС – РИОСВ Монтана. Впоследствие от РИОСВ Монтана беше
изготвено становище по сигнала, съгласно което инвестиционното предложение не
попада в обхвата на Приложения 1 и 2 от ЗООС, поради което не подлежи на ОВОС,
както и на преценяване на необходимостта от ОВОС.
Ø Експерт от областна администрация Монтана взе участие в комисия, създадена
със заповед на директора на РИОСВ Монтана във връзка с разпределението на квотите
за билки под специален режим за 2013 г. Протокол от заседанието на комисията беше
изпратен на вниманието на областния управител.
Ø През месец април от РИОСВ Монтана постъпи писмо относно извършена
проверка по сигнал за системно изземване на речна баластра от коритото на река
Огоста в участъка между с. Ерден и гр. Бойчиновци, както и извън границите на
концесионната площ на находище за баластра “Ерден -2” към ТБМ 2000 ЕООД
Монтана. От страна на областна администрация във връзка със сигнала беше изготвено
писмо по компетентност до директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” и
кмета на община Бойчиновци с копие до РИОСВ. От Басейновата дирекция и общината
бяха получени отговори за осъществени проверки и изготвени констативни протоколи
по случая.
През месец юни на вниманието на областния управител постъпи с цел
запознаване копие от писмо На РИОСВ Монтана до Басейнова дирекция “Дунавски
район”, гр. Плевен, кмета на община Берковица и директора на ОД на МВР Монтана
относно извършена проверка по сигнал за незаконен добив на речна баластра в
землището на с. Гаганица.

Ø През отчетния период на вниманието на областния управител периодично
постъпваха писма за прекратяване или изменение на разрешителни за заустване на
отпадни води в повърхностен воден обект на територията на общините от областта.
XII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1.Във връзка със задължението на областните администрации по
организационно-техническата подготовка при произвеждането на Национален
референдум на 27.01.2013 г. областна администрация Монтана извърши следните
дейности:
·
Беше проведено обучение на Районната избирателна комисия - Монтана и
ангажираните с изборния процес органи и организации от представителите на
Централната избирателна комисия;
·
Бяха разпределени по общини получените чрез Администрацията на МС
книжа и материали и предадени на общините съгласно изготвения график за доставяне;
·
Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности след
получаване на адресите на избирателните секции и транспортните схеми от общините;
·
подсигурено беше помещение на “Информационно обслужване” АД-клон
Монтана за компютърна обработка на изборните резултати;
·
Създадена беше организация за получаване от общините списъците за
гласуване на 27.01.2013 г.;
·
В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация за
предаване на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии;
·
Във връзка с Решение НР-118/18.01.2013 г. относно приетия Оперативен план
за организацията на работата в ЦИК в деня на националния референдум на 27 януари
2013 г. и приемането от РИК на книжата и материалите с резултатите от референдума
беше създадена организация за получаване от общините обобщена информация от СИК
за изборната активност съгласно посочените от ЦИК часове;
·
Имайки предвид зимните метеорологични условия Областна администрация
Монтана съвместно с РИК – Монтана създаде организация за посрещането на
секционните избирателни комисии от областта в деня на избор в отоплени и осветени
помещения в сградата на Младежки дом - Монтана и беше определено мястото за
престой на транспортните средства.
2.Във връзка със задължението на областните администрации по
организационно-техническата подготовка при произвеждането на Избори за народни
представители на 12.05.2013 г. областна администрация Монтана е извършила
следните дейности:
·
Своевременно бяха проведени консултациите с политическите сили за състав
на РИК – Монтана. Всички необходими документи са представени в ЦИК в
законоустановения срок и с Решение №2219-НС/26.03.2013 г. на ЦИК е назначена РИК
– Монтана;
·
Проведени бяха консултации с политическите партии и коалиции от партии за
определяне състава и ръководството на Комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния
Кодекс, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите,
предназначени за Областната администрация и останалите книжа и материали от
изборите за народни представители;
·
Осигурено помещение в сградата на Областна администрация, в което да се
съхраняват приетите в нощта на изборите материали на СИК;
·
Осигурено помещение в сградата на областна администрация, както и
необходимата техника – компютърна конфигурация, телефон, факс, канцеларски
материали и печат на РИК;
·
Избирателните списъци за гласуване бяха получени в срок и веднага
транспортирани до общините;

·
Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на
избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и бяха
транспортирани до всички 11 общини на област Монтана;
·
Организирано и проведено беше обучение на членовете на СИК от РИК.
·
Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности след
получаване на адресите на избирателните секции и транспортните схеми от общините;
·
Подсигурено беше помещение на “Информационно обслужване”АД-клон
Монтана за компютърна обработка на изборните резултати;
·
В областна администрация Монтана беше проведено обучение на Районната
избирателна комисия - Монтана и ангажираните с изборния процес органи и
организации от представителите на Централната избирателна комисия;
·
Разпределени бяха Удостоверенията за гласуване на друго място и регистрите
за издадените удостоверение и своевременно предани на общините;
·
Всички изборни книжа и материали, които са получени централизирано, бяха
разпределени от служители на областна администрация и предадени на общините в
присъствието на представители на РИК;
·
Получената копирна техника, предназначена за СИК, беше разпределена и
предадена на общините.
·
В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация за
предаване на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии;
·
Във връзка с Решение 2544-НС/07.05.2013 г. за приемане на Оперативен план
за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за народни представители на 12
май 2013 г. беше създадена организация за получаване от общините обобщена
информация от СИК за изборната активност съгласно посочените от ЦИК часове и
приемането от РИК на книжата и материалите с резултатите от изборите и
съхраняването им в специално предназначеното за целта помещение.
В резултата на така създадената организация произвеждането на изборите на
територията на област Монтана преминаха нормално и приключиха успешно.
3. През 2013 г. Областна администрация Монтана отново участва в конкурса
на Фондация „ Прозрачни регламенти” в категорията „Най-прозрачна областна
администрация” и беше класирана на четвърто място за резултатите, постигнати през
2012 г. Основните цели на конкурса са насочени към стимулиране развитието и
прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията,
насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, местното
самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаването
на обществено значими проблеми, стимулиране на административната и гражданската
активност за налагане на добри практики в работата на администрацията.
4. С цел повишаване на професионалната им квалификация, знания и умения
служители на дирекция АКРРДС участваха в следните обучения, информационни
срещи и семинари:
- информационна кампания на тема „Новият програмен период 2014 – 2020 г.”,
проведена на 02.04.2013 г. в гр. Монтана;
- еднодневен курс на обучение на тема „Управление на скоростта” за
повишаване на институционалния капацитет и надграждане на професионалните
умения в областта на пътната безопасност проведен на 26.08.2013 г в гр. София;
- тридневен курс на обучение на тема „Одит за пътна безопасност” за
повишаване на институционалния капацитет и надграждане на професионалните
умения в областта на пътната безопасност проведен на 25-27.09.2013 г в гр. София;
- семинар на „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000” –
Монтана, съвместно със сръбски партньор по проект „Опознай непозната част от

Балканите”, Програмата за трансгранично сътрудничество България–Сърбия 2007 –
2013 г., проведен на 16.01.2013 г. в гр. Монтана;
- работна среща-дискусия в рамките на проект “Обща стратегия за устойчиво
териториално развитие на трансграничния регион Румъния - България”, изпълняван по
програма ТГС Румъния – България 2007-2013 г., организатор - Българска агенция за
алтернативен туризъм, проведен на 04-05.04.2013 г. в гр. Монтана;
- работна среща – семинар с представители на Министерствата и Областните
администрации по подобряване на координацията в областта на актуването,
управлението и разпореждането с недвижими имоти, проведена на 28-29.05.2013 г. в
гр. В.Търново;
- работна среща по проект на ДА „Архиви”, финансиран по ОПАК –
„Разработване, внедряване и оценка на въздействиетона усъвършенстваната политика в
ДАА”, проведена на 13.06.2013 г. в гр.Плевен;
- обучение по комплексно административно обслужване по проект на МС,
финансиран по ОПАК – „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” проведено на 1113.06.2013 г. в гр. В.Търново;
- конференция по проект „Разработване на комплексни мерки за интеграция на
най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”
проведена на 07-08.10.2013 г. в гр.София;
- обучителен курс на тема ”Разработване на общи ресурси за териториално
планиране, анализ и стратегии. Референтен слой земно покритие – изграждане,
публикуване и управление” в рамките на проект на АУРЕ по ТГС Румъния – България
2007-2013 г. проведен на 21.10.2013 г. в гр.София;
- семинар „Връзки с обществеността на оперативните програми на прага на
програмен период 2014-2020 г.” проведен на 01-03.11.2013 г. в Боровец.
5. С цел осигуряване публичност и прозразност относно дейността на
администрацията експерти от дирекцията редовно предоставят за публикуване на
Интернет страницата на областна администрания Монтана информация за
проведените срещи и инициативи на областния управител, на областните съвети и
комисии, извършваните административни услуги и др.
През отчетния период редовно се поддържаше и официалната фейсбук
страница на Областна администрация Монтана, на която също се публикуваха
новини, снимки и информация, свързана с дейността на областния управител и на
Областна администрация Монтана.
Периодично експерти от дирекцията изготвяха и изпращаха прессъобщения до
медиите в област Монтана за предстоящи събития и инициативи на Областния
управител.
По повод национални празници, лични поводи на ръководители на институции и
годишнини на културни и образователни инстутиции периодично бяха изготвяни и
изпращани поздравителни адреси от областния управител на област Монтана.
6. В съответствие с Вътрешените правила за дейността на учрежденския архив
в областна администрация Монтана, служителите от дирекцията предадоха в
учрежденския архив постъпилите през 2012 г. преписки и документи.

ВЛАДИМИР ТЕОФИЛОВ
За Областен управител на област Монтана
(Заповед за заместване на Областен управител № ЧР-04-6/25.02.2014 г.)

