РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2014г.

І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
І.1. Численост
Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана. с
Устройствения правилник на областните администрации през 2014 г. е 33 броя.
Към 31.12.2014 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” 2013/2014 са работили 6 младежи на длъжност
Експрт – 4 в дирекция АКРРДС и 2 в дирекция АПОФУС.
По Регионалната програма за заетост на област Монтана за срок от 6 месеца, от
03.04.2014 г. до 02.10.2014 г., са назначени и работили 5 безработни лица на длъжност
„Общ работник”.
По Национална програма «Сигурност» през годината са наети 160 лица за срок от 8
месеца на длъжност Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред.
През годината по НП „ОСПОЗ” са работили 3 лица на длъжност Общ работник
поддържане на сгради.
І.2. Назначаване на служители
За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по утвърдената численост на персонала
са назначени 9 служители:
· 8 по трудово правоотношение - 3 на длъжност областен управител, 3 на длъжност
заместник областен управител, 1 на длъжност главен специалист в дирекция

·

АПОФУС и 1 на длъжност главен специалист в дирекция АКРРДС на основание чл.
68, ал. 1 от Кодекса на труда за заместване на отсъстващ служител.
1 по служебно правоотношение на длъжност старши експерт в дирекция АКРРДС
на основание чл. 15 от Закона за държавния служител.

През годината няма проведени конкурсни процедури за назначаване на държавни
служители.
І.3. Прекратяване на правоотношения
През 2014 г. са прекратени правоотношенията с 7 служители от утвърдената
численост на персонала, както следва:
По служебно правоотношение – няма прекратени правоотношения
По трудово правоотношение
- 3 областни управители и 3 заместник областни управители – на основание чл. 19а
от Закона за администрацията;
- 1 главен специалист – на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда с
предизвестие от страна на работника.
Прекратени са правоотношенията с лицата наети по НП „ОСПОЗ” – на 2, поради
изтичане срока на договора и на 1 лице – на основание чл. 71, ал. 1 от КТ, в срока на
изпитване, който е в полза на работодателя.
Поради изтичане срока на договорите са прекратени трудовите правоотношения с 6
лиц,а наети по програма „Старт на кариерата”.
І.4. Отпуски на служителите
През 2014 г. служителите от Областна администрация Монтана са използвали 998
дни полагащ им се платен годишен отпуск и 89 дни неплатен отпуск.
Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2014 г. е 372 дни, в
т.ч. 156 дни – неизползван отпуск преди 01.01.2010 г..
І.5. Обучения на служителите
За периода 01.01.2014-31.12.2014 г. всичките служители са участвали в обучения,
които по теми са както следва:
· Въведение в държавната администрация;
· Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации;
· Обучение на бенефициенти за практическите аспекти на управлението и
изпълнението на проекти по ОПАК;
· Икономика и организация на В и К отрасъла;
· Лидерство за добро управление;
· Чуждоезиково обучение по английски език - ниво А1 (различно от предоставяното
от ИПА);
· Чуждоезиково обучение по немски език - ниво А1 (различно от предоставяното от
ИПА);
· Семинар, свързан с процеса по областно планиране за програмен период 2014-2020
г., в изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите
2012-2020 г.;
· Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ;
· Електронни тaблици с MS Excel (базов курс);
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Оценка на индивидуалното изпълнение;
Курс за първоначално обучение по защита на класифицираната информация (за
завеждащи регистратура);
Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи);
Прилагане на закона за защита на класифицираната информация;
Съвместни симулационни обучения за ръководния и изпълнителския състав на
ГДПБЗН – МВР;
Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация;
Електронни тaблици с MS Excel (надграждащ);
Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация;
Управление на човешките ресурси;
Административно регулиране и подобряване на бизнес средата;
Комуникационна структура, институционално развитие и партньорство;
Прилагане на комплексно административно обслужване;
Прилагане на закона за достъп до обществена информация;
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;
Прилагане на Закона за защита на личните данни;
Прилагане на Гражданския процесуален кодекс (за юристи);
Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс);
Ефективно управление на държавната собственост;
Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани;
Семинар за географските информационни системи;
Прилагане на закона за защита на личните данни;
Разговорен английски език (надграждащ курс);
Етика и превенция на корупцията в държавната администрация;
Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски
език);
Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси;
Чуждоезиково обучение по английски език - ниво А2 (различно от предоставяното
от ИПА);
Чуждоезиково обучение по немски език - ниво А2 (различно от предоставяното от
ИПА).

І.6. Сключени договори с физически лица за извършване на услуги
В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от
физически лица (граждански договори) се сключват инцидентно и при необходимост и за
изпълнение на дейности по проекти.
През периода са сключени 33 граждански договори, от които 18 – свързани с
изпълнение на проекти, 7 – за техническо подпомагане дейността на Районна избирателна
комисия Монтана и 8 – по дейността на администрацията:
· 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”;
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4 за извършване на дейности (превод и модератор) по проект „SEEMIG –
Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа –
Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии основани на
доказателства”;
3 с екипа по Проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна
администрация на област Монтана", финансиран по ОП „Административен
капацитет”;
3 за участие в комисия за разглеждане на оферти по обществена поръчка
"Провеждане на групови чуждоезекови обучения" по проект "Обучението –
гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана" –
финансиран по ОПАК;
3 за участие в комисия за разглеждане на оферти по обществена поръчка
"Провеждане на три специализирани обучения на група служители от ОА Монтана"
по проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на
област Монтана" – финансиран по ОПАК;
3 за изготвяне на документи по ЗОП във връзка с изпълнение на проект
"Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област
Монтана" – финансиран по ОПАК;
7 за изготвяне на пазарни оценки на имоти държавна собственост в управление на
областния управител на област Монтана за продажба и отдаване под наем;
2 с експерт и технически сътрудник на РИК Монтана за Избори за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014 г.;
2 с експерт и технически сътрудник на РИК Монтана за Избори за народни
представители през 2014 г.;
3 със специалисти за подпомагане на РИК Монтана при предаване на изборните
книжа и материали на СИК в изборния ден, приемане на протоколите от СИК след
изборния ден и при подготовката за предаването на книжата в ЦИК;
1 за поддръжка на интернет сайта на Областна администрация Монтана.

І.7. Стажове на ученици и студенти
През 2014 г. са проведени 5 студентски стажа.
ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Една от целите на Областна администрация Монтана за 2014 г. е качествено и
прозрачно административно обслужване на потребителите на административни услуги,
която е свързана със стратегическата цел за подобряване на административното
обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно
гише” от Концепция за подобряване на административното обслужване.
Постигането на целта е чрез предоставяне на пълна информация на потенциалните
потребители за административните услуги, чрез поддържане на актуален списък на
предоставяните административни услуги, нормативните основания, необходимите
документи и образци на същите, сроковете за извършване на услугата и таксите на
интернет страницата на Областна администрация Монтана и таблото на гишето за
административно обслужване, както и чрез получаване на 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 са
утвърдени вътрешни правила.
Услугите, които се предоставят от Областна администрация Монтана са в
съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги.
През 2014 г. са обработени общо 7382 преписки.
Предоставените административни услуги са 1212 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 са попълнени 27 броя анкетни карти на гишето за административно
обслужване и 92 електронни анкети. 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 с 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 продължава да 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 НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Бюджетът на Областна администрация Монтана за 2014 г. е с 300000 лв. приходи и
708579 лв. разходи за дейност „Областна администрация” и дейност „Отбранително-

мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”. През годината той е
коригиран с разходите, свързани с провеждане на избори за Европейски парламент и
Народно събрание, разходите по програми за заетост и за ликвидиране на последици от
бедствия.
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 бюджета са предвидени за възнаграждения и осигуровки на персонала
и за издръжка.
ІІІ.1. Приходи
През 2014 г. приходите на Областна администрация Монтана са 47855 лв., а за същия
период на 2013 г. са 125112 лв.
Приходите по параграфи за 2013 г. и 2014 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
Бюджет
2014 г.
36776,00
1224,00

Приходи
2014 г.
30041,00
1020,00
19,00
15175,00

Приходи
2013 г.
29538,00
1809,00
403,00
7310,00
197,00

Разлика
2014/2013
+503,00
-789,00
-384,00
+7865,00
-197,00

17000,00

733,00
-12457,00
-3777,00

2592,00
-24822,00
-167,00

-1859,00
+12365,00
-3610,00

300000,00

17101,00

92207,00

-75106,00

16045,00

-16045,00

47855,00 125112,00

-77257,00

10000,00

365000,00

Част от приходите са формирани от наем на имоти държавна собственост.
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 държавни такси са за предоставени административни услуги по Закона
за държавната собственост и Закона за устройство на територията.
ІІІ.2. Разходи
През 2014 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в размер
на 1258615 лв.
За избори за Европейски парламент са изразходвани 48999 лв. – възнаграждения и
осигуровки на Районната избирателна комисия и за логистично осигуряване процеса на
изборите от Областната администрация.

За избори за Народно събрание са изразходвани 53309 лв. – възнаграждения и
осигуровки на Районната избирателна комисия и за логистично осигуряване процеса на
изборите от Областната администрация.
За дейността на областната администрация разходите са 645606 лв. – за
възнаграждения и осигуровки на служителите и за издръжка.
За дейности по отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и
мощности са изразходвани 43620 лв. – за възнаграждения, осигуровки и издръжка на
оперативните дежурни.
За ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии 8727
лв.
През годината са изразходвани и 458354 лв. за възнаграждения и осигуровки на
наети по програми за временна заетост.

§
01-00
02-00
05-00
10-00
19-00
52-00

Разходи
Наименование на разходния
параграф
Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания на
персонала
Задължителни осигурителни вноски от
работодатели
Издръжка
Платени данъци, такси и
административни санкции
Придобиване на ДМА

Разходи
2014 г.

Разходи
2013 г.

Разлика
2014/2013

349202,00 340554,00

+8648,00

518626,00 227995,00

+290631,00

188525,00 131782,00

+56743,00

207364,00 221866,00

-14502,00

-6796,00

0,00

-6796,00

1694,00
5669,00
1258615,00 927866,00

-3975,00
+330749,00

По § 01-00 349202 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията по
трудови и служебни правоотношения, като в т.ч. са 7343 лв. за положен извънреден труд в
почивни и празнични дни за изборите за Европейски парламент и Народно събрание.
По § 02-00 са изразходвани 518626 лв., от които 29188 лв. за възнаграждения на
членовете и експертите на РИК Монтана за избори за Европейски парламент, 31378 лв. за
възнаграждения на членовете и експертите на РИК Монтана за избори за Народно
събрание, 36653 лв. за възнаграждения на наети по извънщатна численост, обезщетения и
плащания по договори с физически лица за изпълнение на проекти, които към края на
годината не са верифицирани, 33229 лв. за възнаграждения на оперативните дежурни и
388178 лв. за възнаграждения на наети по програми за заетост.
По § 05-00 са отчетени 188525 лв. за осигурителни вноски на всички наети по щатна
и извънщатна численост, по договори за работа по проекти, наети по програми за заетост и
членове и експерти на РИК Монтана.
По § 10-00 207364 лв. са за издръжка, от които 14439 лв. за логистично осигуряване
процеса на двата избора, проведени през 2014 г., 4418 лв. за издръжка на дейностите по
ОМП, 8727 лв. за възстановяване на последици от бедствия на сграда държавна
собственост в управление на Областния управител на област Монтана и 179780 лв. за
издръжка на областната администрация.
Придобитите дълготрайни активи са на стойност 1694 лв.

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
2014 г.
2013 г.
10,00 Издръжка в т.ч.
207364,00 221866,00
Разходи за материали
22474,00 24607,00
Разходи за вода, горива и енергия
52164,00 48698,00
Разходи за външни услуги
86196,00 95025,00
Разходи за текущ ремонт
20423,00
2875,00
Платени данъци и такси
29115,00
Разходи за командировки в страната
14457,00
5517,00
Разходи за командировки в чужбина
363,00
8752,00
Разходи за застраховки
4759,00
3726,00
Други разходи за СБКО
5758,00
2210,00
Разходи за договорни санкции и
55,00
1341,00
неустойки
Други разходи
715,00
0,00

Разлика
2014/2013
-14502,00
-2133,00
+3466,00
-8829,00
+17548,00
-29115,00
+8940,00
-8389,00
+1033,00
+3548,00
-1286,00
+715,00

Разходите за материали от 22474 лв. са формирани от разходи за 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. От тях 6981 лв. са разходи за материали за
техническо осигуряване на изборите за Европейски парламент и Народно събрание.
Разходите от 52164 лв. за вода, горива и енергия са 23821 лв. за гориво, 19302 лв. за
електроенергия, 1416 лв. за вода и 7625 лв. за газ.
Разходите за външни услуги на обща стойност 86196 лв. са за пощенски услуги –
2969 лв., за телефонни разговори – 13274 лв., дезинфекция – 4162 лв., поддръжка на
техника и програмни продукти – 4054 лв., интернет и СОТ – 3790 лв., други услуги –
57947 лв., които включват и разходи по проекти, очакващи верифициране през 2015 г.
Текущите ремонти са на стойност 20423 лв. и включват ремонти на автомобили, на
сервизно помещение в сградата на Областна администрация Монтана, възстановяване на
последици от бедствия на сграда държавна собственост в управление на Областния
управител на област Монтана.
Разходите за командировки в страната и чужбина са 14820 лв. и част от тях са за
командировки на служители участвали в обучения по проект "Обучението – гаранция за
компетентна и ефективна администрация на област Монтана" – финансиран по ОПАК,
които към края на годината все още не са верифицирани.
Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на
областния управител, имущество и транспортни средства са 4759 лв.
През 2014 г. от Областна администрация Монтана са изпълнявани следните
проекти:
- 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 2014 г. са
21483 лв.
- Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /НП
ОСПОЗ/ с период на изпълнение 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. Назначени са 3 лица на

-

длъжност Общ работник, поддържане на сгради. Общата стойност на програмата е
6150 лв.
По Регионалната програма за заетост на област Монтана с период на изпълнение
03.04.2014 г. – 02.10.2014 г. са назначени 5 безработни лица на длъжност Общ
работник. Проектът е на стойност 12734 лв.
По Национална програма «Сигурност» през годината са наети 160 лица за срок от 8
месеца на длъжност Пазач – сътрудник по опазване на обществения ред. Разходите
за 2014 г. са 483748 лв.
Проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на
област Монтана" – финансиран по ОПАК с период на изпълнение 24.04.2014г. –
24.01.2015г. Общата стойност на проекта е 85282 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 2014 г. по проекта са изразходени 34538 лв., а възстановени след
верификация са 15055 лв.

ІV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
През 2014 г. 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 2014 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 по план-график четири тренировки на органите на изпълнителната
власт и съставните части на Единната спасителна система по Системата за ранно
предупреждение и оповестяване. Освен това са проведени и 2 оповестявания в изпълнение
на Външния авариен план на АЕЦ Козлодуй и 4 оповестявания в рамките на Национално
учение „Защита 2014”.
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 2014 г.
Изготвен е отчет до министъра на отбраната на Р България за изразходените
средства за ОМП през 2013 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2015 г.
През м. ноември 2014 г. е проведено Национално пълномащабно учение „Защита
2014” на тема „Достигане на тежка авария в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – управление на
аварията и намаляване на последиците, в което са участвали областният управител и
служители от администрацията. Целта на учението е за се провери адекватността и
приложимостта на аварийните планове за действия при ядрена и радиационна авария.
Планирани са и организирани превантивни дейности за защитата на населението и
инфраструктурата на територията на област Монтана при бедствия.

В изпълнение на Заповед № Р–36 от 28 февруари 2014 г. на министър-председателя
на Република България и с цел предприемане на мерки за недопускане или намаляване на
риска от бедствия със заповеди на областния управител на област Монтана са сформирани
междуведомствени комисии, които през м. април и м. октомври са извършили обследване
на техническото състояние на водните обекти (язовири, хвостохранилища, защитни диги,
изравнители) на територията на областта.
През пролетта от картотекираните 64 броя водни обекти на територията на област
Монтана обследване е направено на 54 броя – 44 язовира, 3 изравнителя, 3
хвостохранилища и 4 защитни диги, а през есента – на 42 броя хидротехнически
съоръжения – 38 язовира и 4 защитни диги.
При проверките са установени язовирите в предаварийно състояние и на всички
проверени обекти са дадени предписания за подобряване техническото състояние и по
отношение аварийното планиране.
При есенната проверка комисията е констатирала предимно неизпълнение на
дадените предписания при предишни такива. Основна причина за това е липсата на
финансов ресурс в общините.
Изключение правят следните обекти, при които предписанията са изпълнени изцяло
или частично:
За язовир „Топилките” от дадени 3 предписания при пролетната проверка са
изпълнени 2, а за язовир „Радова бара” от дадени 2 предписания 1 е изпълнено. И двата
язовира са на територията на община Вършец.
„В и К” ООД е изпълнило предписанията, дадени за язовир „Среченска бара”.
„Напоителни системи” ЕАД изцяло са изпълнили предписанията за Диги на р.
Цибрица и частично тези за Дунавски диги при с. Долни Цибър.
Дружеството е изпълнило и 1 предписание от дадени 3 за язовир „Огоста”.
Предприети са мерки за обезопасяване на бившата сграда на кантона и предотвратяване
риска от възникване на инциденти, но не е възстановена машинната част на водовземната
кула и не е завишен контролът върху развиващите се процеси по левия скат на язовира.
За язовир „Клисурица”, също в собственост на „Напоителни системи” ЕАД, е
изпълнено 1 предписание от дадени 2. Почистен от дървета и храсти е участъкът,
непосредствено след сухия откос на стената, но не е подобрен аварийният резерв от
материали, инструменти и инвентар.
За язовир „Липовец”, с. Николово, от дадени 4 предписания при последната му
проверка, е изпълнено 1. Възстановена е изправността на основния изпускател.
На язовир „Дере Сливовик”, с. Сливовик, е почистен сухият откос и дренажната
призма от растителност. Другите 2 предписания не са изпълнени.
Във връзка с аварийното планиране, съгласно Закона за защита при бедствия, са
издадени 12 констативни акта на проверяваните през м. октомври 2014 г. водостопански
обекти.
При есенното обследването е установено, че 7 броя язовири са в предаварийно
състояние. От тях 4 язовира са потенциално опасни („Над селото” в община Вълчедръм,
„Върбовец” в община Чипровци, „Илиевското” в община Якимово и „Студен кладенец” в
община Монтана) и 3 непотенциално опасни („Лековита вода”, „Добри дол” и „Злеевец” в
община Монтана). За язовирите „Над селото” и „Злеевец” текат процедури за бракуване.
През пролетта комисията е установила 5 язовира в предаварийно състояние. Новите
такива са „Върбовец” и „Злеевец”.
През 2014 г. след събраната информация от общините за критичните участъци на
реките в извънурбанизираните територии, със заповед на областния управител е назначена
междуведомствена комисия с представители на Областна администрация, РД ПБЗН,

РИОСВ, Басейнова дирекция за управление на водите, Регионално дирекция по горите,
ОПУ, НК „Железопътна инфраструктура” и съответната община, която извърши проверка
и установи видовете работи, необходими за тяхното почистване.
През м. август комисията е проверила 50 участъка на 29 реки в областта.
Изготвени са количествено – стойностни сметки за необходимите дейности за
почистване на критичните участъци.
През 2014 г. в Областна администрация Монтана са постъпили 251 информации за
бедствие от общините на територията на областта и 173 искания за финансиране за
извършване на неотложни възстановителни работи на обекти с нанесени щети от природни
бедствия на обща стойност 15 457 314 лв.
В изпълнение на чл. 19, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на МКВП
към Министерски съвет, Областният управител е дал 114 становища по целесъобразност за
направените искания за финансиране. От дадените становища 109 са положителни, а 5 са
отрицателни.
По 10 искания за финансиране са изискани допълнителни документи, като след
представянето им ще бъдат дадени и съответните становища.
По исканията за обезщетяване на физически лица, изпратени до
Междуведомствената комисия с копие до областния управител, съгласно раздел VI-ти от
ПОДМКВПМС, не са давани становища.
С Постановление на Министерски съвет през 2014 г. за област Монтана са одобрени
3 026 261 лв. за непредвидени или неотложни дейности за предотвратяване и преодоляване
на последици от бедствия.
Във връзка с усложнена метеорологична обстановка на територията на областта
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за
взаимодействие с националния щаб на територията на област Монтана, е провел 5
заседания.
Поради интензивни дъждове през м. април е проведено заседание на Щаба за
изясняване на ситуацията и планиране на действия при необходимост.
Усложнената обстановка в общините Берковица, Георги Дамяново и Чипровци,
вследствие интензивни валежи на 04 и 05.09.2014 г., е причина за свикване на две
заседания на Щаба.
Веднага след първите сигнали за повишаване нивото на реките са посетени
засегнатите райони на територията на община Георги Дамяново. Проведена е среща с
кмета на община Георги Дамяново и телефонни разговори с кметовете на общините
Чипровци и Берковица и на населени места в община Георги Дамяново за изясняване и
оценка на обстановката, предизвикана от интензивните дъждове.
Кметовете на общините Берковица и Георги Дамяново са обявили бедствено
положение, а в община Чипровци е въведен в действие общинския план за защита при
бедствие в частта му „Действие при наводнение”.
Предвид издадените заповеди, установената на място усложнена обстановка и с цел
предприемане на мерки за защита живота и здравето на населението, опазване на
изградената инфраструктура и намаляване на вредните последици в 22,00 часа със заповед
на Областния управител на област Монтана е въведен в действие Областния план за
защита при бедствия в частта му „Защита при наводнения”.
Заседание на Областния щаб е проведено и във връзка с готовността на област
Монтана за действие при усложнена зимна обстановка.
На него е установено, че са актуализирани Схемата за оповестяване на Областния
щаб и Общинските планове за защита при бедствия в частта „Действие при усложнена
зимна обстановка. Проведени са срещи с кметовете на кметства и кметски наместници във

връзка с готовността за справяне с възникнали усложнения през зимен сезон 2014 – 2015 г.
Като цяло област Монтана има готовност за справяне при зимни условия.
Във връзка със създалата се бедствена обстановка на 29.12.2014 г. на територията на
общините Лом, Медковец и Якимово вследствие на паднал обилен сняг с последващи
снегонавявания, довели до блокиране на основни пътни артерии и участъци от
Републиканската и общинските пътни мрежи, е свикано заседание на Областният щаб с
присъствието на кметове на общини за уточняване основни организационни въпроси за
подобряване на координацията и взаимодействието на Областния щаб със съответните
териториални структури, общините и силите от Единната спасителна система за действие
при изпълнение на Плановете за защита при бедствия и реагиране при обявяване на
бедствено положение на територията на областта и общините.
Предвид важността от дейността на доброволните формирование през 2014 г. е
организиран семинар с методическата подкрепа на РД „ПБЗН” Монтана за кметове на
общини и служители, имащи функции и задължения, свързани с изграждането на
формированията.
На него участниците са запознати с нормативната уредба, относно създаването на
доброволните формирования и е представена информация за действащите към момента
такива, тяхната численост и участието им в действия за защита на населението от
бедствени ситуации.
V. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ
Областна администрация Монтана осъществява дейностите по превенция и
противодействие на корупцията чрез Областен обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията (ООСППК), който е консултативно звено към областния
управител. В него участват представители на различни териториални структури,
представители на местната власт, бизнеса, медиите и гражданското общество.
През 2014 г. на редовно заседание е приет състава на Съвета за мандат 2014 – 2018г.
Приета е и програма за дейността му, в която заложените мерки са:
· Сътрудничество с местната власт и териториалните звена на изпълнителната власт,
с цел обмен на информация по предотвратяване на корупционни практики;
· Изискване на 6-месечни доклади от всички териториални звена и общински
администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях
действия.
· Ведомствата и общините, в които има зачестили сигнали да се канят да присъстват
на заседания на ООСППК;
· Изискване на доклад от общините и териториалните звена на изпълнителната власт
на територията на областта за въведените от тях антикорупционни мерки;
· Изискване на доклад от общинските съвети и анализ за въведените мерки за
прозрачност при работата им;
· Разглеждане и приемане отчет на общините от област Монтана за усвоените през
2015 г. от тях средства получени от оперативни и други програми, от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др.;
· Провеждане на заседание на ООСППК с участие на представители на Главния
инспекторат към Министерски съвет във връзка с провежданата държавна
антикорупционна политика.
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 26.02.2014 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 обективните, субективните, вътрешните и външните условия,
наличието на които са индикатори за корупционен риск, е установено наличие на следните
индикатори:
· Непълна и неясна правна уредба, позволяваща тълкуване по различен начин на
нормативните актове;
· Непълнота и липса на регулатори в нормативните актове;
· Недостатъчен човешки ресурс;
· Резки негативни промени в икономическото и социалното положение.
При наличието на тези 4 индикатора, които са по-малко от 1/3 от общия брой
индикатори е направен извод, че корупционния риск в Областна администрация
Монтана е нисък.
Предвид ниския риск няма необходимост от допълнителни мерки за ограничаването
му, но с цел поддържане на ниската степен на корупционен риск е предложено
поддържане на актуална информация в регистрите по държавна собственост и за
обществените поръчки, публикуването на протоколите от заседанията на съвети и
комисии, публикуването на информация за върнатите и оспорени решения на общинските
съвети, приемане на преписките на гражданите на гишето за административно обслужване
и др.
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 2014 г. двама служители са участвали в обучение «Етика и превенция на
корупцията в държавната администрация». Целта на обучението е разкриване причините и
сферите за наличие на корупция в административната дейност, разкриване зависимостите
между управление, ефективност на институциите и корупцията и представяне на
националната система за превенция и противодействие на корупцията.
По време на обучението служителите са се запознали със същността на корупцията,
причините, разпространението и вредите от нея, с политиката и мерките за
противодействие на корупцията. Разяснени са международната правна рамка за превенция
и противодействие на корупцията и ангажиментите на България, както и институциите
ангажирани с това. Разгледани са Етичните кодекси, като инструмент за ограничаване на
корупцията.
Областна администрация Монтана в своята дейност 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.
Поддържан е актуален Списък на унифицираните наименования на административните
услуги.
За по-голяма публичност на дейността по отношение на държавната собственост на
интернет страницата на администрацията продължава поддържането на актуална
информация в 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;
· 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;
· 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.
При обявяването и изпълнението на обществени поръчки на страницата на
администрацията е публикуван регистър на обществените поръчки, проведени от Областна
администрация Монтана но НВМОП и ЗОП за периода 2010 – 2014 г.
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 съвени 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.
На интернет страницата на Областна администрация 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.
Публикуван е и регистър за сигнали и жалби за корупция, подадени до ООСППК.
Информацията в него е от 2012 до 2014 г., като се актуализира след всяко заседание на
Съвета.
VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
През 2014 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 23 съдебни дела, от които към
настоящия момент 6 висящи и 17 приключени, както следва:
· административни – 14 бр., от тях 3 висящи и 11 приключени;
· граждански – 9 бр., от тях 3 висящи и 7 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 2014 г., 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 2014 г. Областният управител на област Монтана е провеждал две процедури
по Закона за обществените поръчки – публична покана по реда на глава VІІІа
И двете процедури са за изпълнение на дейности по проект Обучението – гаранция
за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", финансиран по ОП
„Административен капацитет”:
· " Провеждане на групови чуждоезикови обучения” – с прогнозна стойност 10416,66
лв. без ДДС;
· „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна
администрация Монтана по следните теми:
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”
„Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”
„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” – с прогнозна стойност 33600 лв. без ДДС.
VIII. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
1. Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, относно контрола за
законосъобразност на актовете на общинските съвети, през отчетния период са постъпили
и проверени общо 2065 бр. решения. От тях върнати за ново обсъждане са 37 бр. решения.
Преразгледани от общинските съвети са 24 бр. решения. Оспорени пред АС – Монтана –
10 бр., като от тях 3 бр. решения са оспорени без да са връщани за ново обсъждане. След
оспорване общинските съвети са отменили 7 бр. решения, 2 бр. решения са отменени от
АС – Монтана; производството за едно от решенията все още не е приключило.
През годината са отменени от ВАС 2 бр. решения, приети през 2012 г. и 2013 г.
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Информацията за осъществения контрол по общински съвети е както следва:
Общински съвет Берковица
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. –15 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 426 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 6 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-3/03.01.2014 г. на Областен управител на област Монтана е
върнато за ново обсъждане Решение № 833 от Протокол № 36, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 18.12.2013 г. С посоченото решение Общински
съвет Берковица дава съгласие за сключване на договор за продажба на част от общински
имот - улица. Улиците, предвид действащите материалноправни норми като обекти на
транспортната инфраструктура са публична общинска собственост. Съгласно разпоредбата
на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се

отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Налице е абсолютна забрана
за разпореждане с такива имоти. От приложената към решението докладна записка не се
установява да е отпаднало предназначението на съответната част от улицата по чл. 3, ал. 2
от ЗОС, а именно да задоволява обществени потребности от местно значение. Само когато
имотите публична общинска собственост престанат да имат предназначението по чл. 3, ал.
2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост (чл. 6, ал. 1 от ЗОС) и
едва тогава те могат да станат предмет на отчуждаване и да бъдат прехвърлени в
собственост на трети лица, както в случая с договор за продажба.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 871 от Протокол №
37/24.01.2014 г.
2. Със Заповед № АК-04-4/03.01.2014 г. на Областен управител на област Монтана е
върнато за ново обсъждане Решение № 834 от Протокол № 36, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 18.12.2013 г. С посоченото решение Общински
съвет Берковица приема изготвената пазарна оценка на общински имот и дава съгласие за
сключване на договор за продажба на част от общински имот - улица. Улиците, предвид
действащите материалноправни норми като обекти на транспортната инфраструктура са
публична общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, имотите и
вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Налице е абсолютна забрана за разпореждане с такива имоти.
От приложената към решението докладна записка не се установява да е отпаднало
предназначението на съответната част от улицата по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, а именно да
задоволява обществени потребности от местно значение. Само когато имотите публична
общинска собственост престанат да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от
общинския съвет за частна общинска собственост (чл. 6, ал. 1 от ЗОС) и едва тогава те
могат да станат предмет на отчуждаване и да бъдат прехвърлени в собственост на трети
лица, както в случая с договор за продажба.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 872 от Протокол №
37/24.01.2014 г.
3. Със Заповед № АК-04-24/09.06.2014 г. на Областен управител на област Монтана
е върнато за ново обсъждане Решение № 1052 от Протокол № 43, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 30.05.2014 г. С посоченото Решение е дадено
съгласие да се преотредят 69 кв.м. от улица от публична в частна общинска собственост.
За да постанови решение за промяна на режима на собственост, имотът следва да е
престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Тази промяна трябва да е
подкрепена от факти и съответно мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът,
предмет на решението, е престанал да задоволява обществени потребности от местно
значение. От приложените към Решението документи не се установява да е отпаднало
предназначението на съответната част от улицата, нещо повече, същият е заявен за
закупуване за реализацията на проект на физическо лице.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 1066 от Протокол №
44/20.06.2014 г.
4. Със Заповед № АК-04-28/20.08.2014 г. на Областен управител на област Монтана
е върнато за ново обсъждане Решение № 1135 от Протокол № 46, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 08.08.2014 г. С посоченото решение Общински
съвет Берковица не дава съгласие да се освободи от такса битови отпадъци за 2013 г. ПКИ
„Дойчо Димитров”, град Берковица. Съгласно ЗМДТ и Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, Общинският съвет е компетентен да
освобождава от заплащане на такса само в хипотезите на чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, доразвита и
в чл. 8 от Наредбата, а именно в случаите, когато услугата се ползва, но поради
характеристиките на определени категории задължени лица, общинският съвет може да ги

освободи от заплащане на таксата – изцяло или частично. Неслучайно законът използва
термина „категории лица”. Това са група правни субекти (физически или юридически
лица), обединени под някакъв общ признак, ползватели на услугата, за които е възникнало
субективното право да не изпълнят задължението си за плащане и без от това да последват
негативните последици, предвидени в закона. В случая не сме изправени пред такава
хипотеза. Приложение следва да намери чл. 23 от АПК, съгласно който, когато нормативен
акт не определя органа, който трябва да издаде административен акт по въпроси от
компетентността на органи на общината, административния акт следва да се издаде от
Кмета на Общината. Освобождаването, респективно отказът не може да се извършва
индивидуално, за конкретно физическо или юридическо лице, както това е направил
Общински съвет Берковица. 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 № 1171/26.09.2014 г.
5. С точка 2 от Решение № 1143 общинският съвет обявява имот – пасище, мера за
частна общинска собственост, поради това, че е престанал да изпълнява предназначението
си по начин на ползване и правното основание за публичния му характер е отпаднало.
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи третира промяна на
предназначението, не на начина на трайно ползване, като предпоставка за изменение на
характера на общинската собственост от публична в частна. Промяната в начина на трайно
ползване на имота от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”, не може да
замести липсващите процедури, изискуеми от специалните закони, за промяна на
предназначението на земеделската земя. На следващо място, приетата в т. 1 от решението
промяна още не е финализирана и не е влязла в сила, за да послужи според нормативните
изисквания за трансформиране на собствеността от публична в частна общинска.
Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи
административни актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 1173/26.09.2014 г.
6. Със Заповед № АК-04-36/05.12.2014 г. на Областен управител на област Монтана
е върнато за ново обсъждане Решение № 1224 от Протокол № 50, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 21.11.2014 г. С посоченото решение Общински
съвет Берковица изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на общината. С изменението е
регламентиран редът за освобождаване от ТБО, като са въведени условия и изисквания за
подаване на декларация за освобождаване. Така например: липсата на подпис на някой от
съсобствениците не води до освобождаване от такса; деклараторите следва да дадат
съгласие за извършване на проверки на място от органите на общинската администрация;
да представят документи за последните отчетени показания за потребление на вода и ел.
енергия; декларация, подадена извън срока или без необходимите документи не поражда
правни последици. Съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ, общинския съвет определя реда, по
който лицата, неползващи съответна услуга могат да се освобождават от нея, но не поставя
никакви условия от които да зависи освобождаването от такса. Въведени са и
допълнителни санкции за невярно декларирани данни, извън посочените в ЗМДТ.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 1255/19.12.2014 г.
Общински съвет Бойчиновци

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. –13 бр.
Приети решения на общинския съвет общо - 125 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-25/17.06.2014 г. на Областен управител на област Монтана е
върнато за ново обсъждане Решение № 377 от Протокол № 35, прието на заседание на
Общински съвет Бойчиновци, проведено на 29.05.2014 г. С посоченото Решение е дадено
съгласие за продължаване на срока на договори за наем, сключени между общината и
цитираните в текста акта дружества, без провеждане на търг/конкурс. Решението е прието
в нарушение на установения от Закона за общинската собственост (ЗОС) ред, по който се
отдават под наем недвижимите имоти – частна общинска собственост - след провеждане
на публичен търг или публично оповестен конкурс като липсва законова възможност за
удължаване на срока на вече сключен договор за наем. В ЗОС не е предвидена възможност
общинският съвет да удължи сроковете по договорите за наем на общинските имоти. Това
е така, тъй като при откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот,
срокът е задължителен елемент от условията на търга/конкурса, а след приключване на
процедурата срокът става задължителен елемент от сключения договор за наем, който
обвързва страните по него със задължителна сила. Изтичането на срока на всеки договор за
наем на такъв имот е основание за прекратяването на същия. При това положение, за да
бъде отдаден под наем отново същият имот, следва да се проведе нов търг/конкурс.
Общински съвет Брусарци:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 14 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 80 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-23/06.06.2014 г. на Областен управител на област Монтана е
върнато за ново обсъждане Решение № 271 от Протокол № 38, прието на заседание на
Общински съвет Брусарци, проведено на 29.05.2014 г. С посоченото Решение е дадено
съгласие да се проведе търг за продажба на недвижим имот, като в т. 4 е прието, че при
неявяване на кандидати на последващия търг първоначалната тръжна цена да бъде
намалена с 30%. 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. 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. Като е приел в т. 4 на решението за продажба на
общински имот, при неявяване на кандидати, цената да бъде намалена с 30%, т.е. същата
ще бъде 215 327 лв., общинският съвет е нарушил разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и е
приел продажбата да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка.
Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 279/23.06.2014 г.
Общински съвет Вълчедръм:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 15 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 142 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

Със Заповед № АК-04-6/09.01.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 253 от Протокол № 33/27.12.2013 г. С него общинския съвет
приема Годишен план за паша за 2014 г. и дава съгласие за предоставяне на мери и пасища
– общинска собственост под наем, за индивидуално ползване на изброените земеделски
стопан, заявили писмено желанието си за ползване на мерите и пасищата. Приетото
решение е в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, според която свободни
имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за
срок до 10 години след провеждане на търг или публично оповестен конкурс. В
разпоредбата на 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, освен правилото на чл. 37п, ал. 2 от ЗСПЗЗ, налагащо
изпълнение на изискванията по чл. 37и - 37о от същия закон, предвид липсата на норма в
специалния закон, изключваща приложимостта на общите правила на ЗОС, следва да
бъдат съобразени и тези на чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС за отдаването им чрез
публичен търг или публично оповестен конкурс.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 267 от Протокол №
34/24.01.2014 г.
Общински съвет Вършец
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 17 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 195 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-11/20.02.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 417 от Протокол № 41, прието на заседание на Общински съвет
Вършец, проведено на 10.02.2014 г. С него общинският съвет приема Годишен план за
паша за 2014 г. и определя пасищата и мерите за общо и за индивидуално ползване.
Решението е прието без да е спазено изискването на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, според която
свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават
под наем за срок до 10 години след провеждане на търг или публично оповестен конкурс.
В разпоредбата на 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, освен правилото на чл. 37п, ал. 2 от ЗСПЗЗ, налагащо
изпълнение на изискванията по чл. 37и - 37о от същия закон, предвид липсата на норма в
специалния закон, изключваща приложимостта на общите правила на ЗОС, следва да
бъдат съобразени и тези на чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОС за отдаването им чрез
публичен търг или публично оповестен конкурс.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 435 от Протокол №
42/05.03.2014 г.
2. Със Заповед № АК-04-10/20.02.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 422 от Протокол № 41, прието на заседание на Общински съвет
Вършец, проведено на 10.02.2014 г. С него общинският съвет приема да измени и допълни
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. В случая в
текста на приетото Решение не се съдържат никакви норми, с които да се измени и
допълни общинската наредба. Целените изменения и допълнения не са описани в

приложената докладна записка от Кмета на община Вършец. Така приетата формулировка
на текста на Решение № 422 възпрепядства осъществяването на контрола за
законосъобразност от страна на областния управител, а възлагайки като задължение на
Кмета да отрази промените в Наредбата, без да ги е конкретизирал в административния
акт, общинския съвет делегира правомощия, вменени на колективния орган по закон,
което е недопустимо.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 436 от Протокол №
42/05.03.2014 г.
3. Със Заповед № АК-04-16/15.05.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 460 от Протокол № 44, прието на заседание на Общински съвет
Вършец, проведено на 29.04.2014 г. С посоченото Решение е дадено съгласие да се
извърши продажба на общински имот, като одобрената пазарна цена, по която следва да се
извърши продажбата е по-ниска от данъчната оценка на имота, което е в нарушение на чл.
41, ал. 2 от ЗОС. Според цитираната норма, разпоредителни сделки с имоти частна
общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по ниски от данъчните им
оценки.
Решението е изменено с Решение № 473/27.05.2014 г.
Общински съвет Георги Дамяново
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 12 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 169 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр.
1. Със Заповед № АК-04-2/03.01.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 344 от Протокол № 27/19.12.2013 г. С посоченото Решение
общинския съвет допълва чл. 19 на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, отнасящ се до освобождаването от такса битови
отпадъци. Основанието за освобождаване от заплащане на таксата е неползването на
съответната услуга, съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ. В конкретнич случай общинският съвет
поставя допълнителни условия (напр. липсата на задължения за имота) за упражняване на
това право, което е недопустимо. Решението е отменено от общинският съвет с Решение №
347 от Протокол № 28/16.01.2014 г.
2. Със Заповед № АК-04-13/19.03.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 358 от Протокол № 30/13.02.2014 г. С посоченото Решение
общинския съвет отменя ал. 5 на чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги и добава нова разпоредба – чл. 19а. В точка от 1 до 8
на ал. 4 от чл. 19а от Наредбата общинския съвет въвежда условия, които следва да бъдат
изпълнени при подаване на декларация за освобождаване от такса битови отпадъци. В
случая общинският съвет превишава компетентността си, излиза извън нейните законови
рамки и издава акт, за който не е овластен. Кога и при какви условия не се дължи такса
битови отпадъци законодателят е нормативно определил, а редът за упражняване на едно
право е различно от условията, при които това право възниква. Незаконосъобразност се
открива и в ал. 5 на чл. 19а от Наредбата - към кръга задължени лица да заплащат ТБО, са
прибавени и наемателите.
Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана със
Заповед № АК-04-13-(1)/10.04.2014 г. Оспореното решение е отменено с Решение №
352/20.06.2014 г. на Административен съд Монтана по адм. дело № 202/2014 г. (в законна
сила)

3. Със Заповед № АК-04-14/19.03.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 359 от Протокол № 30/13.02.2014 г. С посоченото Решение
общинския съвет одобрява план-сметката, включваща необходимите разходи за
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци и
чистотата на териториите за обществено ползване. Решението е незаконосъобразно,
поради допуснати нарушения на материалния закон. Като основа за определянето размера
на таксата е приета да бъде данъчната оценка на имота. Това е критерии, свързан с
имущественото състояние на лицата – собственици на недвижими имоти, като ги поставя в
неравноправно положение - генериращите по-голямо количество битови отпадъци биха
плащали по-малко само заради по-малката стойност (данъчната оценка) на техните имоти
от собствениците на имоти с по-голяма данъчна оценка, които обаче генерират по-малко
количество на битови отпадъци. С Решението е прието таксата да се заплаща и от
наемателите, което е недопустимо. Същото е гласувано и без да е спазен законовия срок за
приемане на план-сметката.
Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана със
Заповед № АК-04-14-(1)/10.04.2014 г. С Решение № 370/07.07.2014 г. на Административен
съд Монтана по адм. дело № 203/2014 г. е отменено Решение № 359/13.02.2014 г.
Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила.
4. Със Заповед № АК-04-15/05.05.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 374 от Протокол № 31/04.04.2014 г. С посоченото Решение
общинският съвет възлага на кмета да извърши деактуване на общински имоти при
представяне на доказателства за това. 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 общинският съвет е приел
Решение № 374 по въпрос, който не е от неговата компетентност. Видно от разпоредба,
отписването на имота като общински 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.
Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана със
Заповед № АК-04-17/29.05.2014 г. на областния управител. С Решение № 406/22.05.2014 г.
общинският съвет е отменил оспореното Решение и производството по дело № 284/2014 г.
е прекратено с определение.
Общински съвет Лом
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 24 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 142 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
Със Заповед № АК-04-5/09.01.2014 г. на областният управител е върнато за ново
обсъждане Решение № 460 от Протокол № 55/20.12.2013 г. С посоченото Решение се
приемат изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Лом, касаещи освобождаването от такса битови
отпадъци. В текста на чл. 15, ал. 2 от Наредбата от такса са освободени общинските
училища и читалищата. От формулировката на разпоредба не става ясно по какъв признак
са категоризирани лицата, които се ползват от преференцията да бъдат освободени от
отделните компоненти на такса битови отпадъци. Освобождавайки само общинските
училища, общинският съвет изключва от обхвата на нормата държавните такива в
нарушение на ЗМДТ. Въвеждайки възможността с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ общинския съвет

да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни
видове такси, законодателят е целял създаването на едни облекчени условия за група лица,
обединени от общ признак. Въведени са и условия, на които трябва да отговарят имотите
на физическите и юридическите лица, за да се освободят от такса сметосъбиране и
сметоизвозване, на основание чл. 71 във връзка с чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ, като по този начин
общинският съвет е превишил компетентността си и е постановил акт, за който не е
овластен. Нарушена е и изискуемата форма за промяна, отмяна и допълнение на
нормативен акт.
Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 462 от Протокол №
56/21.01.2014 г.
2. Със Заповед № АК-04-22/05.06.2014 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 529 от Протокол № 64/20.05.2013 г. С посоченото Решение е
дадено съгласие да се допълни Договора за управление на горските територии – общинска
собственост. Решението е прието без изискуемото поименно гласуване, с което е нарушена
разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. Същото е прието и при пълна липса на мотиви,
както и на фактически и правни основания за това, с което е нарушена разпоредбата на чл.
59, ал. 2, т. 4 от АПК, не е включено и като точка в предварително обявения дневен ред,
нито е обсъждано в някоя от постоянните комисии и не е следвало да бъде разглеждано.
Решението не е отменено и е оспорено пред Административен съд Монтана със
Заповед № АК-04-26/26.06.2014 г. на областния управител. С Решение № 537/30.06.2014 г.
общинският съвет е отменил оспореното Решение и производството по дело № 348/2014 г.
е прекратено с определение № 375/08.07.2014 г.
3. Със Заповед АК-04-33/13.11.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 579
от Протокол № 74, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 24.10.2014 г. С
посоченото решение е разрешено изработването на ПУП за разделяне на имот,
предназначен „за озеленяване” и обособяването на два нови, единия от които ще бъде с
променено предназначение – „за бензиностанция и газостанция”. Озеленените площи са с
по-висока степен на защита от гледна точка на разпоредителни действия с тях или промяна
на предназначението им. Законодателят е установил техния публичен характер, поради
което същите са извадени от гражданския оборот и за тях са допустими само определен
брой действия и градоустройствени мероприятия. Предназначението на имота „за
бензиностанция и газостанция” предполага отпадане на публичния характер на
територията и промяната и в частна, респективно включването и в гражданския оборот и
създаване на възможност за извършване на разпоредителни действия с нея. Без да бъдат
посочени съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
или други причини, налагащи генерална промяна на предназначението на територията,
общинския съвет е приел незаконосъобразен акт.
Решението е отменено с Решение № 586/28.11.2014 г.
4.Със Заповед № АК-44-37/23.12.2014 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 591, прието на заседание на общинския съвет, проведено на
28.11.2014 г. С посоченото Решение е приета пазарна оценка на общинския дял от
недвижим имот и е упълномощен кмета да издаде заповед и да сключи договор за
продажба със съсобствениците на имота. В случая по отношение на процесния имот има
влязло в сила съдебно решение на Ломския районен съд, в което е определен начина на
прекратяване на собствеността – чрез изнасяне на публична продан на имота. Влязлото в
сила съдебно решение е разрешило по задължителен и окончателен начин гражданскоправния спор, относно начина на реализиране на делбата между общината и
съсобствениците. Съгласно чл. 177, ал. 2 от АПК, актове и действия на административния
орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. (висящо)

Общински съвет Медковец:
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 10 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 82 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Със Заповед № АК-04-9/11.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
219, прието на заседание на общински съвет Медковец, проведено на 30.01.2014 г. С
посоченото решение общинсият съвет приема Правилник за дейността на Общинско
социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” в Община
Медковец. Правилника съдържа редица разпоредби, противоречащи на законовите норми,
една от които е липсата на задължения към общината на лицата, желаещи да ползват
услугата „Домашен социален патронаж”.
Решението е изменено с Решение № 256 от Протокол № 30/27.03.2014 г.
Общински съвет Монтана
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 11 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 364 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 7 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-20/05.06.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
929, прието на заседание на общински съвет Монтана, проведено на 27.05.2014 г. С
посоченото Решение е обявена част от улица от публична за частна общинска собственост.
За да постанови решение за промяна на режима на собственост, имотът следва да е
престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Тази промяна трябва да е
подкрепена от факти и съответно мотиви, установяващи по категоричен начин, че имотът,
предмет на решението, е престанал да задоволява обществени потребности от местно
значение. От приложените към Решението документи не се установява да е отпаднало
предназначението на съответната част от улицата, нещо повече, същият е заявен за
закупуване от дружество. Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 979 от
Протокол № 33/19.06.2014 г.
2. Със Заповед № АК-04-21/05.06.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
931, прието на заседание на общински съвет Монтана, проведено на 27.05.2014 г. С
посоченото Решение е обявена продажба на общински земеделски земи. Част от
процесните имоти са с променен начин на трайно ползване съгласно скици-проект, като
техните площи се разминават с новите скици. На следващо място, остава непроменен
характера на земеделските имоти, които имат статут на публична общинска собственост,
за която е налице забраната за извършване на разпоредителни сделки с такива имоти.
Решението е изменено с Решение № 973 от Протокол № 33/19.06.2014 г.
3.Със Заповед № АК-04-31/29.10.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
1081, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 23.10.2014 г. С посоченото
Решение е дадено съгласие за провеждане на търг за продажба на недвижими имоти,
частна общинска собственост и са одобрени пазарните оценки, изготвени от лицензиран
оценител. За един от имотите, видно от приложения вписан акт за общинска собственост,
данъчната оценка към момента на утвърждаване на акта (17.09.2014 г.) е 408.05. лв., а
изготвената пазарна оценка за същия имот е 104.00 лв. 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. Допусната е
техническа грешка при съставянето за акта за общинска собственост по отношение на

отразяването на данъчната оценка и е изготвен нов акт. Решението е изменено от
общинския съвет с Решение № 1114/20.11.2014 г.
4.Със Заповед № АК-04-40/29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
1136, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 18.12.2014 г. С посоченото
Решение е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот –
от „пасище, мера” в „за индивидуално застрояване”, а собствеността от публична да се
трансформира в частна общинска собственост. Промяната на НТП на земеделска земя
може да се извършва, ако се налага използването и за други земеделски нужди, но при
запазване на характера и предназначението и като земеделска земя. Не са констатирани и
не стават ясни какви са другите земеделски нужди на общината, които налагат приемане
на решение за извършената промяна. На следващо място, промяната на НТП в „за
индивидуално застрояване” не е за земеделски цели, а представлява по същество промяна
на предназначението на имота. За тази процедура има разписан специален ред и е
приложим само при наличие на изчерпателно изброени в ЗСПЗЗ хипотези. (висящо)
5. Със Заповед № АК-04-41/29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
1137, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 18.12.2014 г. С посоченото
Решение е дадено съгласие за изработване на проект на ПУП, който предвижда образуване
на ново УПИ, като към него се придаде част от улица. На практика с Решението се
променя предназначението на имот – публична общинска собственост. От приложените
документи не се установява по безспорен начин, че е отпаднала необходимостта от
съответната част от улицата, служеща като публична общинска собственост за
задоволяване на обществени потребности от местно значение. (висящо
6. Със Заповед № АК-04-42/29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
1138, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 18.12.2014 г. С посоченот
Решение е обявена продажба на общински имот на собственика на законно построена в
него сграда и е определена цена за продажбата. В ЗОС е регламентирана облекчена
процедура за продажба на имот на собственик на законно построена върху общинската
земя сграда, но е приложим при наличето на определени предпоставки: заявителят да е
собственик на сградата и последната да е законно построена. Никакви доказателства
относно законността на сградата не са приложени към Решението. На следващо място, не е
спазено и изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗОС – изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител. (висящо)
7. Със Заповед № АК-04-43/29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
1141, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 18.12.2014 г. С посоченото
Решение е дадено съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП, с който се
променя уличната регулация. Мотивите за връщане на Решението са сходни с мотивите в
Заповед № АК-04-41/29.12.2014 г. (висящо)
В същият период:
Върховният административен съд с Решение № 3306/10.03.2014 г. остави в сила
Решение № 228/02.04.2013 г. по адм. дело № 125/2013 г. на Административен съд
Монтана, с което по оспорване на областния управител е обявено за нищожно Решение
453/29.01.2013 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото Решение е прието, че
язовирите на територията на община Монтана не са обекти с обществен интерес и е дадено
съгласие същите да бъдат предоставяни на трети лица под наем по реда на Закона за
общинската собственост.
С Решение на Административен съд Монтана е от 24.11.2014 г. е отменено по
оспорване на областния управител Решение № 369/27.11.2012 г., изменено с Решение №
418/18.12.2012 г. на Общински съвет Монтана по адм. дело № 366/2014 г. Производството
по делото продължава след Решение № 9482/07.07.2014 г. по дело № 3812/2013 г. на ВАС,

с което е отменено Решение по административно дело № 661/2012г. по описа на
Административен съд Монтана и връща делото за ново разглеждане от друг съсав на съда.
С решенията на общинския съвет се предоставят пасища и мери за индивидуално
ползване, без провеждане на публичен търг, съгласно действащите към момента на
приемане на решенията разпоредби на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Чипровци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 19 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 245 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 7 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
1.Със Заповед № АК-04-1/03.01.2014 г. е оспорено пред Административен съд –
Монтана Решение № 523 от Протокол № 34, прието на заседание на Общински съвет
Чипровци, проведено на 18.12.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци
дава съгласие за сключване с физическо лице на предварителен договор за продажба на
общински имот, представляващ част от улица и променя характера от публична в частна
общинска собственост на въпросната част от улицата. Улиците, предвид действащите
материалноправни норми като обекти на транспортната инфраструктура са публична
общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, имотите и вещите –
публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Налице е абсолютна забрана за разпореждане с такива имоти.
От приложената към решението докладна записка не се установява да е отпаднало
предназначението на съответната част от улицата по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, а именно да
задоволява обществени потребности от местно значение. Само когато имотите публична
общинска собственост престанат да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от
общинския съвет за частна общинска собственост (чл. 6, ал. 1 от ЗОС) и едва тогава те
могат да станат предмет на отчуждаване и да бъдат прехвърлени в собственост на трети
лица, както в случая с договор за продажба. Решението е отменено от общинския съвет с
Решение № 536 от Протокол № 35/22.01.2014 г. и с протоколно определение №
35/23.01.2014 г. производството по делото е прекратено.
2. Със Заповед № АК-04-18/31.05.2014 г. на Областен управител на област Монтана
е върнато за ново обсъждане Решение № 653 от Протокол № 40, прието на заседание на
Общински съвет Чипровци, проведено на 21.05.2014 г. С посоченото Решение е дадено
съгласие да бъдат отдадени под наем маломерни имоти от ОПФ (ниви и ливади) за срок от
1 година без търг или конкурс на физическо лице. В чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ е определен
редът, по който пасищата и ливадите се отдават под наем, също и лицата, на които могат
да бъдат отдавани и условията, на които следва да отговарят. Видно от приложеното
заявление към докладната, лицето, което желае да наеме имотите е земеделски
производител, но няма данни да отговаря на изискванията на чл. 24а, ал. 6, т. 4 и чл. 37и,
ал. 1 от ЗСПЗЗ. Следващите разпоредби определят и срокът за който се сключват
договорите за наем – от 4 до 6 стопански години (чл. 37и, ал. 9 от ЗСПЗЗ). Следователно
решението е незаконосъобразно и в частта, с която е определен едногодишен срок за
отдаване под наем по отношение на ливадите. Решението е отменено от общинският съвет
с Решение № 661/18.06.2014 г.
3. Със Заповед № АК-04-19/31.05.2014 г. на Областен управител на област Монтана
е върнато за ново обсъждане Решение № 656 от Протокол № 40, прието на заседание на
Общински съвет Чипровци, проведено на 21.05.2014 г. С посоченото Решение е дадено
съгласие да бъдат отдадени под наем имоти от ОПФ за срок от 10 година без търг или
конкурс. Приетото решение на общинския съвет обаче е без годен предмет. С него

общинският съвет е дал съгласие за отдаване под наем на имоти, които не са
индивидуализирани. В текста на решението е отразена само общата площ, а
местонахождението – с. Горна Ковачица, не е достатъчно за обособяването на имотите от
всички останали имоти, които се намират в посоченото землище. Решението е отменено от
общинският съвет с Решение № 660/18.06.2014 г.
4. Със Заповед № АК-04-27/05.08.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 673 от Протокол № 43, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на
23.07.2014 г. С посоченото решение Общински съвет Чипровци отдава под наем чрез
публичен търг с явно наддаване помещение, находящо се на южния вход на Спортна зала с
площ 50 кв.м., публична общинска собственост в град Чипровци, бул. „Петър Парчевич”
№ 4, при начална наемна цена 100 лв. на месец. Имотът, предмет на решението, освен
публична общинска собственост е и спортен обект, а правната регламентация за
отдаването под наем на спортните обекти и съоръжения публична общинска собственост е
регламентирана в чл. 50а от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). В чл. 50а,
ал. 3 е заложено императивното изискването спортните обекти и съоръжения – публична
общинска собственост да се отдават под наем след съгласуване с министъра на младежта и
спорта, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Без изпълнението на това
изискване Решението на Общински съвет Чипровци, се явява незаконосъобразно. по
отношение на спортните обекти и съоръжения – публична общинска собственост, са
специално изброени и субектите, на които могат да се отдават под наем въпросните имоти,
а именно – на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС – юридически
лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна
дейност съответства на предназначението на имота, както и начина за отдаване под наем –
пряко или чрез конкурс. Подробно процедурата е уредена в правилника за прилагане на
закона – глава девета, раздел II, чл. 71 и следващите от ППЗФВС. Решението е отменено от
общинският съвет с Решение № 690 от Протокол № 44/20.08.2014 г.
5.Със Заповед № АК-04-32/04.11.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
702, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 22.10.2014 г. С посоченото
Решение е приета пазарна оценка за 1 кв.м. за поземлени имоти, намиращи се в един
квартал, като същите са обявени за продажба без търг/конкурс на собствениците на
законно построени в тях сгради. В случая, нито имотите, нито собствениците са
индивидуализирани, не са представени и никакви доказателства за законността на
сградите. Решението е прието и без да е спазено изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗОС –
изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. Решението е отменено с Решение №
717/19.11.2014 г.
6. Със Заповед № АК-04-34/13.11.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
710, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 05.11.2014 г. С посоченото
Решение е дадено съгласие за изготвяне на акт за частна общинска собственост след
проведена процедура за промяна начина на трайно ползване на имот и се дава
предварително съгласие за учредяване право на строеж на „ЧЕЗ – Електроразпределение”
за поставяне на стълб. Процедурите за промяна на начина на трайно ползване и
предназначение на земеделски имот са различни. НТП се променя за други земеделски
нужди, а предназначението – за неземеделски и се извършва от комисии към областните
дирекции „Земеделие”. В случая, приложение следва да намери разпоредбата на чл. 29, ал.
1 от Закона за опазване на земеделските земи, а именно: промяната на предназначението
на земеделски земи, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура
или на други обекти на лица, на които продажбата или учредяването на право на строеж
или сервитути върху общински имоти се извършва без търг/конкурс по силата на закон,
може да се извърши за тяхна сметка след решение за предварително съгласие за

изработване на ПУП, като с решението се определя и срок на валидност на
предварителното съгласие. Решението е отменено с Решение № 720/19.11.2014 г.
7. Със Заповед № АК-04-38/29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
723, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 17.12.2014 г. С посоченото
Решение е приета Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроените
общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на
елементи на техническата инфраструктура. С Наредбата се преповтарят разпоредбите на
ЗУТ и се създават нови правила за поведение, които противоречат на закона, като
например: изисква се разрешение за разкопаване и разрешение за извозване на строителни
отпадъци и земна маса. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗУТ, работите, свързани с разкопаване на
улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършва въз основа
на разрешение за строеж, което значи, че други разрешителни не са необходими. За
издаване на посочените разрешение е въведена и такса, а също и внасяне на депозит, без да
има правно основание за това. (висящо)
8. Със Заповед № АК-04-39/29.12.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
726, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 17.12.2014 г. С посоченото
Решение е приета промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на общината в раздела за таксата за битови
отпадъци. С изменението е регламентиран редът за освобождаване от ТБО, като са
въведени условия и изисквания за подаване на декларация за освобождаване. Така
например: подпис на всички съсобственици; деклараторите следва да дадат съгласие за
извършване на проверки на място от органите на общинската администрация; да
представят документи за последните отчетени показания за потребление на вода и ел.
енергия; декларация, подадена извън срока или без необходимите документи не поражда
правни последици. Съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ, общинския съвет определя реда, по
който лицата, неползващи съответна услуга могат да се освобождават от нея, но не поставя
никакви условия от които да зависи освобождаването от такса. Въведени са и
допълнителни санкции за невярно декларирани данни, извън посочените в ЗМДТ.(висящо)
9. Със Заповед № АК-04-35/02.12.2014 г. е оспорено пред Административен съд Монтана в частта на т. 2 Решение № 717, прието на заседание на общинския съвет,
проведено на 19.11.2014 г. С посоченото Решение е дадено съгласие да се извърши
продажба на общински имот на собственика на законно изградена в него сграда. В ЗОС е
регламентирана облекчена процедура за продажба на имот на собственик на законно
построена върху общинската земя сграда, но е приложим при наличето на определени
предпоставки: заявителят да е собственик на сградата и последната да е законно
построена. Никакви доказателства относно законността на сградата не са приложени към
Решението. С определение на съда от 12.12.2014 г. на Общински съвет Чипровци е указано
да представи на Областния управител административната преписка, съдържаща
допълнителни данни за законността на сградата. След представените документи с молба до
съда оспорването е оттеглено и производството по делото е прекратено с Определение от
05.01.2015 г.
Общински съвет Якимово
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 г.
до 31.12.2014 г. – 13 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 95 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр.
1. Със Заповед № АК-04-8/15.01.2014 г. е оспорено пред Административен съд Монтана 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. Решението е отменено от общинският съвет с
Решение № 351/31.01.2014 г. и производството е прекратено с определение №
54/06.02.2014 г.
2. Със Заповед № АК-04-7/10.01.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
343 от Протокол № 33, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на
19.12.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово не освобождава от такса
смет гражданите, подали молби за освобождаване през 2014 г. Доколкото в общинската
наредба не е предвиден какъвто и да било ред за освобождаване от такса за битови
отпадъци поради неползване на имота – от една страна, а от друга: тъй като
освобождаването от такса поради неползване на услуга следва да се разглежда като
индивидуален
административен
акт
по
смисъла
на
чл.
21
от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), то приложение следва да намерят общите
правила на АПК относно издаването на индивидуални административни актове. ЗМДТ не
предвижда компетентност на съответния общински съвет да се произнася по
индивидуални искания за освобождаване от ТБО поради неползване на услугата. В случая,
приложение следва да намери чл. 23 от АПК, съгласно който когато нормативен акт не
определя органа, който трябва да издаде административен акт по въпроси от
компетентността на органи на общината, административния акт следва да се издаде от
Кмета на Общината. Решението е отменено от общинският съвет с Решение № 349 от
Протокол № 34/31.01.2014 г.
3. Със Заповед № АК-04-12/26.02.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
357 от Протокол № 35, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на
13.02.2014 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово приема Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Якимово с направените изменения и допълнения. Решението е незаконосъобразно,
поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила по
приемането на нормативен акт. Недопустимо е местните органи на управление да
въвеждат нови такси, както и допълнителни изисквания за реализиране на законово
гарантирани права на гражданите или да определят други условия и срокове за плащане,
извън регламентираните.
След като не е отменено в законовия срок, Решението е оспорено пред
Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-12-(1)/24.03.2014 г. Решението е
отменено от общинския съвет с Решение № 368/28.03.2014 г. и производството по дело №
158/2014 г. е прекратено.
4. Със Заповед № АК-04-30/17.09.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
398, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 04.09.2014 г. С посоченото
Решение дава съгласие да се направи допълнение към Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово,
като се създава нов чл. 32А такси за технически услуги, които се извършват от община
Якимово за други изрично предвидени в ЗУТ случаи. С ал. 1 на новия член се учредява
такса от 2.00 лв. на кв.м. за право на преминаване през общински поземлени имоти по чл.

192, ал. 3 от ЗУТ. Съгласно ал. 2 от чл. 32А, за право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по
чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, се събира такса от 2.00 лв. на кв.м. Такса от 2.00 лв. на кв.м. се
събира и за осигуряване на свободен достъп по чл. 194 от ЗУТ през общински поземлени
имоти. Правото на преминаване и правото на прокарване, както и осигуряването на
свободен достъп през поземлен имот, са ограничени вещни права и тяхното учредяване се
урежда в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Правото на преминаване през
общински поземлени имоти и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се
учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със
заповед на кмета. (чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ). Цената на учреденото право се определя по
реда на чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета и е недопустимо
да е предварително фиксирана, та било и в нормативен текст. Още по-малко е уместно да
се смесва цена на ограничено вещно право върху поземлен имот с такса за услуга,
предоставяна от общинската администрация. В чл. 6 от ЗМДТ, където изчерпателно са
изброени таксите, които общините събират, не е предвидена такава, каквато общинския
съвет въвежда с оспорваното решение. В този смисъл общинският съвет с вземане на
решението е упражнил правомощие, с което не разполага. Нарушена е и изискуемата
форма за промяна, отмяна и допълнение на нормативен акт (чл. 10, ал. 2 и чл. 11 от Закона
за нормативните актове).
Решението не е отменено в срока по ЗМСМА и е оспорено със Заповед № АК-0130-(1)/08.10.2014 г. пред Административен съд – Монтана. След оспорването същото е
отменено с Решение 415/31.10.2014 г. и производството по делото е прекратено.
Във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети, през отчетния период се изготвяше и поддържаше актуална
информация, в електронен вид:
- относно броя на взетите решения и върнатите/оспорени решения;
- относно сключените концесионни договори на територията на област Монтана;
- събираше се и актуализираше на информацията от общините в област Монтана с
предложения за промени в законодателството, с цел усъвършенстване на нормативните
документи, създаващи предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие на
северозападния регион.
В изпълнение на Решение № 375/05.06.2014 г. на Министерския съвет за
одобряване мерките за подобряване на средата за развитие на бизнес в България, от
кметовете на всички общини в област Монтана, беше изискана информация за таксите,
определени с наредба на определения общински съвет и е изготвен анализ във връзка със
съобразяването размера на таксите с изискванията на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ, който е
изпратен до Министерския съвет.
2. През отчетния период постъпиха три бр. жалби срещу незаконосъобразни актове
и действия на кметове на общини по реда на АПК, както следва:
- Във връзка със жалба срещу действията на общинска администрация Вълчедръм,
относно извършване на административна услуга – издаване на удостоверение за данъчна
оценка на недвижим имот, е поискано становище от кмета на общината и същото е
изпратено до Областния управител с копие до жалбоподателя и преписката е приключена.
- Във връзка с постъпила жалба с искане за прогласяване на нищожността на
Заповед за настаняване в общинско жилище на кмета на община Монтана, след
предоставяне на наличната в общината информация, е изпратен отговор до жалбоподателя,
видно от който, цитираната заповед е отменена.

- По постъпила молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка и актуална
скица на недвижим имот от съответните служби при община Лом, същата е изпратена за
становище до кмета на общината, от което становище е видно, че по същите искания има
образувано административно дело в Административен съд Монтана и производството не е
приключило с влязъл в сила акт. Жалбоподателят е уведомен многократно, че
административната преписка се оставя без разглеждане, на основание чл. 130, ал. 2 от АПК
- Областния управител, като по-горестоящ административен орган няма право да приеме
за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда.
IX. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
1.Съставяне на актове за държавна собственост
През отчетния период са съставени общо 68 бр. актове за държавна собственост и 3
бр. актове за поправка на АДС.
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 11 бр. имоти
по искане на ведомствата, управляващи имотите, както и служебно – 6 бр. АДС за имоти,
управлявани от областния управител на област Монтана. Издадени са и актове за публична
държавна собственост за 8 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 73 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
В МРРБ е изпратена преписка, образувана във връзка с постъпило искане на Кмета
на община Монтана за прехвърлане на община Монтана на на основание чл. 54, ал. 2 от
ЗДС, правото на собственост върху имот, находящ се в град Монтана, представляващ
терен с площ 4 231 кв. м, ведно с построената в него двуетажна сграда със ЗП 1133 кв. м.
Имотът е бил публична държавна собственост в управление на Дом за медико-социални
грижи за деца – лечебно заведение по Закона за лечебните заведения. След положително
становище на Министерство на здравеопазването с Решение на Министерския съвет
имотът е обявен за частна държавна собственост и правото на собственост върху същия е
прехвърлено на община Монтана със същото Решение на МС. При спазване разпоредбите
на ЗДС между областния управител и кмета на община Монтана е сключен договор за
прехвърляне правото на собственост върху имота на община Монтана.
Организирана е тръжна процедура за продажба на имот – частна държавна
собственост в управление на областния управител на област Монтана с данъчна оценка до
10 000 лева, находящ се в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. С
оглед определянето на начална тръжна цена за продажба на имота е сключен договор с
лицензиран оценител за определяне на продажната цена. След проведен предварителен
контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов контрол е издадена заповед за
откриване на тръжна процедура, като началната тръжна цена е в размер на 3864 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 не са закупени.
След проведено заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за
управление и разпореждане с имоти държавна собственост е взето решение, одобрено от

областния управител на област Монтана за откриване на тръжна процедура за продажба на
имот – частна държавна собственост в село Вирове, община Монтана. Началната тръжна
цена за продажба на имота по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост е
изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти въз основа на договор с областния
управител. Съгласно изготвената оценка пазарната цена на имота е 2190 лева за имота.
След приемането на оценката от комисията и след утвърждаване на протокола от
областния управител и след проведен предварител контрол по Вътрешните правила за
предварителен финансов контрол със заповед на областния управител е открита тръжна
процедура за продажба на имота. При спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е
направено обявление в един централен и един местен ежедневник, в интернет сайта на
областна администрация Монтана и на информационното табло в сградата на областна
администрация Монтана. В предвидения в заповедта на областния управител срок са
закупени 1 брой тръжни документи и заявление за участие в търга е подадено от 1
участник. Търгът е спечелен при достигната на търга цена от 2 250 лв. След заплащане на
сумите, определени в заповедта на областния управител с купувача е сключен договор за
продажба на имота.
Въз основа на постъпило заявление от собственика на сграда, построена върху
държавна зема – представляваща УПИ І с площ 540 кв. м в кв. 23 по плана на с. Трайково е
открита процедура за закупуване на имота. След разглеждане на постъпилите от заявителя
документи въз основа на решение на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за
управление и разпореждане с имоти – държавна собственост на лицензиран оценител е
възложено изготвянето на пазарна оценка на държавната земя. Съгласно изготвената
оценка пазарната цена на имота е 3900 лева. След проведен предварителен контрол по
Вътрешните правила за предварителен финансов контрол е издадена заповед на областния
управител и след връчването и на собственика на сградата и заплащането в срок на
определените в заповедта суми с купувача е сключен договор, като правото на собственост
върху имота е прехвърлено на купувача срещу цена от 3900 лева.
Въз основа на подадено заявление от търговско дружество – съсобственик с
държавата, с предоставени права за управление върху дела на държавата на областния
управител в имот, находящ се в град Монтана, ул. „Диана” № 33 е открита процедура по
прекратяването на съсобствеността върху имота чрез продажба на дела на държавата на
съсобственика. След комплектоването на преписката с всички необходими документи и
след решение на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за управление и разпореждане
с имоти – държавна собственост на лицензиран оценител е възложено изготвянето на
пазарна оценка на дела на държавата. Съгласно изготвената оценка дела на държавата е
оценет на 7994 лева. За оценката е уведомен съсобственика и след получаване на съгласие
за изкупуване на държавния дял на предложената цена и след проведен предварителен
контрол по вътрешните правила за предварителен финансов контрол е издадена заповед на
областния управител за продажба на държавния дял. След връчването на същата и
заплащането на определените в нея суми със съсобственика е сключен договор за
продажба на държавния дял на цена от 7994 лв.
През 2014 година до областния управител е подадено заявление от собственика на
сграда, построена върху държавна земя, находяща се в град Монтана. Имотът – държавна
собственост е в управление на Министерството на отбраната. След комплектоване на
преписката с необходимите документи и въз основа на решение на комисията по чл. 7 от
Вътрешните правила за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост на
лицензиран оценител е възложено изготвянето на пазарна оценка на имота за продажбата
на същия по реда на чл. 44, ал. 3 от ЗДС във връзка с чл. 84 и следващите от ППЗДС.
Съгласно оценката продажната цена е в размер на 142 356 лв., без ДДС за поземлен имот в
град Монтана с площ 7779 кв. м. Същата е изпратена на МО за становище с оглед

обстоятелството, че имотът е в управление на това ведомство. След получено положително
становище от МО по изготвената пазарна оценка и след проведен предварителен контрол
по вътрешните правила за предварителен финансов контрол е издадена заповед на
областния управител за продажба на имота. Същата е връчена на заявителката по реда на
АПК, но в определения едномесечен срок от получаването на заповедта сумите,
определени в същата не са заплатени, поради което процедурата по продажбата на имота е
прекратена със заповед на областния управител.
Със заповед на областния управител на област Монтана на Агенция по заетостта за
нуждите на дирекция „Бюро по труда” – Монтана безвъзмездно за управление е
предоставена част от сграда със ЗП 118,30 кв. м находяща се в град Бойчиновци.
Предоставената заседателна зала с площ 88,30 кв. м е необходима на дирекцията за
осъществяване на дейността й в община Бойчиновци.
През първото полугодие на 2014 година въз основа на подадено до областния
управител на област Монтана искане от директора на регионална инспекция по околната
среда и водите със заповед е предоставено безвъзмездно за управление имот – частна
държавна собстеност, находящ се в град Монтана, ул. „Д-р Иван Каменов” № 6,
представляващ застроен терен. Имотът е необходим на регионалната структура на
ведомството за изпълнение на функциите му, поради това, че построенатавърху терена
сграда също е в управление на РИОСВ – град Монтана.
По повод постъпило искане от Министерство на здравеопазването за предоставяне
право на управление върху имот – частна държавна собственост в град Монтана, върху
който са построени сгради на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” е издадена заповед на областния
управител въз основа на която е сключен договор мужду областния управител и министъра
на здравеопазването за предоставянето правото на управление върху държавния терен на
МЗ за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”, град Монтана.
За изпълнение задълженията на областния управител по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол срок 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 данъчна оценка над 10 000 лева с искане за издаване
на удостоверения за данъчни оценки на имотите. След получаване на удостоверенията
същите са обобщени и за имотите 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. По повод
изпратена подобна информация през 2013 година за имоти с данъчна оценка над 10 000
лева, за четири от тях – по един имот в градовете Монтана, Брусарци, Берковица и Лом в
Агенция за приватизация са изпратени заверени копия на всички документи, послужили за
съставянето на актовете, както и на всички други документи от значение за откриване на
процедура от АПСК за продажбата на същите. През първото полугодие на 2014 г. в АПСК
са изпратени и всички документи към АДС за още един имот, представляващ етаж от
сграда в град Лом, в управление на оластния управител на област Монтана. За четирите
имота има издадени Решения на АПСК за приватизационна продажба на същите.
Проведени са процедури за приватизационна продажба за всеки от имотите в Монтана,
Брусарци, Лом и Берковица. Поради липса на проявен интерес за закупуване на имотите в
градовете Берковица и Лом няма реализирани сделки със същите. В резултат на
приватизационна продажба са продадени два имота – частна държавна собственост, в град
Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 3 и имот в град Брусарци, представляващ
терен с площ 1230 кв. м и посторената в имота сграда със ЗП 420 кв. м. При реализирането
на сделките 2% режийни разноски върху продажната цена на имотите са преведени по
сметка на областен управител, като общата сума от режийните разноски на двата имота е
1840 лв.

Въз основа на постъпило до областния управител мотивирано становище за
отпаднала необходимост за Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” от
имот – частна държавна собственост, находящ се в град Монтана, представляващ
двуетажна административна делова сграда, правото на управление върху същото е отнето
със заповед на областния управител на област Монтана. Части от сградата са отдадени под
наем на БСП и Политическа партия ГЕРБ по реда на Закона за държавната собственост.
Във връзка с постъпило искане от Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури, със заповед на областния управител на област Монтана е отнето поради
отпаднала необходимост правото на управление върху част от имот – частна държавна
собственост в гр. Монтана представляваща едно помещение от самостоятелен обект
48489.11.441.1.13. По повод подадено искане от ГД „Изпълнение на наказанията” същото
помещение да бъде предоставено безвъзмездно за нуждите на Пробационно звено –
Монтана, в края на 2014 г. е изпратен до Министерство на правосъдието като
първостепенен разпоредител с бюджетни средства, проект на договор за съгласуване.
За изграждане на посетителски център на Природен парк „Врачански балкан” по
проект, финансиран от Опеативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и въз основа на
положително становище на Министъра на земеделието и храните от ведомството поради
отпаднала необходимост със заповед на областния управител е отнето правото на
управление върху имот – частна държавна собственост, находящ се в землището на с.
Долно Озирово, община Вършец и същият е предоставен за управление на Изпълнителна
агенция по горите за нуждите на дирекция на Природен парк „Врачански балкан”. Въз
основа на заповедта на областния управител е сключен договор за предоставеното право
на управление върху имота на дирекция на Природен парк „Врачански балкан” и в
присъствието на комисия, назначена със заповед на областния управител на област
Монтана имотът е преаден от МЗХ-ОД „Земеделие”, град Монтана на дирекция на
Природен парк „Врачански балкан”.
Във връзка с Решение на Министерския съвет № 949 от 16.11.2012 г. за
отчуждаване на имоти и части от имоти, засягащи се от стройтелството на обект: Път І-1
/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 и в съответствие с
утвърдените вътрешни правила за изплащане на обезщетенията на собствениците на
имоти, отчуждени с горецитираното решение на МС съвет своевременно са провеждани
заседания на комисията, на които са разглеждани постъпилите заявления. През 2014
година са постъпили 52 заявления от собственици или упълномощени лица за изплъщане
на дължимото обезщетение за 52 имота. Изплатената сума е в размер на 32 912,33 лв.
Във връзка със Заповед № ДС № ДС-09-5/30.08.2013 г. на областния управител на
област Монтана за отчуждаване на имоти или части от имоти – частна собственост в
землищата на с. Мездрея, с. Бързия и град Берковица за изграждане 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 Kv при км. 77+460” и в съответствие с утвърдените
вътрешни правила за изплащане на обезщетенията на собствениците на имоти, отчуждени
с горецитараната заповед на областния управител своевременно са провеждани заседания
на комисията, на които са разглеждани постъпилите заявления. През отчетния период са
подадени 10 заявления от собствениците или упълномощени лица за изплащане на
обезщетения за 10 отчуждени имоти или части от тях за изграждане на обекта.
Изплатената сума е в размер на 2518 лв.
През 2014 година продължи кореспонденцията между Агенция „Пътна
инфраструктура”, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и
храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и областния
управител относно уточняване компетентния орган за предприемане на действия за

отнемане от МЗХ-ИАГ на правото на управление на върху имоти, придобили по силата на
чл. 73, ал. 5 от Закона за горите характер на публична държавна собственост и
предоставянето им за управление на Министерство на регионалното развитие – Агенция
„Пътна инфраструктура”. Имотите са били горска територия - държавна собственост и са
засегнати от изграждането на обект: Път І-1 /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.
Във връзка с влязъл в сила подробен устройствен план за изграждане 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 Kv при км. 77+460”, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДС
и чл. 15, ал. 1, ал. 2, изречение второ от ЗДС и чл. 6, ал. 3 от ППЗДС със заповед на
областния управител от Министерство на земеделието и храните поради отпаднала
необходимост е отнето правото на управление върху осем имота – частна държавна
собственост, находящи се в землището на с. Мездрея и със същия акт имотите са
предоставени за управление на Агенция „Пътна инфраструктура”. За предоставеното
право на управление върху имотите на АПИ са сключени 8 договора между областния
управител на област Монтана и председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура”. Имотите са предани с протоколи.
През отчетния период своевременно са подготвени 2 становища по проекти за
изменение и допълнение на нормативни актове, 1 становище за обявяване за обявяване от
публична за частна държавна собственост на имоти на територията на община Георги
Дамяново и становища по проекти на Решения на Министерския съвет.
4.Отписване на имоти - държавна собственост
През отчетния период, по образувани преписки са издадени 13 бр. заповеди за
отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, от които 5 бр. – в полза
на общини.
5.Надзор, опазване и защита на държавната собственост
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 972 бр. АОС, в това число:
· Община Бойчиновци е изпратила 45 акта за общинска собственост;
· Община Георги Дамяново - 74 бр. АОС;
· Община Вършец – 52 бр. АОС
· Община Лом – 69 бр. АОС;
· Община Монтана – 718 бр. АОС;
· Община Чипровци – 14 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.
6.Обстоятелствени проверки
През периода са извършени обстоятелствени проверки и са издадени общо 628
бр. удостоверения по обстоятелствена проверка. Събраните приходи от издадени през
2014 г. удоставерения са в размер на 9 390 лв., както следва:
- Обикновена услуга – 260 бр. удостоверения на обща стойност 2600 лв;
- Бърза услуга – 86 бр. удостоверения на обща стойност 1290 лв;
- Експресна услуга – 275 бр. удостоверения на обща стойност 5500 лв;
- Без такса – 7 бр. удостоверения за 7 бр. имоти.

7. Проверка за реституционни претенции
Извършени са проверки и са издадени 9 бр. удостоверения за реституционни
претенции за 10 имота на обща стойност 242,50 лв.
8. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти
Във връзка с подадени 51 бр. заявления от заитересовани лица, са издирени и
издадени заверени копия на документи от архива на държавните имоти.
9. Други проверки
През отчетния период са извършвани проверки по регистрите на имотите държавна собственост по искане на юрисконсултите, във връзка с надзора на решенията на
общинските съвети, касаещи управление и разпореждане с недвижими имоти. Проверки в
архива на държавните имоти са правени и по искане на други колеги, във връзка с текущи
преписки и устни сигнали, както и по нареждане на областния управител и заместник
областните управители.
ВиК Асоциация
През 2014 година при спазване разпоредбите на Закона за водите и Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е проведено
Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана по дневен ред, предварително
съгласуван с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на
околната среда и водите и членовете на Асоциацията – десетте общини в обхвата на
обособената територия. Въз основа на получените от областния управител в качеството му
на председател на ВиК Асоциацията мандати от двамата министри и тези на кметовете или
представителите на общините по ред, определен от съответните Общински съвет на
заседанието се разгледаха и бяха приети бюджета на Асоциацията за 2014 година и
проектът на бюджет за 2015 година. В съответствие със ЗВ и ПОДАВИК министъра на
околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и
членовете на Асоциацията са уведомени за взетите решения на общото събрание.
X. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
1.Дейности по Закона за устройство на територии
1.1.Регистриран техническия паспорт на обект „Трафопост ТП 20/0.4 кV,
землището на гр. Монтана, местност „Расника”, ПИ с идентификатор 48489.25.326”,
Регистрираният паспорт предадох за съхраняване в досието на държавния имот.
1.2.Изготвена заповед за даване на разрешение на “БЛИЗУ МЕДИА ЕНД
БРОУДБЕНД” ЕАД гр. София за изработването на Подробен устройствен план –
Парцеларен план /ПУП - ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии, за изграждане на обект “Оптична кабелна линия
с. Расово – с. Комощица”, разположен на територията на общините Медковец и Якимово,
област Монтана.
- Изготвено Разрешение за строеж на Агенция “Пътна инфраструктура” гр. София
за обект: “Рехабилитация на път III-818 „Д. Церовене –Вълчедръм”, на територията на
общините Якимово и Вълчедръм, област Монтана, със следните два самостоятелни етапа:
1.„Рехабилитация на път III-818 „Долно Церовене – Дългоделци – Якимово” от
км 0+000 до км 12+600”
2. „Рехабилитация на път III-818 „Якимово - Вълчедръм” от км 12+600 до км
19+683.20”
1.3. Екперт от дирекцията участва в заседанието на технически експертен съвет в
АПИ гр. София за разглеждане на „Идеен проект за модернизация на път I-1 (Е-79)
„Видин– Ботевград”, етап I от проект Видин – Монтана” в участъци: Път I-1 „Ружинци –

Монтана” от км 61+750 до км 102+060 и Път I-1 „Монтана – Враца” от км 111+305.50 до
км 140+008” и избор на вариант на трасето. Беше изготвено становище до Агенция „Пътна
инфраструктура” гр. София по горецитирания идеен проект.
1.4.Във връзка с внесено искане от “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД гр.
София за одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж за обект от ІII
категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, точка 3, буква „ж” от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от
Наредба №:1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, “РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ВЕЛ 20 kV „ГАГАРИН” в участъка му от В/ст „Мърчево” до ТП „Безденица”,
преминаващ през землищата на с. Мърчево, община Бойчиновци, с. Габровница и с.
Безденица, община Монтана, област Монтана беше изготвено Разрешение за строеж.
1.5. Изготвена информация, по искане на Министерски съвет, за необходимите
финансови средства за изработване технически паспорти на сгради държавна собственост
за периода 2014 г. – 2016 г., както и информацията за средствата, необходими за изготвяне
на технически паспорти на държавни сгради, за които дейностите могат да бъдат
изпълнени и разплатени в рамките на бюджетната 2014 г.
1.6. Периодично бяха препращани на общините от област Монтана указания от
МРРБ по ЗУТ.
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. Служител на дирекция „АКРРДС” участва в комисии по §4к, ал. 12 от ЗСПЗЗ
за разглеждане на проекти за изменение на ПНИ. За периода е проведено едно заседание
на комисията назначена от Кмета на община Монтана – разгледани 5 бр. проекти за
изменение на ПНИ.
2.2. 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.
2.3. Беше изготвена информация за Министерски съвет за за общата площ на
земите, за които е необходимо изготвяне на планове на новообразуваните имоти и за
необходимите за това средства за периода 2014 – 2017 г. и за необходимите финансови
средства за изработване и трасиране на планове на новообразуваните имоти на нови
местности по §4 от ЗСПЗЗ на територията на общините Монтана и Берковица за периода
2014 г. – 2017 г.
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 шест заседания.
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.
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 две заседания.

XI. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
1. РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЗР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И
КОМИСИИ
1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР
През 2014 г. са проведени 4 заседания на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район.
На заседанието проведено на 31.03.2014 г. заместник областният управител на
Монтана беше избран за представител на Северозападен район в тематичната работна
група за разработване на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско
подпомагане на нуждаещите се.
На заседанието проведено на 27.06.2014 г. беше одобрен Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за
2013 г., представена беше информация относно етапа на изпълнение на одобрените за
финансиране проекти с регионално и местно значение от Северозападен район по
Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”,
представен четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
включително конкретна информация, касаеща територията на Северозападен район. На
заседанието Регионалният съвет определи за свои представители в Комитета за
наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020 г. за титуляр - Областния управител на област Ловеч и резервни членове - Областния
управител на област Плевен и Изпълнителния директор на Българска търговскопромишлена палата – Враца.
На следващото заседание, проведено на 14.10.2014 г., беше представен от
„Консепта БП” ЕООД процеса по изготвяне на последваща оценка на Регионалния план за
развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г., както и информация относно
изпълнението на одобрените за финансиране проекти с регионално и местно значение от
Северозападен район по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие
на регионите”. Обсъдена и приета беше Годишна индикативна програма за дейността на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за 2015 г. Областна администрация
Ловеч представи информация за идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус"
(етап 1) в участъците от Ябланица до връзката с път II-35. На заседанието бяха определени
представители на РСР на СЗР в Национален експертен съвет по изменение на климата,
които са Областният управител на област Монтана и кмета на община Мездра.
Представител на Агенция за социално подпомагане представи оперативна програма по
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
Последното за 2014 г. заседание се проведена на 12 декември, на което за заместник
- председател на Съвета, за периода 01 януари до 30 юни 2015 г. беше избран кмета на
община Георги Дамяново. Представена, обсъдена и одобрена беше последващата оценка за
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 20072013 г. Представител на Обединение „Регионални анализи” представи актуализиран
социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020”. Представители на Управляващите органи на оперативните програми
предоставиха информация за напредъка по оперативните програми за периода 2007-2013
г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен
район за 2014 г. На заседанието беше актуализиран съставът на представителите на
Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на
оперативните програми 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Изпълнителният директор на
Българска търговско-промишлена палата – Враца запозна членовете на Съвета с резултата
от международен проект PLUSTEX - „Усвояване на политики за отключване на умения в
сектор Текстил” и направи предложение за внедряването му в Северозападен район.

1.2.Областен съвет за развитие
През 2014 г. бяха извършени три последователни актуализации на състава на
Областния съвет за развитие съответно през месеците март, август и декември, както и две
редовни от планираните три заседания.
На 30.07.2014 г. в областната администрация в Монтана се проведе редовно
заседание на Областния съвет за развитие, на което бяха представени и обсъдени
алтернативите за подобряване на условията за развитие на бизнеса в област Монтана
заедно с възможните насоки за изграждане на търговско и икономическо партньорство с
Китайската Народна Република. В заседанието участваха председателят на КитайскоБългарската Обединена Търговска Камара и представители на бизнеса от областта.
Основната идея на инициативата беше да се постигне съгласие по отношение на
необходимите стъпки за подобряване на бизнес средата в област Монтана, както и да
бъдат намерени допирните точки между заявените от китайските инвеститори интереси в
редица сфери и алтернативите, които областта предлага, като възможности за
капиталовложение.
Областният съвет за развитие на област Монтана единодушно декларира своята
подкрепа към съвместните усилия на Областния управител на област Монтана и КитайскоБългарската Обединена Търговска Камара, насочени в посока насърчаване на
инвестиционната активност в областта и Северозапада и изграждане на търговски и
икономически партньорства с Китайската народна република.
На 01.12.2014 г. в заседателна зала на ОА беше проведено второто редовно
заседание.
Делегация от китайския град Джандзяган, провинция Дзянсу беше на официално
посещение в област Монтана и взе участие в заседанието. В състава на делегацията бяха
включените 14 души, предимно представители на различни бизнес структури от Китай,
придружени от свои колеги от Китайско – Българската Търговско – Промишлена Палата.
Целта на визитата беше провеждане на разговори с Областния управител относно
алтернативите за взаимноизгодно сътрудничество и развитие на двустранните отношения
между област Монтана и наброяващият приблизително един милион жители Джандзяган.
В рамките на заседанието екипът на администрацията запозна своите гости с
основните географски, социални и икономически характеристики на област Монтана, а те
от своя страна представиха информация за града си - Джандзяган пред широк кръг от
представители на обществеността в областта, който освен кметове на общини, общински
съветници, ръководители на ведомствени териториални структури, неправителствени и
бизнес организации, включваше и избраните в 43-то Народно събрание народни
представители от избирателен район Монтана г-жа Десислава Атанасова, г-н Борислав
Великов и г-н Емил Райнов. От страна на българското Министерство на външните работи
участие в срещата взе Националния координатор за отношенията между страните от
Централна и Източна Европа с Китай г-н Пантелей Спасов.
В резултат от проведените разговори беше постигнато взаимно съгласие между
страните за допълнително развиване на двустранните отношения между област Монтана и
град Джандзяган с тенденция в дългосрочен план да бъдат предприети необходимите
стъпки към подписване на Споразумение за сътрудничество.
1.3.Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
Първото за 2014 г. заседание на Комисията по заетостта на област Монтана беше
проведено на 30.01.2014 г. Членовете на Комисията приеха предложението на РИО–
Монтана за държавен план-прием за професионално образование и за професионално

обучение в училищата на територията на област Монтана през учебната 2014/2015 година,
в който беше заложено разкриването на обучение по 2 нови професии/специалности:
професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия” в
Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом и професия
„Животновъд”, специалност „Говедовъдство” в Гимназия „Димитър Маринов”, гр.
Вълчедръм, община Вълчедръм. За новите професии, по които ще се провежда обучение за
първи път в съответното училище за учебната 2014/2015 година, са изготвени експертни
оценки с положителни становища. Стремежът е да се удовлетворят потребностите на
работодателите, да се запълнят празни пазарни ниши и да бъдат задоволени интересите на
учениците и желанията на родителите.
На второто заседние на Комисията по заетост, проведено на 29.10.2014 г., бяха
разгледани 12 предложения за Регионални програми за заетост и обучение, разработени от
всички общини от областта, както и от Областната администрация, в изпълнение на чл. 31
от Закона за насърчаване на заетостта. Регионалните програми за област Монтана
предвиждат разкриване на нови работни места през 2015 г. за срок от 6 месеца и 380 лв.
месечно възнаграждение. Всички предложения бяха одобрени от Комисията и бяха
предложени на министъра на труда и социалната политика за включване в Националния
план за действие по заетостта – 2015 г.
На 17.12.2014 г. се проведе третото заседание на Комисията по заетостта на област
Монтана. Заседанието се състоя във връзка с планирането на държавен план-прием за
държавните и общински непрофилирани, профилирани, професионални гимназии,
професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на
професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и
специални училища за учебната 2015-2016 година. На заседанието участие взеха и
директорите на посочените училища. Участниците бяха запознати със състоянието,
тенденциите, проблемите и приоритетите на образованието в област Монтана.
Представени бяха и подадените до началника на Регионален инспекторат по
образование – Монтана предложения за нови професии и специалности за учебната 20152016 година в държавните и общински училища на област Монтана.
1.4.Областна комисия по социална политика и Звено за мониторинг и оценка
На 11.03.2014 г. беше проведено съвместно заседание на Звеното за мониторинг и
оценка и Областната координационна група. Заседанието имаше няколко основни цели:
необходимостта от създаването на Областната координационна група; разглеждането и
съгласуването на Актуализиран Доклад на Анализ на ситуацията и оценка на
потребностите в област Монтана, сравнен с Доклада от 2010 г.; представяне на резултатите
от теренно проучване на ромски общности в област Монтана с фокус върху децата и
семействата, както и представяне на дейностите по Проект за социално включване на
МТСП – информация за планираните Общностни центрове в общините Монтана и Лом.
Областната координационна група е нов, временно действащ орган и има за цел
оперативно да консултира и координира целия процес по изпълнението на Меморандум за
разбирателство за подобряване благосъстоянието на децата, подписан между
представители на УНИЦЕФ, на Областна администрация Монтана и на всички общини от
областта. На днешното заседание, Групата разгледа и прие Правилник за своята дейност.
За осигуряването на системното актуализиране на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.), както и за подобряването и
постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки в областа, бяха разгледани и
съгласувани Доклад на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите и Обобщен
доклад от теренно проучване на ромски общности в област Монтана с фокус върху децата

и семействата. На заседанието, информация за планираните Общностни центрове в
общините Монтана и Лом представиха представители от съответните общини.
1.5.Областен координационен механизъм по деинституционализация
Ø На 28.02.2014 г., беше проведена работна среща с представителите на
регионалния екип по деинституционализация за област Монтана и други
ключови участници в процеса по деинституционализация на децата в област
Монтана. На срещата присъства и г-жа Ралица Сечкова – експерт за работа с
общности и областно планиране.
Целта на срещата беше представяне и обсъждане на проблеми 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, като специално внимание беше обърнато на проектите, касаещи децата, младежите и
лицата с увреждания, стартирали в края на миналата година.
Само 81 деца ще бъдат изведени от домовете от община Берковица, за което
дирекциите „Социално подпомагане” от цялата област гарантираха своята подкрепа и
съдействие към дирекцията в гр. Берковица.
Подкрепа ще получат и екипите в ново откриващите се социални услуги, на които
ще се продължи и провеждането на супервизия. Новите екипи ще се грижат и за 7 деца,
които в момента са настанени в домове от друга област на страната и за които процесът на
деинституционализация предвижда връщане в населеното място, което в близост до
техните семейства, близки и роднини. От 1 април стартират нови 3 ЦНСТ и ЗЖ в гр.
Монтана.
За подпомагане работата на всички ключови участници в процеса по
деинституционализация на децата в област Монтана, г-жа Сечкова предложи
провеждането на следваща целенасочена към споделен от УНИЦЕФ опит и добри
практики.
Ø На 12.12.2014 г. беше проведена работна среща на членовете на Областния
координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана. В
срещата участие взеха и представители на УНИЦЕФ, местният координатор
за област Монтана по проект „Посока: семейство” и ръководителят на проект
3 ЦНСТ и 1 ЗЖ – Монтана.
Целта на срещата беше да се гарантира ефективност и добро документиране на
резултатите от преструктурирането на ДМСГ – Монтана. Участниците направиха годишен
преглед на извършените дейности и предприетите мерки за децата от преструктурирания
ДМСГД – Монтана, както и информираха за предстоящите такива. Споделени бяха също и
трудностите, пред които са изправени новите социални услуги. На срещата бяха
набелязани конкретни потребности на новите социални услуги, за задоволяването на които
ще бъде потърсена подкрепата на „Надежда и домове за децата - клон България”.
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. Същата е обобщение на изготвен от всяка една от общините в област Монтана
Въпросник, с изготвената обобщената Информационна карта е запозната Държавната
агенция за закрила на детето.
1.6. Областна комисия по транспорт

През 2014 г. не са провеждани заседания на Областната комисия по транспорт,
защото няма постъпили от общините предложения за промени в републиканската и
областната транспортни схеми.
1.7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
За периода беше проведено едно заседания на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата – на 16.12.2014 г. На заседанието експерти от Интертек
представиха добри практики в управлението на безопасността на движението по пътищата,
заложени в международния стандарт ISO 39001:2012 – Системи за управление на
безопасността на движение по пътищата.
Членовете на комисията се запознаха с информация за извършените ремонтни
дейности по републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана от началото
на годината, информация за зимното подържане в областта, както и с информация за
извършваните проверки на автомобили, осъществяващи превоз на пътници и товари.
1.8.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси
На 26 юни 2014 г. беше проведено заседание на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси, на което се даде началото на областното
планиране за новия програмен период 2014-2020 г. в изпълнение на националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. По време на
заседанието бяха представени насоките и методологията за областно планиране, както и бе
представен примерен общински план, предоставен от Министерски съвет и ЦМЕДТ
„Амалипе” – Велико Търново.
Във връзка с процеса по актуализиране на общинските планове за действие в
подкрепа на интеграционните политики, в Областна администрация Монтана бе планирано
провеждането на заседание през месец декември на ОССЕИВ с представители на
НССЕИВ, за осъществяване на контрол и осигуряване на методическа помощ от страна на
националния съвет към общините. В последствие срещата бе отменена, поради
невъзможност за участие в заседанието на представители на НССЕИВ, за които в този
момент не бе определен председател.
1.9.Обществен съвет към Областния управител на област Монтана
През 2014 г. три пъти бе актуализирана заповедта за състава на Обществения съвет
към областен управител на област Монтана. На 1 декември 2014 г. се проведе съвместно
заседание на Обществения съвет и Областния съвет за развитие, на което официални гости
бяха китайска делегация от китайския град Джандзяган.
1.10.Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча
През 2014 г. беше проведено едно редовно заседание на Консултативния съвет, на
което Директорът на РДГ – Берковица и началникът на отдел „Рибарство и контрол”
запознаха присъстващите съответно с информация за състоянието и опазването на
горските територии в област Монтана и за дейността на отдел „Рибарство и контрол” през
2014 г.
1.11.Областен съвет за тристранно сътрудничество и Областния съвет по
условия на труд
На 23.12.2014г. беше проведе съвместно заседание на Областния съвет за
тристранно сътрудничество и Областния съвет по условия на труд в област Монтана. На
заседанието директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи доклад във

връзка с информационна кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC)
– предотвратяване на злополуки на работното място в резултат на подхлъзване и спъване
на едно ниво. Беше гласуван Правилникът за организацията и дейността на Областен съвет
по условия на труд в област Монтана, който по предложение на членове на съвета и след
обсъждане стана самостоятелен съвет, а не както досега – съвет към Областния съвет за
тристранно сътрудничество. На заседанието за заместник-председател на Областния съвет
за тристранно сътрудничество за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015г беше избран
представител на синдикална организация - председателят на КТ ”Подкрепа” – Монтана.
1.12.Областна епизоотична комисия
За отчетния период Областната епизоотична комисия проведе три заседания.
На проведеното на 26.06.2014г. заседание директоът на ОД по „Безопасност на
храните” – Монтана запозна присъстващите с актуалната епизоотичната обстановка в
страната и на Европейския континент – случаите на туберколоза, трансмисивни инфекции
по животните и зоонози, пренасяни от кърлежи и кръвосмучещи насекоми – Син език,
Хеморагични трески, Ку треска, Лаймска болест.
На срещата бяха обсъдени въпросите, свързани с промените в здравословното
състояние на животните и контрола по безопасност на храните при производители и
търговци в област Монтана вследствие на усложнените климатогеографски промени и
наводнения през периода 10 – 20 юни 2014г., контрол на болестта бяс в България и област
Монтана чрез ваксинация на месоядните диви животни, метод на ваксинация и особености
на ловния сезон 2014/2015г. от ветеринарно-медицинска гледна точка - правила за вземане
и изпращане на проби от хищници за контрол на ваксинацията срещу Бяс, заплащане на
пробите със средства по Европейска програма, правила за вземане и изпращане на проби
за контрол на ваксинацията срещу Класическа чума по свинете, изследване на проби от
диви свине за трихинелоза – в Лабораторията на Областта дирекция „Безопасност на
храните” – Враца.
Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните запозна членовете на
Областната епизоотична комисия с епизоотичната обстановка в страната и по конкретно с
болестта „син език” и едно ново заболяване, което се наблюдава последно време в Европа
– „шмаленберг” на заседание проведено на 26 август 2014 г. На членовете на Областната
епизоотична комисия беше връчена и заповед на Областния управител на област Монтана,
касаеща навременната подготовка на общините, в случай на проявяване на болестта „син
език” по животните на теротрията на област Монтана.
Извънредно заседание на Областната епизоотичната комисия беше свикано
15.10.2014 г. във връзка с разпространението на болестта „Син език” в област Монтана. На
заседанието директорът на ОД по „Безопасност на храните” – Монтана запозна
присъстващите с актуалната епизоотичната обстановка в страната, на Балканите и в
Европа – случаите в Германия на хематопоетична некроза по рибите, туберколоза по
говедата във Франция, африканска чума по свинете в Италия, син език и шарка по овцете в
Гърция и син език България и т.н. На срещата бяха обсъдени въпросите, свързани със
задълженията на собствениците на животни и кметовете на селища, съгласно чл. 132 и чл.
133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), мерки за борба и контрол на
заболяването син език, обезщетяването на собственици на животни, съгласно чл. 141, чл.
142, чл. 143 и чл. 144 от ЗВМД, събиране и унищожаване на трупове на умрели животни, в
т.ч. загробване на подходящи терени, а също така и изпълнението на Държавната
профилактична програма за 2014 г. в област Монтана.
1.13. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,
организации и омбудсмана.

През 2014 г. Комисията е разгледала 94 бр. сигнали и предложения и са съставени
18 протокола за предприетите по тях действия.
В по-голяма си част от проблемите, посочени в сигналите и предложенията, са от
местно значение – неправомерно ползване на земеделски имоти, сключени от общината
договори за наем върху възстановени земи по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ,
унищожаване на земеделска продукция, изсичане на гори, проблеми с водоснабдяването
и канализацията, проблеми при снабдяването на населението с електрическа енергия,
трудовоправни отношения и др. Същите са изпращани за решаване по компетентност до
съответните органи.
През 2014 г., поради невнимание е допуснато просрочване на две жалби,
постъпили до Областния управител на област Монтана с писма с вх. № АК-11109/11.08.2014 г. (жалба срещу кметския наместник на с. Митровци, общ. Чипровци) и
АК-11-110/12.08.2014 г. (проблем с отводнителните канали в с. Смирненски).
В Областна администрация Монтана не са постъпили отговори по някой от
препратените за решаване по компетеност предложения и сигнали, по които се
предполага, че все още тече проверка и се търсят начини за тяхното разрешаване.
За разгледаните преписки през 2014 г., в съответствие с приетите Вътрешните
правила за организацията и дейността на Комисията, беше изготвен Доклад за дейността
през 2014 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”.
От м. октомври 2013 до м. юли 2014 г. по програма „Старт на кариерата” бяха
назначени шест младежи, които подпомагаха дейността на администрацията и придобиха
знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и
областната администрация, както и на други публични институции.
Във връзка с откритата процедура за кандидатстване за работни места в областните
и общински администрации по Програма „Старт на кариерата – 2014”, Областна
администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на четири работни
места, които бяха одобрени от министерството.
2.2.РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ
Регионалната програма за заетост стартира на 03.04.2014 година с постъпването на
работа на 6 лица, на длъжност „Общ работник” за пълно работно време – 8 часа. Трима от
служителите бяха с месторабота обект „Расника”, а останалите в сградата на Областна
администрация Монтана. Договорите за прекратяване бяха връчени на 02.10.2014 година.
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 2014 г. бяха назначени 2 лица на
длъжност „общ работник, поддържане на сгради” като 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. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ”
През м. май, Областният управител на област Монтана се включи в реализирането
на националната програма „Сигурност” в област Монтана. Програмата се финансира със
средства от Държавния бюджет и бюджета на Областна администрация. В качеството си
на работодател администрацията подсигури необходимите на пазачите специално облекло,
материали, помощни средства и др.
По програмата бяха разкрити 160 работни места на длъжност “Пазач – сътрудник
по опазване на обществения ред” с работодател Областна администрация.
Безработните бяха назначени за срок от 8 месеца при пълно работно време, като
при тяхното назначение са спазени съответните изисквания по отношение на подбора, а
именно хората да притежават минимум основно образование, да са физически здрави, да
не страдат от психично заболяване, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ
характер, да не са привлечени като обвиняеми и да не са подсъдими за умишлено
престъпление от общ характер, като с предимство се ползват лицата със стаж и опит в
полицейска, военна или охранителна дейност.
Разкритите работни места по общини са следните - 18 за община Берковица, 20 за
община Бойчиновци, 6 за община Брусарци, 10 за община Вълчедръм, 6 за община
Вършец, 10 за община Георги Дамяново, 24 за община Лом, 14 за община Медковец, 40 за
община Монтана, 6 за община Чипровци и 6 за община Якимово.
2.5. ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И
ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА”
Проектът е финансиран по договор № А13-22-19/24.04.2014 г., схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма
„Административен капацитет”, чрез Европейския социален фонд и стартира през м.
април.
Продължителността на проекта е 9 месеца, а стойността на осигурената финансова
помощ е 85 282,26 лв.
Основната цел на проекта е да се повиши административния капацитет на
служителите в областна администрация Монтана чрез обучение, за постигане на
административна култура, ориентирана към нуждите на обществото.
Целевата група са служителите на областна администрация Монтана.
В резултат изпълнението на проекта бяха извършени следните дейностите:
1.Проведени 46 броя специализирани обучения на 24 служителите от областна
администрацията Монтана в Института по публична администрация насочени към
придобиване на конкренти умения съобразно функциите и задълженията, които
изпълняват.
2.Придобити умения по ключова компетенност „Общуване на чужди езици” чрез
обучение на 11 бр. служители по английски език от ниво А1 и А2 и 21 бр. служители по
немски език – ниво А1 и А2 от Европейска езикова рамка. Обучени общо 32 бр.
служители.
3.Проведено специализирано групово обучение на 25 бр. служители от Областна
администрация Монтана по ключова компетенност „Умение за учене”
на тема
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”.
4.Проведено специализирано групово обучение на 25 бр. служители от Областна
администрация Монтана по ключова компетенност „Обществени и граждански
компетентности” на тема „Управление на конфликти, работа със специфични групи
граждани”.

5.Проведено специализирано групово обучение на 15 бр. служители от Областна
администрация Монтана на тема „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”.
2.6.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, които участват в екипа по управление на проекта и през
2014 г. организираха следните дейности:
Ø На 15 януари 2014 г. в Областна администрация Монтана беше проведена
кръгла маса на тема „Миграцията, човешкият капитал и пазарът на труда”.
Срещата се състоя в присъствието на кметове и представители на общини от област
Монтана, неправителствени организации и директори на териториални структури на
държавната администрация от област Монтана.
По време на кръглата маса бяха представени доби практики за миграцията свързани
с миграцията, както и съществуващите база данни за миграцията на национално като
възможност за развитие, бяха представени местните предизвикателства и последици, и
регионално ниво.
Ø На 29 май 2014 г. в Голямата заседателна зала на Областна администрация
Монтана се проведе фокус група на тема „Как миграцията се отразява върху
пазара на труда и особено на трудовия ресурс, с който област Монтана
Целта на фокус групата беше да се съберат експерти, практици и политици, които
имат отношение към процеса – миграция, за да вземат участие в дискусия относно
отражението на миграцията върху пазара на труда в област Монтана.
Ø На 24 юли 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе кръгла
маса за представяне и приемане на работен вариант на „Местна стратегия за
подобряване на производството и използването на данни за миграцията,
пазара на труда и човешкия капитал”.
На събитието присъстваха представители на Териториално статистическо бюро –
Монтана, Териториално звено ГРАО – Монтана, Регионална служба по заетостта –
Монтана, Бюро по труда – Монтана, ОД на МВР – Монтана, ТД на НАП, ТД на НОИ, РИО
– Монтана и други заинтересовани страни.
3.ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ
3.1. Социални политика
Ø На 21 януари 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на
тема: „Иновативни практики за социална интеграция и трудова реализация на

уязвими лица”. Мероприятието беше организирано със съдействието на Областна
администрация Монтана и Сдружение „Политологичен център” – София в
партньорство с „Център за подпомагане, иновации и развитие” – Полша.
Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на качеството на живот на
хората в България чрез насърчаване на иновативни инициативи за успешна реализация на
представители на уязвими групи на трудовия пазар. Целевите групи, за които се отнася
програмата са: младежи от рискови социални групи – лица на възраст между 17 и 22
години, които в момента са настанени в ЦНСТ, защитени жилища или др., но, на които им
предстои извеждане от тези институции, социална адаптация и трудова реализация.
Присъстващите бяха запознати с целите и дейността до момента по проекта.
Общата цел, на който е да допринесе за подобряване на качеството на живот на уязвимите
групи чрез насърчаване на иновативни инициативи за успешна им реализация на трудовия
пазар.
Основните дейности са извършването на пилотни анализи и проучвания, споделяне
на опит и разработване на идейна Интернет платформа за обмен на добри практики. По
време на дискусията, особено внимание бе обърнато върху промяната на нагласите на
обществото ни и приемането на деца/лица с увреждания като равни. Като ключов момент
бе акцентирано и върху приемането на деца и младежи с увреждания в ново разкритите
резидентни услуги от семеен тип и бъдещата им адаптация в общността.
Ø За провеждането на държавна политика в областта на правосъдието за деца, във
връзка с изпълнението на Меморандум за сътрудничество между представители на
УНИЦЕФ България, Областна администрация Монтана и общините от областта,
както и за представяне на проект на УНИЦЕФ България - „Подобряване достъпа до
правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със
закона и техните семейства”, ръководството на Областна администрация Монтана
проведе на 04.02.2014 г. кръгла маса с УНИЦЕФ, ПРСС и бъдещите участници –
представители на Окръжен съд и Районни съдилища, Окръжна и Районна
прокуратура, на МВР, на образованието, здравеопазването и системата за закрила
на детето към социалното подпомагане, на общините и МКБППМН в област
Монтана.
Проектът предвижда изграждането на специализирани помещения за щадящо
изслушване на деца, т. нар. сини стаи, в Сливен и Монтана и създаването на процедури за
тяхното използване.
Целта е да се създаде съдебна практика, щадяща децата, които са жертви или
свидетели на престъпление или са в конфликт със закона. По този начин ще се избегнат
травмиращите процедури на многократен разпит, които имат особено силно негативно
въздействие върху психичното здраве на децата в бъдеще.
В рамките на проекта ще бъде създаден координационен механизми по отношение
на изслушването на дете жертва или свидетел на престъпление или дете в конфликт със
закона, който ще се управлява от магистрати. Също така децата в контакт с правосъдната
система и техните семейства ще имат възможност да се консултират с адвокати, които ще
защитават правата на децата и техния най-добър интерес пред съда и комисиите за борба
срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
За работа по проекта ще бъдат обучени специалисти да познават и прилагат
международните стандарти в областта Правосъдие за деца.

Ø По инициатива на Областния управител на 18.02.2014 г. се проведе среща с
представители на общинските администрации от областта, на коята Регионалният
представител за Северозападния район на Агенцията за хората с увреждания
представи действащи конкурси на Агенцията за финансиране на проекти.
Всички юридически и физически лица, регистрирани по българското
законодателство, като - държавни и общински организации, частни фирми, НПО и др.,
които не са в процес на ликвидация или в производство по несъстоятелност и назначат или
вече са назначили на работа хора с трайни увреждания, имаха възможност да
кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на средства за покриване на
инвестиционни разходи, стана ясно на срещата.
За осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните места на хора
с трайни увреждания, работодателите могат да получат финансови средства в размери от 4
000 лв. до 10 000 лв. Одобрените от Агенцията работодатели ще получат и преференция,
изразяваща се във възстановяване на средства в размер на 30 % от внесените от тях
осигурителни вноски за наетите лица с трайни увреждания.
“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни
обекти ” е другият обявен от АХУ конкурс.
Притежаващи или стопанисващи културни, исторически и спортни обекти могат да
кандидатстват за осигуряване на външен достъп до обекта, приспособяване на вътрешна
му среда и/или изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни
съоръжения, като отпуснатите финансови средства могат, съответно да бъдат в размери от
12 000 лв. до 50 000 лв.
За провеждането на държавната политика за подкрепа на хората с увреждания, на
сайта на администрацията беше качена информация за обявен конкурс от Агенция за
хората с увреждания /АХУ/ за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора
с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп,
приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да
бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Ø На 5 март 2014 г. в община Георги Дамяново, областният управител се срещна с
председателя на Държавната агенция за закрила на детето и с председателя на
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, по повод проучване на
възможността за настаняване на деца – бежанци в Дома за възпитание на деца,
лишени от родителска грижа в с. Георги Дамяново.
На срещата присъстваха и кмета на община Георги Дамяново, по чиято инициатива
се проведе работната среща, директора на РДСП – Монтана и експерти от Агенцията за
социално подпомагане. Домът в с. Георги Дамяново е с капацитет 25 деца, като в момента
там са настанени 13. Тяхната възрастова граница е 3-7 години и всички помещения в него
са пригодени за ползване от малки деца.
След работната среща стана ясно, че в момента такива деца – бежанци в същата
възрастова граница няма на територията на нашата страна. За в бъдеще ще продължи да се
търси възможност за продължаване дейността на дома в с. Георги Дамяново, както и
възможноста за приемане на деца-бежанци без родители на територията на общината.
Ø На 28.03.2014 г. за първи път в Северозападна България се проведе мащабна
конференция на тема „Област Монтана – активно действаща в процеса на
деинституционализация”.
Събитието беше организирано по инициатива на Областния управител на област
Монтана, съвместно с Британската неправителствена организация „Надежда и домове за
децата”, във връзка с действащата в цялата страна политика на деинституционализация на

децата, отглеждани в институции, както и във връзка с изпълнение на проект
„Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”.
На конференцията участие взеха заместник-министър на труда и социалната
политика, председателя на Държавна агенция за закрила на детето, директорът на
дирекция ''Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция'' на
Агенцията за социално подпомагане, изпълнителният директор на Британската
неправителствена организация ''Надежда и домове за децата'', програмния директор на
програма ''Закрила на детето'' към УНИЦЕФ, ръководителят на проект ''Посока:
Семейство'' към Министерството на здравеопазването, ръководители на териториални
структури на държавната администрация от област Монтана, кметове на общини от област
Монтана, както и представители на неправителствени организации от региона.
По време на мероприятието бяха обсъдени постиженията на процеса по
деинституционализация на грижата за деца в област Монтана, добрата и съвместна работа
на институциите. Както и бяха набелязани и предизвикателствата, които биха се появили
за в бъдеще.
Представена беше и информация за новите услуги, които предстои скоро да бъдат
разкрити - Център за обществена подкрепа в гр. Берковица, Център за социална
рехабилитация и интеграция и Синя стая в областния град.
Ø В подкрепа на институциите, организациите и неправителствения сектор,
ангажирани в процеса по деинституционализация на грижата за деца, както и за
изпълнението на дейности за подобряване благосъстоянието на децата на
територията на област Монтана, за подкрепа на малките деца и техните родители,
деца в риск и уязвими семейства и общности, както и в изпълнение на подписан
Меморандум с УНИЦЕФ, на 15 април 2014 г. в заседателната зала на Областна
администрация Монтана се проведе регионална среща.
Срещата бе по инициатива на Областния управител на област Монтана и се
осъществи с активното съдействие на УНИЦЕФ – клон България на тема „Интегрирани
услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”.
Представени бяха обобщените от УНИЦЕФ резултати от теренното проучване на
ромски общности в област Монтана.
Представена беше и мрежата от Семейно-консултативни центрове (СКЦ) в област
Шумен, които центрове са разкрити по проект на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете? –
подходи и постижения”. Подкрепата в домашна среда за всяко новородено, бременна и
майка, предоставяна от центровете беше презентирана от самите екипи, работещи в
услугите.
Споделен беше и програмния опит за социално включване и интеграция на
ромската общност в област Монтана по проекти на фондациите „Шам”, „Рома – Лом”, за
своите проблеми в работата и за самата работа споделиха и здравните медиатори от
областта.
Ø На 16 април 2014 г., на посещение в област Монтана беше г-жа Джоана Роджърс –
международен консултант за преглед на изпълнението на Плана за действие за
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата
в Република България”.
По предложение на УНИЦЕФ България, за да се направи кратък преглед на процеса
на деинституционализация – какво е сегашното положение и какви насоки биха могли да
се очертаят за напред, г-жа Роджърс се срещна с Областния управител на област Монтана,
кмета на община Монтана и представители на институции и социални услуги, ангажирани
в процеса.

За пореден път беше отчетено водещото място на област Монтана в изпълнението
на Плана, мащабната работа по проекти, също свързани с неговото изпълнение, както и
екипната работа на всички отговорни институции на територията на областта.
Представени бяха данни, показващи успехите на областта в процеса по
деинституционализация.
Ø На 23.07.2014 г. се проведе кръгла маса на тема „Изслушване и разпит на деца –
използване на възможностите на „синята стая” в Монтана”. По време на кръглата
маса бяха представени международни стандарти и националното законодателство в
областта на правосъдието за детето, както и практики по щадящо изслушване на
деца.
Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за
децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното
десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия,
Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните
стандарти.
Целите са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на
разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в
същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за
да може да се приложи ефективно правосъдие.
Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или
жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и
граждански производства са уязвими и затова е необходимо да ползват от щадящи
процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.
Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от
общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и всички общини в
областта, които започнаха през 2013 година с подписване на Меморандум за
сътрудничество на областно ниво за повишаване на благосъстоянието на децата.
Основната цел на партньорството е създаване на модел за работа и система от ефективни
услуги за подкрепа на малките деца и техните родители, децата в риск и уязвими
семейства и общности.
След срещата специализирано помещение за изслушване и разпит на деца – „Синя
стая” беше открито и в Монтана. Помещението се намира до Областния информационен
център в Монтана и неговата цел е да се избегне допълнителното травмиране на детето в
процеса на разследване и правораздаване и да се зашитят неговите права и най-добър
интерес, като в същото време сегарантира събирането на пълна и точна информация по
даден случай, за да може да се положи ефективно правосъдие.
Ø На 24.06.2014 г., в заседателна зала на Общински младежки дом – Монтана, по
инициатива на Областния управител на област Монтана, съвместно с Дирекция
„Регионална служба по заетостта” - Монтана и с присъствието на заместникминистъра на труда и социалната политика и изпълнителния директор на Агенция
по заетостта, се проведе конференция на тема: „Визия за реализирането на
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта в област
Монтана”.
На срещата присъстваха представители на териториални структури в област
Монтана, работодатели, работодателски организации, професионални училища,
неправителствени организации, както и безработни младежи.
Конференцията беше проведена с цел да се организира изпълнението на цялостна
координирана политика в помощ на младите хора в област Монтана.

Заместник-министъра на труда и социалната политика запозна присъстващите с
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.,
който следва да се припознае като инструмент за справяне с младежката безработица.
Заместник областния управител представи информация за предложените услуги и
броя на обхванатите безработни младежи в изпълнение на Плана - от неговото приемане,
през януари, до момента. На конференцията беше дадена информация и за предстоящо,
провеждане на специализирана младежка трудова борса по Националния план - на 25 юни.
3.2. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
Ø Във връзка с ПМС №4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за
избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал.
5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите».,
областният управител на област Монтана проведе работна среща с кметовете на
общини от областта.
Целта беше да се запознят кметовете със сроковете, определени за подаване на
предложения за финансиране на проекти, извън допустимите за кандидтстване по
оперативните програми.
В установения срок от страна на общините постъпиха 31 броя попълнени от
апликационни форми, които бяха изпратени с придружително писмо до
Междуведомствения съвет за подбор и оценка на проектните предложения .
По постановлението бяха одобрени следните проекти на общини от област
Монтана:
1.Община Вълчедръм - „Благоустрояване на улична мрежа гр. Вълчедръм - улица
„Стоян Заимов” и улица „Антон Страшимиров”, на стойност 868 000 лв.;
2.Община Георги Дамяново - „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с.
Гаврил Геново, (I-ва фаза)”, на стойност 438 000 лв.;
3.Община Медковец – „Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията
на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените места в
община Медковец по обособени позиции: Обособена позиция I и Обособена позиция ІІ”,
на стойност 635 000 лв.
С цел осъществяване на оперативен контрол за изпълнение на одобрените проекти
на общини от областта, със заповед на областния управител беше създадена комисия,
която:
- събираше на информация за хода на процедурата по провеждане на обществена
поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител на одобрените проекти,
- извърши проверки на място в общините Вълчедръм, Г. Дамяново и Медковец за
резултатите от проведените процедури за обществени поръчки за обектите и
изготви информация до Междуведомствения съвет, чрез министъра на
финансите, за спестените финансови средства след сключване на договорите за
строителство, строителен надзор, авторски надзор, проектиране и надзор в
проектирането.
- Периодично изготвяше доклади до Министъра на финансите за етапа на
изпълнение на одобрените за финансиране проекти .
Ø На 27.11.2014 г. в областна администрация Монтана се състоя работна среща с
представители на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, на
която на вниманието на кметовете на общини беше представена концепцията и
целите на Иновационната стратегия. Обърнасе внимание върху факта, че главна

цел на стратегическия документ е да подчертае, че инвестициите не следва да се
правят фрагментирано, а целенасочено с концентрация на ресурсите именно в
нишите, където има най-голям потенциал за растеж, като същевременно се ползват
добри практики отвън.
Ø Регионална среща с представители на бизнеса и неправителствените организации от
петте области в Северозападна България се проведе на 08.12.2014 г. в Областната
администрация в Монтана.
Основната цел на инициативата беше представянето на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация, която съгласно изискванията на Европейската Комисия е
задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на
Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност ” и “Наука и образование за
интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г. В срещата участва и Областният
управител на област Ловеч.
Екипът от Министерството на икономиката, участвал в разработването на
стратегията представи цялостната структура и съдържание на стратегическия документ,
както и основната идея за неговото създаване, а именно идентифициране на области от
националната и регионалните икономики, които притежават потенциал за растеж, за да се
постигне целенасочено и ефективно изразходване на предвидените за иновации средства
през програмния период 2014-2020 г.
Присъстващите представители на фирми, регионални браншови съюзи и
неправителствения сектор имаха възможност да получат информация за тематичните цели,
на които ще бъде отдаден приоритет при усвояването на евросредствата, насочени към
бизнеса, както и да отправят своите предложения и идеи за допълване на документа, така
че да бъде максимално полезен за възможно най-много бенефициенти от икономиката и
научните среди.
Ø Дейности по програмата за ТГС Румъния – България
1.Целите и приоритетите на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2014-2020 г. бяха обсъдени на работен семинар, който се състоя на
13.05.2014 г. в Областна администрация Монтана. На семинара, пред бенефициенти от
областите Монтана, Враца и Плевен, с цел запознаване с общата визия и обсъждане на
целите и приоритетите беше представена работна версия на програмата от страна на
фирмата консултант.
2.На 10.04.2014г. сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе съвместно с Областна
администрация Монтана, проведоха кръгла маса на тема: „Значението на мерките за
защита от наводнения”. Дейността е в изпълнение на проект „Съвместни действия за
предотвратяване на екологичните бедствия”, MIS-ETC 360, финансиран в рамките на
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г.
Присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните аспекти в
нормативата уредба, касаещи мерките за защита при бедствия паралелно със задълженията
и функциите на териториалните структури на държавната администрация, които участват в
цялостния механизъм за навременна реакция при бедствия.
Специални гости на събитието бяха г-н Калин Коку и г-н Корнелиу Джорджеску от
организациите ANIF и FDCL на Република Румъния, чиято сфера на дейност включва
защитата при бедствия. Те презентираха румънския опит и запознаха участниците в
кръглата маса с проектните инициативи, които се предприемат в северната ни съседка по
отношение на превенцията на наводнения.
От българска страна наред с екипа на сдружението - организатор EКOЛИНКСГСУПРООС Русе участие взеха и представители на Областно управление “Пожарна

безопасност и защита на населението” – Монтана, “Напоителни система” ЕАД – клон
Мизия и общините от област Монтана.
3. До Министъра на регионалното развитие и благоустройството беше изпращана
необходимостта информация за актуализация на заповедта, регламентираща българския
състав на съвместния комитет за наблюдение и Съвместния направляващ комитет на ТГС
Румъния - България 2007-2013 г.
4. През отчетния период технически беше осигурявано участието в проведените
заседания на Съвместния комитет за наблюдение по трансграничната програма с Румъния
2007-2013 г., на които бяха представени годишния доклад за изпълнение през 2013 г,
извършени корекции във финансовия план и индикативното разпределение на средства по
приоритетни оси, както и други аспекти, касаещи изпълнението – одит, комуникационни
мерки, препоръки и т.н.
Ø Дейности по програмата за ТГС България - Сърбия
1.На 13.03.2014г. в областна администрация Монтана беше проведен Регионален
консултативен форум за подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество по
ИПП България-Сърбия 2014 - 2020г. Целта на срещата беше да се проучат вижданията на
заинтересованите страни относно формата и съдържанието на бъдещата програма като по
този начин могат да бъдат идентифицирани конкретните нужди и очаквания по отношение
на новата програма сред потенциалните целеви групи.
Ø Участие на Областния управител в Комитета за наблюдение на Оперативна
програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 г. и тематичната работна група за разработване на Оперативна
програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
1.През годината беше осигурявано участието на Областния управител в Комитета за
наблюдение по Оперативна програма “Конкурентоспособност” 2007-2013, като се
подаваше информация за актуализиране на състава, становища по провежданите
процедури и вземани решения.
2. Във връзка с определянето на областния управител за член на Тематичната
работна група за разработване на новата Оперативна програма за иновации и
конкурентоспособност 2014-2020 г. беше подпомагано участието му като се подаваше
информация за актуализиране на състава, запознаване с дадените препоръки от ЕК и др.
На 10.12.2014 г. в София се проведе Първото заседание на Комитета за наблюдение
на новата ОПИК 2014-2020 г., на което новата програма беше представена и бяха обсъдени
и приети вътрешни правила за дейността на комитета заедно с Индикативна годишна
работна програма.
Ø През 2014 г. беше обобщена информация от кметовете на всички общини в областта
относно етапа на подготовката и евентуалното одобрение от Общинските съвети на
Общинските планове за развитие с период на действие 2014-2020 г.
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 На 04.06.2014 г. Областният управител на област Монтана проведе с Председателя
на Регионалната Занятчийска Камара в Монтана инж. Стилиян Каменов. Поводът
за свикване на работната среща бе запознаване с общото състояние и найсъществените проблеми в цялостната дейност на местните фирми по браншове, за

да се набележат конкретните стъпки, които следва да бъдат предприети в посока
подпомагане на бизнеса.
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 седем заповеди с разрешение по чл. 29 от Наредба № 2 за
временно възлагане изпълнението на автобусни линии за срок от шест месеца – три на
община Чипровци, две на община Георги Дамяново, и по едно на община Лом и община
Берковица.
- до общините от областта беше изпратен за становище предоставения от БДЖ
проекто график за движение на влаковете през 2015 г.
- 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 23 април 2014 г. в Общински младежки дом - гр. Монтана се проведе Областен
кръг на Националната ученическа викторина „Да запазим децата на пътя”, с
подкрепата и съдействието на Областна администрация Монтана, Регионален
инспекторат по образованието – Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР
– Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.
В състезанието участваха ученици от 5 до 8 клас от следните училища - Трето ОУ
„Иван Вазов” – гр. Берковица, Второ ОУ „Иван Вазов” – гр. Вълчедръм, СОУ „Иван
Вазов” – гр. Вършец, Второ СОУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Монтана и ОУ „Петър Парчевич”
– гр. Чипровци.
Класиралият се на първо място отбор взе участие в Националната ученическа
викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, която се проведе в
периода 13-15 май 2014 г. в гр. Смядово, област Шумен.
Ø В периода 27-31 октомври 2014 г. на територията на област Монтана се проведе
седмица на мобилността под наслов „Нашите улици, нашият избор”. Организатори
бяха Областна администрация Монтана чрез Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата, Регионален инспекторат по образованието - Монтана,
Областна дирекция на МВР – Монтана и БЧК – Монтана.
Седмицата на мобилността в област Монтана се проведе с цел насърчаване на
децата, учениците и техните родители да използват обществен транспорт, да карат
велосипеди и да ходят пеша. Необходимо е да се направи преоценка на начина, по който
използваме улиците и общественото пространство. От най-малките населени места до
големите градове, всеки от нас се влияе от начина, по който се използват различните
видове транспорт. Чрез ходене и колоездене можем да направим улиците по-приятни, а
въздухът по-чист.
Предвидените мероприятия включваха обявяване на конкурс за детска рисунка за
ученици 1-4 клас на тема „Пешеходци и велосипедисти и провеждане на викторина с
ученици 5-8 класове. Викторината на тема „Пешеходци и велосипедисти” се проведе на
30.10.2014 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана под надслов
„Нашите улици, нашият избор”.
На събитието присъстваха представители на Областната комисия по БДП,
Регионален инспекторат по образованието-Монтана, Български червен кръст -Монтана,

Областна дирекция на МВР - Монтана, сектор „Пътна полиция”, Областен отдел
„Контролна дейност – ДАЙ” - Монтана, представител на инструкторите в област Монтана.
Във викторината участваха 15 ученици, разпределени в 5 отбора от 5 училища от град
Монтана: Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”-Монтана, Второ средно
общообразавателно училище „Н. Й. Вапцаров”-Монтана, Четвърто основно училище
„Иван Вазов”-Монтана, Седмо средно общообразователно училище „Проф. д-р Асен
Златаров”-Монтана и Осмо средно общообразователно училище „Отец Паисий”-Монтана.
В програмата, освен викторината бяха включени образователна демонстрация от
регулировчик и лекция и беседа, съвързана с пътните знаци и велосипеда, изнесена от
представителя на преподавателите-инструктори.
Голям интерес сред присъстващите предизвика контакта с представителите на БЧКМонтана и информацията дадена от тях във връзка с оказване на първа помощ и дейстия
при ПТП.
Ученическите рисунки, участвали в конкурс на тема “Пешеходци и велосипедисти”
бяха подредени в изложба и представени във фоайето на сградата на Областната
администрация в Монтана.
Ø На 25 ноември 2014 г. в спортна зала „Младост” в гр. Монтана беше проведено
Областно състезание на детските полицейски академии и управления под мотото
„Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”.
Състезанието протече в три кръга – полицейска лична защита, стрелкова
подготовка и щафетни игри с родители. Участниците бяха наградени с предметни награди,
а победителите спечелиха участие в детски лагер.
За подготовката на учениците се погрижиха служители от Центъра за бойна
подготовка и спорт в МВР.
Ø На 16 ноември 2014 г. отбелязахме Световният ден за възпоменание на жертвите от
ПТП. По инициатива на Областният управител на област Монтана в храм „Св. св.
Кирил и Методий”, гр. Монтана бе отслужена панахида, по време на която своята
съпричастнoст изказаха също и представители на РИО – Монтана, ОД на МВР –
Монтана и граждани на областния град.
Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП е ден, в който граждани,
организации и различни институции обединяват своите усилия и призовават всички да
бъдат по-разумни и внимателни в своите действия като участници в движението по
пътищата.
4.ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
Ø На 14 януари 2014 г., по случай Василица – Ромската Нова година, Областният
управител на област Монтана посрещна в кабинета си деца-сурвакари от ромския
квартал „Огоста” на град Монтана, които поздравиха своя домакин и пожелаха
здраве, късмет и берекет за всички граждани от област Монтана.
Василица е семеен празник, който се отбелязва от ромите в цял свят и продължава в
дните от 13 до 15 януари. Последният от трите дни се нарича „Банго Васили”. Ромските
деца сурвакат за здраве първо своите семейства, след това и съсeдските къщи в ранните
зори на 14 януари.
Ø По повод отбелязването на Международния ден на ромите, Областният управител
на област Монтана, съвместно с началника на Регионалния инспекторат по
образованието – Монтана, обявявиха конкурс за есе и рисунка на тема „Един свят –
общи мечти” с цел популяризиране сред младежите информация за Международния

ден на ромите, подбуждане на позитивно отношение и толерантност между
учениците от различен етнически произход.
В конкурса се включиха ученици от всички училища на област Монтана. Рисунки
се приемаха във възрастовите групи 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Есетата се оценяваха
във възрастови групи 5-8 клас и 9 -12 клас.
На 8 април 2014 г., когато се чества Международният ден на ромите, Областният
управител на област Монтана връчи наградите на призьорите в ученическия конкурс.
Ø На 30 април 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе Ден на
отворените врати, на който присъстваха кандидат-студенти от средните училища и
професионалните гимназии на област Монтана.
По време на инициативата, кандидат-студентите получиха информация за
стипендиантските програми на Ромския образователен фонд – Будапеща, които подкрепят
финансово младежи от ромски произход за обучение в акредитирани висши учебни
заведения.
Ø Във връзка с проведени консултации с кандидат-студенти от ромски произход в
Областна администрация Монтана по повод участие в кандидат-студентска
кампания на СОРМД – София, информация за одобрените кандидати бе изпратена
на ученици в областта, подали своите кандидатури по програмата.
Ø С писмо на областния управител на област Монтана бе изпратена информация до
кмета на община Монтана за кандидатстване по конкурс на Българо-Швейцарската
програма за сътрудничество, касаещ набиране на проектни предложения по
„Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими
групи”.
Ø През отчетния период бяха проведени консултации с кандидат-студенти от ромски
произход във връзка с кандидатстване по стипендиантски програми на Ромския
образователен фонд.
5.ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Ø Връзка с осъществяването на проект „Превенция и образование – сътрудничество
между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните
институции” делегация от Полша посети областна администрация Монтана.
Проектът се реализира по Регионални партньорства на Секторна програма
„Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” и неговата цел е да се даде старт на
дългосрочно сътрудничество между училищата и полицията за превенция на риска и
образованието. Очаква се още да бъде увеличена степента на информираност на учениците
за риска от престъпленията на века като наркомании и проституция, подобряване на
качеството на обучение на преподавателите, обмяна на опит в иновативни методи за
преподаване, намаляване на страха в подрастващите и увеличаване на престижа на
училищата и полицията в съзнанието на младежите.
Партньори по проекта са община Берковица с две учебни заведения, екип от РУП
Берковица и такъв от Областното полицейско управление от полския град Елбльог.
Ø Областна администрация Монтана се включи в инициативата на заместникминистъра по икономическото развитие на Република България, „България има
нужда от вас”, за наемане на български студенти, обучаващи се в чужбина от
български компании за летни стажове.
Администрацията се регистрира в платформата за наемане на стажанти и
разпространи информацията сред общини и фирми от област Монтана.
Ø На 28 ноември 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе работна
среща със зам. ректора на Варненския свободен университет и представители на
средните и професионални училища и гимназии от област Монтана.

В началото на месец ноември беше проведено анкетно проучване сред учениците от
всички средни и професионални училища и гимназии от областта, относно това подкрепя
ли се идеята за откриване на център на висше учебно заведение в Монтана и към какви
специалности младите хора проявяват интерес да се изучават в този център. След
обработването на резултатите от анкетите стана ясно, че 95 ℅ от всички анкетирани
подкрепят идеята за откриване на подобен учебен център в Монтана и специалностите,
към които учениците проявават най-голям интерес са: Туризъм, Информатика и
информационни технологии, Архитектура, Право, Психология, Мода и мениджмънт на
модата, Защита на националната сигурност.
От Варненския свободен университет заявиха, че още от следващата учебна година
ще стартират кампания по набиране на кандидати за обучение в бакалавърски и
магистърски програми в Монтана, които ще могат да заявят своите предпочитания чрез
представителя на университета в областния град.
Кандидат-студентската кампания ще бъде оповестена публично чрез средствата за
масова комуникация, Областна администрация Монтана и Регионалния инспекторат по
образованието – Монтана.
Ø Във връзка с изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2013 г., в изпълнението
на Закона за младежта, и предстоящо разработване на План за действие за 2014 г. в
изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020), беше изготвена
аналитична справка относно планираните мерки за 2014 г., както и за осъществените
инициативи през 2013 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 всички общини.
Ø И през 2014 г. Областна администрация Монтана се включи в националната
инициатива „Мениджър за един ден” на фондация „Джуниър Ачийвмънт
България” и посрещна четирима участника от ГПЧЕ „Петър Богдан” – Монтана и
УНСС – София като ръководители на държавната институция.
Мениджърите имаха възможност да се запознаят отблизо с функциите и екипа на
Областна администрация Монтана. По време на участието им в инициативата получиха и
практическа задача да изготвят административен документ от името на „Областния
управител за един ден”.
Ø На 17 февруари 2014 г. Областният управител на област Монтана се срещна с
ученици от Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски”, които през
месец януари бяха посетили Европейския парламент в Страсбург, като част от
програма „Евроскола”.
Младежите разказаха за своите успехи и преживявания по време на пътуването си
към Европейския парламент, както и за натрупания опит от срещите им с техни връстници
от различни държави.
Отборът на ПМГ – Монтана беше спечелил това посещение в оспорвано състезание
в гр. Враца по програма „Евроскола”, която има за цел да насърчава най-младите
европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат” чрез симулирани
заседания в работата му и дори да „гласуват” неговите резолюции.
6.КУЛТУРА
Ø На 2 май 2014 г. в гр. Чипровци беше проведен първият по рода си Фестивал на
Чипровския килим, който събра гости и почитатели на чипровските килими от цял
свят. Сред официалните гости на фестивала бяха посланикът на Япония в
България Негово Превъзходителство Такаши Куидзуми, народни представители от
област Монтана и кметове на общини.

По време на събитието организаторите превърнаха гр. Чипровци в голямо ателие на
открито за тъкане на прочутите чипровски килими. Под шатри на централния площад бяха
разположени характерните за тъкането вертикални станове, на които бяха представени
всички етапи от създаването на килима – от боядисването на вълната до изтупването на
готовия килим.
Ø На 30 май 2014 г. в Областна администрация Монтана, комисия в състав доц. д-р
Ваня Матеева – национален експерт по етнология и фолклористика в Етнографски
музей при БАН, г-жа Уляна Даракчийска – директор на Регионален исторически
музей – Монтана и г-н Асен Асенов – директор на Общински младежки дом –
Монтана определиха кандидатурата на НЧ „Развитие 1928” с. Замфирово и тяхната
номинация за Гушанската духова музика да представи област Монтана в
Националната система „Живи човешки съкровища”.
Попълването на Националната система „Живи човешки съкровища” се извършва на
две години и нейната основна цел е да се насърчат носителите на нематериалното
културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на
следващите поколения. Процедурата се организира на територията на цялата страна от
Министерството на културата, съвместно с Българската академия на науките и с помощта
на областните управители.
Ø В края на 2014 г. се подготви Културен календар на предвидените през 2015 г.
чествания на национални, регионални и местни събития и форуми на територията
на област Монтана. Културният календар е публикуван на интернет страницата на
Областна администрация Монтана и изпратен до Министерството на културата.
Ø През месец май 2014 г. Областна администрация Монтана се включи в
отбелязването на международния ден на музеите и Нощта на музеите, като
представители на ръководството взеха участие в мерорпиятията, организирани по
този повод в община Чипровци и община Монтана.
Ø През месец септември 2014 г. областният управител изпрати до председателя на
фондация „Пътят на траките” писмо за подкрепа относно осъществяването на
проект „Младежка работилница за лидерски умения и предприемачески дух” по
Подпрограма 2 на Министерството на младежта и спорта.
Ø През месец октомври 2014 г. Областна администрация изпрати предложение до
Министерство на културата за награждаване на проф. Галилей Симеонов и
писателят Емил Андреев с годишната държавна награда „Св. Паисий
Хилендарски”.
7.ОКОЛНА СРЕДА
Ø Насроченото за 26 април 2014 г. поредно издание на националната кампания “Да
изчистим България за един ден” бе обсъдено на работна среща проведена на
29.01.2014 г. В срещата участваха представител на BTV Media Group, експерти от
общинските администрации и представители на държавните структури, имащи
отношение към инициативата.
Отчетени бяха активното участие и съществения принос на област Монтана при
провеждането на кампанията през изминалата 2013 г., като грамоти за постигнати
резултати на областно ниво бяха връчени на Областния управител, Директора на
Регионалната екологична инспекция и на 11-те общини.
Присъстващите на срещата имаха възможност не само да се запознаят с резултатите
от миналогодишното издание на инициативата, но и да получат полезна информация за
това, което предстои да се случи до началото на “Да изчистим България за един ден” 2014
г. на 26 април. Разяснени бяха дейностите, свързани със сформирането на организационни
екипи, картографирането на замърсените зони и конкретните стъпки, които ще бъдат

предприети по отношение на логистичното подсигуряване на кампанията. Специално
внимание беше обърнато на активната роля на гражданите при събирането на данни за
местата, имащи нужда от почистване, както и на координиращата функция, която
изпълняват областните и общинските администрации при подаването на информация за
необходимия брой доброволци.
Кампанията на територията на област Монтана беше проведена на 26.04.2014 г.
като в нея се включиха общо 5 179 доброволци, измежду които 161 фирми и ведомства, 44
училища и 11 неправителствени организации. Екипът на Областна администрация
Монтана, заедно със своите колеги от РИОСВ – Монтана се включиха в националната
кампания като събираха отпадъци в района на стената на язовир „Огоста” и напълниха над
40 чувала с битови отпадъци, пластмасови бутилки и найлонови торбички. Заместникминистърът по околната среда и водите, областният управител и директорът на РИОСВ –
Монтана също подкрепиха своите служители в почистването.
Експерт от областна администрация Монтана изпълняваше координационна
функция по провеждане на кампанията на територията на областта, чрез периодично
набиране, обобщаване и изпращане на данни за доброволческата активност в
информационния център на кампанията. В областна администрация от страна на ПУДООС
бяха получени бонове за гориво за извозване на събраното количество отпадък от
общините до Регионалното депо в Монтана. Боновете бяха разпределени между общините,
като изразходените бонове бяха отчетени впоследствие пред ПУДООС чрез съответните
разходооправдателни документи.
Ø Областна администрация Монтана се включва в инициативата “BULGARIA CAP
PROJECT”, с която нашата страна се включва в световната кампания „World Cap
Project”, в която участват хора от над 44 страни.
Във фоайето на Областна администрация Монтана е отделено място като пункт за
събиране на пластмасови капачки, които се предават за рециклиране и със средствата от
тях се закупуват уреди, нужни за хора в неравностойно положение, за да водят достоен
живот.
Целта е да се съберат пластмасови капачки от всякакви бутилки и изделия –
минерална вода, безалкохолни, бира, шампоани и всякакви други. След като тези капачки
бъдат предадени за рециклиране, средствата от тях ще бъдат дарени на нуждаещите се.
Ø Експерт от областна администрация взе участие в комисия сформирана със заповед
на директора на РИОСВ Монтана за разглеждане на предложение за заличаване на
защитена местност “Калето” в гр. Берковица.
След проведените обсъждания и гласуване комисията взе решение да премахне
защитения статут на местността, като мотивите са свързани главно с това, че територията
реално не притежава защитени видове, нейната инфраструктура е в окаяно състояние и в
сегашния си вид не е полезна за никого. Чрез премахване на защитения сатут територията
е освободена да се ползва с инвестиционна цел и за реализацията на проекти, свързани със
застрояване.
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 2014 г. Протокол от заседанието на комисията
беше изпратен на вниманието на областния управител.

Ø От страна на Българската агенция за инвестиции постъпи писмо относно
необходимостта от набиране на данни за балнеологията и СПА туризма с цел
насърчаване на потенциален инвеститорски интерес в сектора.
Във връзка с тази инициатива Областна администрация предприе действия по
набиране и окомплектоване на данни за балнеологията на територията на областта. Бяха
подготвени и изпратени писма до общините Вършец, Берковица и Медковец, а също и до
Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен и РИОСВ
Монтана. Като резултат от предприетите действия беше получена информация от
общините Вършец и Берковица, както и обобщени данни от Басейнова дирекция за
характеристиките и местонахождението на минералните находища в област Монтана.
Наличната информация бе обобщена и изпратена на вниманието на Българската агенция за
инвестиции.
XII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1.През 2014 г. бяха произведени избори за членове на Европейския парламент от
Република България - на 25 май и за народни представители за Народно събрание - 5
октомври 2014 г.
Във връзка със задължението на областните администрации по организационнотехническата подготовка при произвеждането на избори – и за двата вида избори,
Областна администрация Монтана е извършила следните дейности:
Своевременно са проведени консултациите с политическите сили за състав
на РИК – Монтана. Всички необходими документи бяха представени в ЦИК в
законоустановения срок;
Осигурено беше помещение в сградата на областна администрация, както и
необходимата техника – компютърна конфигурация, телефон, факс, канцеларски
материали и печат за нормалната работа на РИК- Монтана;
Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на
избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и са
транспортирани до всички 11 общини на област Монтана;
Организирано е и проведено обучение на членовете на СИК от РИК.
Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности за СИК,
след получаване на адресите на избирателните секции и транспортните схеми от
общините;
Подсигурено е 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 са своевременно предани на общините;
Всички изборни книжа и материали, които бяха получени централизирано, се
разпределиха от служители на областна администрация и са предадени на общините в
присъствието на представители на РИК;
В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация за
членовете на РИК – Монтана до общините при предаване на изборните книжа и материали
на секционните избирателни комисии;
Във връзка с приетия Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в
деня на изборите беше създадена организация за получаване от общините обобщена
информация от СИК за изборната активност съгласно посочените от ЦИК часове.

Областна администрация Монтана съвместно с РИК – Монтана създаде
организация за посрещането на Секционните избирателни комисии от областта в деня на
избор в сградата на Младежки дом - Монтана и на определено мястото за престой на
транспортните средства;
В резултата на така създадената организация произвеждането и на двата вида
избори на територията на област Монтана преминаха нормално и приключиха успешно.
2. През 2014 г. Областна администрация Монтана отново участва в конкурса на
Фондация „Прозрачни регламенти”. 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. Наградите се
връчват в следните категории – „Най-прозрачна областна администрация”, „Най-прозрачна
общинска администрация”, „Най-добра практика за партньорство между областна
администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в
действията на администрацията”
За постигнатите резултати Областна администрация Монтана получи приза в
категорията „Най-прозрачна областна администрация” за 2013 г.
3. С цел осигуряване публичност и прозразност относно дейността на
администрацията редовно се предоставят за публикуване на Интернет страницата на
областна администрания Монтана информации за проведените срещи и инициативи на
областния управител, на областните съвети и комисии, извършваните административни
услуги и др.
- Във връзка с предстоящи събития и инициативи на Областния управител,
провеждане на работни срещи и заседания на съвети и комисии в Областна администрация
Монтана, се осъществяваше постоянен контакт с представители на медиите в област
Монтана.
- За всички мероприятия, организирани от областен управител на област Монтана
се подготвяше новина със снимков материал за интернет страницата и за официалната
фейсбук страница на Областна администрация Монтана.
- През 2014 г. бяха подготвяни и изпращани поздравителни адреси по повод
рожденни дни, именни дни и отбелязване на годишнини, национални празници до кметове
на общини, областни управители, министерства, териториални структури, културни и
образователни инстутиции.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

