ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Монтана
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Цели за 2019 г.

Дейности

Резултат

1.Предоставяне на пълна
информация на
потенциалните потребители
за административни услуги,
чрез поддържане на актуален
списък на предоставяните
административни услуги на
гишето за административно
обслужване, на интернет
страницата на ОА Монтана и
в Административния

1. В ОА Монтана
през 2019 г. е
предоставена пълна
информация за
административните
услуги, извършвани
от администрацията,
която е достъпна за
потребителите.
Поддържан е
актуален списък на

1.Качествено и
прозрачно
предоставяне на
административните
услуги
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5
Индикатор
Индикатор за изпълнение
за
самооценка
1.напълно
постигната
цел /100 %/
2.задоволит
Индикатор за
Индикатор за
елно
текущо
целево
постигната
състояние
състояние
цел
/заложен
в
/отчетен в края
/50 и над 50 %
началото на
на 2019 г./
3.незадоволи
2019 г./
телно
постигната
цел
/ под 50 %/
1.Предоставе 1.Информация за 1.напълно
на
административн постигната
информация
ите услуги е
цел /100 %/
за
предоставена
администрати чрез
вните услуги
публикуване на
актуален списък
на
административн
ите услуги
предоставяни от
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регистър на Интегрираната
информационна система на
държавната администрация

2.Обмен на документи чрез
Системата за електронен
обмен на съобщения (СЕОС)

3.Получаване обратна връзка
от
потребителите за тяхната
удовлетвореност от
качеството на
административното
обслужване

предоставяните
услуги, който е
обявен на гишето за
административно
обслужване и на
интернет страницата
на администрацията
ив
Административния
регистър.
През 2019 г., след
подадени заявления,
от потребителите са
предоставени 1701
броя
административни
услуги.
2.ОА Монтана
обменя документи с
всички участници в
електронния обмен

3.С цел повишаване
ангажираността на
служителите,
обслужващи
потребителите на
административни
услуги, на гишето за
административно
обслужване са

ОА Монтана на
на интернет
страницата на
администрацият
и такъв е
поставен на
гишето за
административн
о обслужване.

2.Изпращане
на документи
чрез СЕОС

3.Брой
попълнени
анкетни карти
и брой дадени
отговори на
анкетата

2.През 2019 г.
чрез
електронния
обмен на
документи за
заведени 776 бр.
входящи
документи и
1925 бр.
изходящи
документи
3. През 2019 г.
на гишето за
административн
о обслужване са
попълнени 28
анкетни карти,
като 27
анкетирани са
дали отговор, че
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2.Повишаване на
административния
капацитет на ОА
Монтана

Участие на служителите от
администрацията в обучения
и семинари

поставени анонимни
анкети, които
гражданите може да
попълват и да
изразят своето
мнение. На интернет
страницата има
разработена анкета
за оценка на
административното
обслужване.
Мнението на
потребителите за
тяхната
удовлетвореност е
важна предпоставка
за подобряване на
обслужването чрез
отнасяне към всички
потребители
равнопоставено и
честно и
предоставяйки пълна
и вярна информация,
относно
извършваните
услуги.
С участието си в
обучения и
семинари,
служителите на ОА
Монтана повишават
своите знания,
умения и
професионалната
подготовка, а това
води до повишаване

обслужването е
на много високо
ниво и един
анкетиран, че е
на добро ниво.
На интернет
страницата е
попълнена 1
анкета.
Акетираният
гражданин е дал
отговор, че
информацията
на таблата за
административн
ите услуги е
ясна и
разбираема.
Няма
анкетирани,
които да не са
доволни от
административн
ото обслужване
в ОА Монтана.
Брой
служители
учасвали в
обучения и
семинари

През 2019 г.
общо 16
служители са
участвали в 24
обучения,
курсове и
семинари.
Основните теми,
по които са се
обучавали

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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и качеството на
работата.

служителите са:
работа с ГИС
платформа
Единната
Информационна
Точка, План за
използване на
пощенските и
електронните
съобщителни
мрежи при кризи
от военен
характер,
изготвяне на
оценка на
публични ВиК
активи,
управление на
проекти,
организация на
документооборо
та в държавната
администрация,
защита на
личните данни в
публичния
сектор,
комбинирано
финансиране
(БПФ и
инструменти за
финансов
инженеринг),
човешки
ресурси, мерки
срещу
изпирането на
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пари,
аналитични
умения и
критическо
мислене,
развитие и
приложение на
облачните
технологии в
електронното
управление,
децентрализация
и
регионализация
в България,
презентационни
умения,
оперативна
съвместимост и
информационна
сигурност,
мониторинг на
програми и
проекти и
осигуряване на
публичност,
комуникационни
умения,
Национално
учение "Защита
2019" –
Козлодуй,
финансовосчетоводната
отчетност и
управлението на
човешките
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3.Подобряване на
дейността по
процесуално
представителство и
защита на интересите
на държавата

Осигуряване на процесуално
представителство

4. Провеждане на
политика за превенция
и противодействие на
корупцията

1. Провеждане на заседания
на Областния обществен
съвет за превенция и
противодействие на
корупцията (ООСППК)
2. Поддържане на актуален
регистър на интернет
страницата на ОА Монтана
за постъпилите през 2019 г.
сигнали и жалби до
ООСППК

3.Подаване на декларации и
поддържане на актуален
регистър на подадените
декларации от служителите

Осигурено е
процесуално
представителство
пред органите на
съдебната власт и се
поддържа актуална
информация за хода
на съдебните дела

2.През 2019 г. е
поддържан актуален
регистър за
движението на
преписките
постъпили до
ООСППК
3.Създадена е
организация за
приемане на
декларации и се

Изготвяне на
периодична
справка за
хода на
съдебните
дела
1.Организира
не и
провеждане
на заседания
на ООСППК
2.Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2019 г.

ресурси на
второстепенните
разпоредители с
бюджет към
Министерски
съвет,
минимални
изисквания за
мрежова и
информационна
сигурност и др.
Изготвена е
1.напълно
справка, която се постигната
актуализира на
цел /100 %/
всеки етап от
хода на
съдебните дела
1.През 2019г. не
са провеждани
заседания на
ООСППК

2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над 50%/

2.През 2019 г.
регистърът на
интернет
страницата на
ОА Монтана, за
постъпилите
сигнали до
ООСППК е
актуализиран.
3. Актуален
3.През 2019 г. е
регистър на
поддържан и е
подадените
публикуван на
декларации от интернет
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5. Превенция за
предотвратяване на
бедствия на
територията на област
Монтана

на ОА Монтана по чл. 35, ал.
1 от ЗПКОНПИ

поддържа актуален
регистър на
подадените
декларации

служителите
на ОА
Монтана по
чл. 35, ал. 1 от
ЗПКОНПИ

1. Поддържане на актуален
регистър на язовирите в
област Монтана с технически
данни за тях

Действия за
предотвратяване и
намаляване на
последиците от
бедствия

1.
Обобщаване
на данните от
протоколите
за проверка
на язовирите
и
актуализиран
е на регистъра
на язовирите
2.Сформиран
и
междуведомс
твени
комисии за
обследване на
техническото
и
експлоатацио
нното
състояние на
водните
обекти

2. Извършване обследване
на техническото и
експлоатационно състояние
и аварийното планиране на
водностопанските обекти
(язовири, защитни диги,
хвостохранилища,
изравнителни басейни и
речни корита) на
територията на област
Монтана

страницата на
ОА Монтана
актуален
регистър на
подадените
декларации от
служителите на
ОА Монтана по
чл. 35, ал. 1 от
ЗПКОНПИ
1. Актуален
регистър на
язовирите в
област Монтана

1.напълно
постигната
цел /100 %/

2.Извършени
проверки и
дадени
предписания на
собствениците и
ползвателите на
водностопански
обекти по
отношение
тяхното
състояние. През
2019 г. са
извършени общо
70 проверки на
язовири и други
хидротехническ
и съоръжения.
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3. Обследване
проводимостта на речни
участъци в
извънурбанизираните
територии на област
Монтана

4. Становища на Областния
управител на област
Монтана по искания за
финансиране от МКВПМС
на обекти общинска
собственост, засегнати от
бедствия

От проверките
са съставени
протоколи,
които са
изпратени на
собствениците за
изпълнение на
дадените
предписания.
3.Събиране на 3. Събрана
информация
информация за
от кметовете
критични речни
на общини за участъци в
критични
извънурбанизира
речни
ни територии.
участъци в
Обследвани 32
извънурбаниз речни корита.
ирани
Изгтвени
територии и
протоколи и
определяне на набелязани
междуведомс мерки.
твена комисия
за извършване
на обследване
на речните
корита
4. Брой
4.По подадени
изготвени
искания до
протоколи на МКВПМС за
комисията и
финансиране на
дадени
обекти
становища от общинска
Областния
собственост с
управител
нанесени щети в
резултат на
бедствия,
междуведомстве
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7.Публикуване на отчет
за постъпили заявления
за достъп до
обществена
информация и за
повторно използване
на информация от
обществения сектор в
Областна
администрация
Монтана

Публикуване на отчет за
постъпили заявления за
достъп до обществена
информация и за повторно
използване на информация
от обществения сектор в
Областна администрация
Монтана през 2018 г.

Осигуряване на
публичност

Публикуван
годишен
отчет за 2018
г.

на комисия е
направила оглед
на 10 обекта.
Становища през
2019 г. са дадени
общо за 46
обекта, като част
от тях са за
подновени
искания от
предходни
години, за които
не е имало
финансиране.
1. Изготвен и
1.напълно
публикуван
постигната
годишен отчет за цел /100 %/
2018 г. за
постъпили
заявления за
достъп до
обществена
информация и за
повторно
използване на
информация от
обществения
сектор в
Областна
администрация
Монтана
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8.Осъществяван
е на ефективен
контрол
за
законосъобразно
ст
върху
актовете
и
действията
на
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация

1. Проверка решенията
на общинските съвети в
област Монтана и
изготвяне на заповеди за
връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от
тях по реда и в
сроковете, определени в
ЗМСМА
2. Контрол за
законосъобразността на
актовете и действията на
кметовете на общини,
оспорени по
административен ред.
3. Проверка на актовете
на общинските съвети с
цел идентифициране на
незаконосъобразни
регулаторни режими
прилагани от тях и при
необходимост
предприемане на
действия за отмяната им.

Спазване на
принципите за
добро
управление и
правоприлаган
е от органите
на местното
самоуправлени
е и местната на
територията на
област
Монтана

Текущи проверки за
законосъобразност
на приетите решения
на общинските
съвети в област
Монтана

Брой върнати и/ или оспорени
решения на общинските съвети
– 10 бр.

Проверки за
законосъобразност
на заповедите на
кметовете на
общините в област
Монтана по
постъпили жалби

Брой проверени за
законосъобразност актове на
кметове на общини, оспорени
по административен ред пред
областния управител – 0 бр.

Преглед на актове
на общинските
съвети – наредби,
правилници.

Брой проверени актове и брой
идентифицирани
незаконосъобразни регулаторни
режими – 9 бр. проверени акта

напълно
постигната
цел

7 върнати решения и 3
оспорени направо пред
Административен съд, без да са
връщани
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4. Разглеждане на
постъпилите сигнали,
предложения, молби и
жалби от граждани и
юридически лица
относно дейността на
органите на местното
самоуправление и
териториални структури
на изпълнителната власт.

Провеждани
заседания на
Комисията по чл.7а
от УПОА

Брой разгледани сигнали и
предложения от физически и
юридически лица, извършени
проверки, изготвени отговори –
60 бр.

5. Участие в комисии по
Закона за гражданската
регистрация

Проверки по
постъпили сигнали.

През 2019 г. по сигнали са
образувани 6 броя комисии от
кметовете на общините
Бойчиновци, Медковец,
Монтана и Чипровци.
В изпълнение разпоредбата на
чл. 405а от ИК за извършване
на проверка по реда на чл. 99б
от ЗГР на адресните
регистрации, извършени в
последните 12 месеца в област
Монтана, във връзка с общите
избори за общински съветници
и за кметове на 27.10.2019 г. са
извършени проверки в
единадесетте общини в област
Монтана в периода 13.06.-2307.2019 г.
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6. Участие в комисия за
извършване на ежегодна
проверка по чл. 44, във
вр. с чл. 42, ал. 1 и 2 от
ЗСПЗЗ

9.Провеждане на
регионални
и
секторни
политики с цел
реализиране

Ежегодна проверка
Брой проверени протоколи и
на протоколите на
изготвени писма – 12 бр.
общините на
проверени протоколи
територията на
областта за
извършена проверка
за спазване на
условията на чл. 37и,
ал. 4, 7 и 9 от ЗСПЗЗ.

7.Създаване на условия
за произвеждане на
избори за членове на
Европейския парламент
и за избори на местни
органи на
самоуправление

Сформиран
технически
екип и
осъществяване
на
организационн
о техническата
подготовка за
произвеждане
на двата вида
избори

Изпълнение на
дейности по
организационнотехническата
подготовка за
произвеждането на
двата вида избори

Създаден технически екип.
Проведени консултации с
политическите сили.
Подпомагане дейността на
РИК, на ОИК и на общинските
администрации.
Кореспонденция с ЦИК, МС,
МВР и др.

1. Провеждане на
заседания на областните
съвети и комисии с цел
подобряване на
координацията между

Взаимодействи
е с органите на
местното
самоуправлени
е на областно

Провеждане на две
заседания на
Областния съвет за
развитие

1.Областният съвет за развитие
на област Монтана проведе
през отчетния период едно
редовно
заседание
на
24.06.2019 г., на което беше

напълно
постигната
цел
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приоритетите на
правителството
на територията
на
област
Монтана

териториалните
структури и общините за
изпълнение целите на
секторни политики на
обласно ниво.

ниво и
дефинирани
регионални,
областни и
общински
приоритети

представен
и
съгласуван
разработен проект на Областен
план за развитие на горските
територии в област Монтана
(ОПРГТ).
2.На 10.12.2019 г., на основание
разпоредбите на чл. 72, ал.1 от
Правилника за прилагане на
Закона за регионално развитие,
беше
приложена
писмена
процедура за неприсъствено
вземане на решение от страна
на Областния съвет за развитие
относно избор
на двама
представители на общините от
област Монтана в състава на
Регионалния съвет за развитие
на Северозападен район.
Провеждане на две
заседание на
Областната
епизоотична
комисия

Във връзка с усложнената
епизоотична обстановка през
отчетния период са проведени
16 заседания на Областната
епизоотична комисия и са
предприети
действия
по
превенция и недопускане на
заболяването Африканска чума
по свинете на територията на
област Монтана, както следва:
На заседанията, проведени на
22.02. и 12.04.2019 г. бяха
обсъдени мерките за биосигурност
във
всички
свиневъдни обекти, както и по
време на лов, условията за
придвижване и транспортиране
на
свине,
санкции
при
13

нерегламентирано отглеждане
на свине в стопанства тип
„заден двор”.
През м. юли, август, септември
и октомври и необходимостта
да
бъдат
обсъдени
се
действията по ликвидиране на
огнищата,
в
т.
ч.
и
извършването на дезинфекция и
вземането на проби от прасета в
обособените 3 км и 10 км. Зони
на територията на областта бяха
проведени десет засения на
комисията.
През периода юли-декември
2019 г. до Министерството на
земеделието, горите и храните
редовно
бяха
изпращани
седмични отчетни доклади за
предприетите на територията на
област Монтана дейности във
връзка
с
превенция
и
недопускане
на
разпространението
на
заболяването Африканска чума
по свинете (АЧС) в комплект с
информация
за
хода
на
процедурите по съгласуване на
заявените от общините терени
за загробване на странични
животински
продукти
и
специфичнорискови материали
в
населените
места
на
основание
Наредба
№22/10.02.2006 г.
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2.Подпомагане
провеждането на
държавната политика в
областта на
образованието с цел
повишаване
посещаемостта и
качеството на
обучението в област
Монтана

1.Създаване на
екипи за
съвместна
работа на
институциите
по прилагането
на комплекс от
мерки за
обхващане и
включване в
образователнат
а система на
деца и ученици
в задължителна
предучилищна
и училищна
възраст(екипит
е за обхват).

Провеждане на
срещи по ПМС 100
на МС за обсъждане
на постигнати
резултати по обхвата
и задържането на
деца и ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст.

2.Подобряване
на връзката на
образованието
и обучението с
потребностите
на пазара на
труда в област
Монтана

Провеждане
заседание на КЗ за
одобрение на
подадените до
началника на РУО
Монтана
предложения за
държавен план-

На 05.09.2019 г. беше
проведена работна среща на
Областния координационен
център.
На събитието бяха представени
резултатите от извършените
през учебната 2018-2019 г.
дейности по задържане и
включване в образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст, както и бяха
обсъдени дейностите и
отговорностите на всички
институции по изпълнението на
ПМС №100 от 08 юни 2018 г.
През годината беше обобщена и
изпратена на РУО Монтана
информация, предоставена от
кметовете на общините от
област Монтана, Регионална
дирекция „Социална
подпомагане“ – Монтана и
Областна дирекция на МВР –
Монтана за определените
участници в екипите за обхват
на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст.
1.На заседание, проведено на
12.02.2019 г., на основание
чл.52, ал.1, т. 4 от Наредба №
10/01.09.2016 г. за
организацията на дейностите в
училищното образование
Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие на
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прием по професии
за учебната 2019 –
2020 г.

област Монтана съгласува
Предложението за броя на
паралелките, броя на учениците
в тях и вида на профилите и
специалностите от професии по
форми на обучение през
учебната 2019/2020 г. за област
Монтана на началника на
Регионалното управление на
образованието – Монтана.
2.През м. декември – на 18.12.
2019 г. членовете на Комисията
по заетостта обсъдиха
предложението за държавния
план-прием по професии за
учебната 2020 – 2021 година на
държавните и общинските
училища от област Монтана
както и беше проведена
дискусия относно насоките за
развитието на професионалното
образование в област Монтана.
Във връзка с правилата, които
министъра на образованието е
утвърдил за следващата учебна
година и които бяха изпратени
от РУО - Монтана на членовете
на Областната комисия по
заетост за да се запознаят с тях
предварително с тях, на
заседанието бяха представени
предварителните виждания на
училищата и на другите
заинтересовани страни.
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3. Оперативно
координиране на
изпълнението на
Областната стратегия,
подпомагане
провеждането на
държавната политика по
развитието на нови и
достъпни социални
услуги

Създадени
условия за
ефективна
координация и
взаимодействи
е на
ангажираните
субекти при
изпълнение на
политики в
социалната
сфера

Провеждане
заседание на
Комисията по
социална политика и
координиране
дейности на
ангажираните
институции

1.Във връзка с изготвянето
годишен мониторингов доклад
от членовете на Комисията по
социална
политика
беше
изискана
информация
за
дейностите,
извършвани
в
областта на социалните услуги
- доклади за изпълнението на
общинските
стратегии
за
развитие на социалните услуги
и за годишните планове към
тях, сроковете за изпълнение на
планираните
дейности.
Предвид произведените избори
за местни органи на управление
необходимата
информация
беше
забавена
и
след
окончателното и получаване
същата
е
препратена
за
обобщение и анализ в РДСП.
2.Обобщена е информация и е
изготвен Доклад за дейностите
за
равнопоставеността
на
жените и мъжете в област
Монтана през 2018 г. и същият
е представен в МТСП
3. На 03.12.2019 г., с цел
подкрепа осигуряването на
социална защита на хората с
увреждания
беше
учреден
Областен съвет за хората с
увреждания в област Монтана.
Съветът беше създаден на
основание чл. 19, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания
и основните му функции ще
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бъдат
насочени
към
осъществяване на координация,
консултации и сътрудничество
на областно равнище при
разработването и провеждането
на политики в областта на
интеграцията и създаването на
равни възможности на хората с
увреждания.
В състава на Областния съвет
са включени представители на
областната
и
общинските
администрации,
РДСП
и
дирекциите
„Социално
подпомагане“,
Регионалната
здравна
инспекция,
Инспекцията
по
труда,
дирекциите „Бюро по труда” в
областта,
национално
представителните организации
на работниците и служителите
и
на
работодателите,
представители на регионалните
структури
на
Съюза
на
инвалидите
в
България,
Агенцията
за
хората
с
увреждания,
Комисията
за
защита от дискриминацията и
др.
На учредителното заседание
беше
обсъден
и
приет
Правилник за устройството и
дейността на Областния съвет
за хората с увреждания в област
Монтана.
4.Провеждане на активна Създаване на

Провеждане на едно

Във основа на информацията
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политика в сферата на
етническите и
интеграционните
въпроси на територията
на област Монтана с цел
подобряване на
координацията и
взаимодействието между
административните
структури и
неправителствените
организации за решаване
на конкретни проблеми
свързани с малцинствата.

условия за
заседание на
равноправно
ОССЕИВ
интегриране на
ромите в
обществения и
икономическия
живот чрез
осигуряване на
възможности и
равен достъп
до права, блага,
стоки и услуги.

подадена от общините през м.
февруари беше изготвен
Областен доклад и беше
проведена писмена процедура
за неприсъствено вземане на
решение за одобряване на
Годишния мониторингов
доклад за 2018 г. за
Изпълнението на Областна
стратегия за интеграция на
ромите от Областният съвет за
сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси.
През 2018 г. беше разработена и
внедрена Система за
мониторинг, оценка и контрол
на изпълнението на
Националната стратегия на
Република България за
интегриране на ромите 20122020 г. и в тази връзка на
общините бяха изпратени
постъпилите указания от
Секретаря на НССЕИВ за
достъп до Системата и за
изготвянето на Годишните
общински доклади.
Проведени заседания За отчетния период, във връзка
на Комисията по
с изпълнението на дейностите
саниране.
по Националната програма за
енергийна ефективност на
Изпращане на
многофамилни жилищни
ежеседмична и
сгради, комисия, назначена от
ежемесечни
Областния управител, е провела
информации до
9 /девет/ заседания, на които
МРРБ за напредъка
бяха разгледани и обработени:
по програмата
1.Актове в строителството – 12

5.Осъществяване на
наблюдение и контрол
върху процеса по
обновяването на
жилищните сгради на
територията на област
Монтана.

Въведени в
експлатация
енергийно
обновени
многофамилни
жилищни
сгради
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броя: Акт образец 10 за спиране
на строителството – 5 броя; Акт
образец 11 за възобновяване на
строителството – 5 броя; Акт
образец 15 за установяване
годността за приемане на
строежа за обекти /сгради/ 2
броя;
2. Анекси към ДЦФ – 1 брой,
Анекс № 3 към ДЦФ на сграда
в гр. Берковица;
3. Един брой Протокол по чл. 12
от сключен ДЦФ за сграда на в
гр. Берковица;
4. Един брой Приемопредавателен протокол за
предаване на досие на обект
5.Проверки в строителството –
2 броя
6. Проверка на документация на
2 броя обекти и съставени 2
броя протокола към протоколи
по чл. 12 от Договор за целево
финансиране по програмата
НПЕЕМЖС.
7. Извършена проверка на
строителна документация и
съставен 1 брой протокол на
комисия за одобрение и
подписи на акт образец 15.
8.Проверка документацията на
2 бр. обекти и съставени 1 бр.
протокол за одобрение и
подписи на акт обр.10 и акт
обр.11.
През отчетния период по
програмата е извършено още:
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10.Провеждане
на активна
политика по
осигуряване на
заетост и
инвестиране в
човешките
ресурси на
територията на
област Монтана

1.Провеждане на
заседания на КЗ за
разглеждане и одобрение
на предложения за
регионални програми за
заетост.

Развитие на
регионалния
подход при
разработването
и изпълнението
на програми за
обучение и
заетост,
съобразен с
характеристики
те на местния
трудов пазар,
местите
ресурси и
потенциал за
разви
тие.

С
оглед
разпоредбите
на
Закона
за
насърчаване
на
заетостта
и
предоставената
и
компетентност
да
одобрява проекта на
регионалната
програма за заетост
на област Монтана
провеждане на две
заседания през 2019.
и го изпраща на
министъра на труда
и социалната
политика за
утвърждаване и
финансиране,

•
Ежеседмично се
подаваха справки до МРРБ за
напредъка по програмата;
•
Ежемесечно се подаваха
актуализираните регистри –
регистър обществени поръчки и
регистър общ напредък;
•
Изпращана е
информация до МРРБ за сгради
по НПЕЕМЖС с реализирани
ВЕИ мерки през 2018 г. и
такива, които се очакват да
бъдат изпълнени през 2019 г. в
област Монтана.
Във връзка с приемането на
Регионалната
програма
за
заетост за 2019 г. за област
Монтана
Комисията
по
заетостта проведе две заседания
на 03.04.2019 г. и 18.04.2019 г.
1.На първото заседание беше
избран състава на Комисия,
която да извърши оценка и
подбор
на
постъпилите
проектни
предложения
от
областната
и
общинските
администрации, както и беше
одобрена Методиката за оценка
на същите.
Членовете на комисията за
разработване на Регионалната
програма за заетост проведоха
работна среща на 15.04.2019 г.,
на която направиха оценка и
подбор
на
постъпилите
предложения.
Регионалната програма за

напълно
постигната
цел
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2.Провеждане
на
заседания на КЗ за
обобщаване
на
информацията
за
потребностите
на
работодателите от област
Монтана

Провеждане на две
заседания
на
Комисията
по
заетостта
на
основание чл. 10, ал.
2 от ЗНЗ във връзка с
обработването
на
информация
за
потребностите
на

заетост за област Монтана за
2019 г. беше разработена по
образец утвърден от Министъра
на
труда
и
социалната
политика. По териториален
обхват тя включваше всички
общини от област Монтана и
Областна администрация, а
срокът за реализацията и беше
от 01 юни 2019 г. до 30 ноември
2019 г. С Програмата се
осигури заетост и трудови
доходи на 81 безработни лица
на пълен работен ден и 22
безработни лица на 6 часов
работен
ден,
общо
103
безработни лица. Размерът на
финансови
средства
за
реализирането и бяха 427
220,00 лв. от тях 425 090, 00 лв
от държавния бюджет.
Комисията по заетостта, на
заседание
проведено
на
18.04.2019 г. одобри проекта на
Регионалната
програма
за
заетост за област Монтана за
2019 г. и същата беше
представена в МТСП.
На 11.04.2019 г. се проведе
заседание на работната група,
която има задача да организира,
координира и провежда
набирането на информация за
потребностите на
работодателите от областта и да
внася информацията за
обсъждане в Комисията по
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работодателите
в заетост. На база предоставените
област Монтана от от ДРСЗ – Монтана в табличен
работна сила.
вид изведени крайни данни в
абсолютен брой и проценти,
работната група изготви
информация за обобщените
резултати и изводи за
потребностите от работна сила
в областта.
На заседание проведено на
18.04.2019 г. Комисията по
заетостта съгласува
Информацията за резултатите
от анкетно проучване на
потребностите от работна сила
в област Монтана с направените
изводи и препоръки.
През м. август беше проведен
вторият етап за проучване
потребностите от работна сила
в област Монтана. Работната
група, определена със заповед
на областния управител,
проведе среща на 09.10.2019 г.,
на която на база предоставените
от ДРСЗ – Монтана данни
изготви информация за
обобщените резултати и изводи
за потребностите от работна
сила в областта.
На заседание, проведено
на 17.10.2019 г. Комисията по
заетостта съгласува
Информацията с обобщените
резултати и изводи за
потребностите от работна сила
в област Монтана.
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Изведените резултати
илюстрират несъответствие
между предлагането и
търсенето на работна сила в
област Монтана. Отново се
налага изводът, че е
необходимо преосмисляне на
план-приема за средните
училища в региона, в
съответствие с данните от
направените проучвания.
Запазват се тенденциите от
предходни проучвания за
специалисти с най-търсена
квалификация в региона през
следващите 12 месеца:
строител, строителен техник,
оператор в производството на
облекло, работник в
хранително-вкусовата
промишленост, водач на МПС,
обществен превоз, оперативен
счетоводител. За специалистите
с висше образование найтърсени са учители, архитекти,
строителни инженери, електроинженери, инженер-химик.
3.Активизиране
на
социалния
диалог
в
рамките на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество
и
Областния съвет по
условия на труд за
област Монтана

Провеждане по едно
заседание на
Областния съвет по
тристранно
сътрудничество и
Областния съвет по
условия на труд

1.На 18 12.2019 г. беше
проведено
заседание
на
Областния съвет за тристранно
сътрудничество, на което бяха
утвърдени Предложенията за
представители от страна на
бизнеса
и
национално
представените работодателски
организации на територията на
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област Монтана в обществените
съвети на училищата, които
извършват
обучение
за
придобиване на професионална
квалификация на територията
на област Монтана.
2.Областният съвет по условия
на труд проведе едно заседание
- на 27.11.2019 г., на което бяха
отчетени
резултатите
от
проведената
национална
кампания:
“Спазване
на
изискванията
по
електробезопасност
в
предприятията, осъществяващи
дейност чрез разполагане на
електронни
съобщителни
мрежи върху стълбове, част от
ЕРМ“ – актуални проблеми и
тенденции. Също така беше
представен
Анализ
на
състоянието и резултатите от
контролната
дейност
на
дирекция „Инспекция по труда“
– Монтана за деветмесечието
на 2019 г.
11.Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса и
подобряване
безопасността
на движение на
територията на

1.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по безопасност
на движението по
пътищата.

Повишаване
нивото на
безопасността
и сигурността
по пътищата

Проведено едно
заседание на ОКБДП

Участниците в комисията бяха
запознати
с
настъпилите
промени при изготвяне на
документите за отчитане и
планиране на дейността по
подобряване на безопасността
на движението по пътищата. На
заседанието
бяха
приети
годишен доклад за 2018 г.,
план-програмата за 2019-2020 г.

задоволит
елно
постигната
цел
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област Монтана

2.Организиране на
мероприятия, свързани с
безопасността на
движението по
пътищата.

Повишаване
нивото на
безопасността
и сигурността
по пътищата

Организиране
провеждането на
Областния кръг на
Националната
ученическа
викторина по
безопасност на
движението „Да
запазим децата на
пътя“, както и
отбелязване в
периода 7-12 май
2019 г. на
Глобалната седмица
за пътна безопасност
в област Монтана.

и нов Устройствен правилник
за организацията и дейността на
областната
комисия
по
безопасност на движението на
област Монтана.
1.На 18 април 2019 г.,
съвместно с РУО Монтана,
сектор „Пътна полиция” към
ОД на МВР – Монтана,
Български младежки Червен
кръст – Монтана, Съюз на
българските автомобилисти –
Монтана, представители на
инструкторите – Монтана беше
проведен Областният кръг на
Националната
ученическа
викторина по безопасност на
движението „Да запазим децата
на пътя”. В надпревара се
включиха деца от общините
Монтана,
Вълчедръм,
Берковица, Брусарци и Вършец.
2. На 10.05.20191 г. беше
осъществен
традиционният
вече велопоход. В него се
включиха 74 участника –
ученици от училищата в град
Монтана, ръководители на
групи, доброволци на БМЧК –
Монтана и други ентусиасти. Те
стартираха от сградата на
Областна
администрация
Монтана и се движеха по
утвърдения през последните
години маршрут. На финала,
след обиколката на града,
младежи от БМЧК – Монтана
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направиха демонстрация по
оказване на долекарска помощ,
която беше приета с висок
интерес. Областният управител
награди всички водачи с
грамоти за участие и малки
подаръци.
3. В седмицата 7-12 май 2019 г.
във фоайето на Областна
администрация Монтана беше
подредена изложба на конкурса
за рисунка на тема „Искам да
порасна“ за деца и ученици до
IV клас. Инициативата за
конкурса също беше по повод
отбелязването на Глобалната
седмица на пътна безопасност.
4.На 26.09.2019 г. Областна
администрация Монтана за
поредна година се включи в
инициативата на Европейската
мрежа на службите на пътна
полиция – ТИСПОЛ, в рамките
на Европейската седмица на
мобилността.
Съвместно с представители на
ОД на МВР беше проведена
операция „Европейски ден без
загинали на пътя ˮ /EDWARD/ „ Обичам семейството си ! Да
го пазим на пътяˮ.
5.На 17 ноември 2019 г.
Областна
администрация
Монтана
се
влючи
в
отбелязаването на Световния
ден
за
възпоменание
на
жертвите от пътнотранспортни
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3.Провеждане на
заседания на Областната
комисия по транспорт.

Подобрено
транспортно
обслужване.

Постъпило
предложение
от
кмета на община
Вършец
за
изменение
на
маршрутно
разписание
на
автобусна
линия
Монтана – Вършец
от
областната
транспортна схема.

произшествия. Панихида в
памет на загиналите в пътни
инциденти бе отслужена в
църквата „Св. св. Кирил и
Методий” в Монтана.
На възпоменателната служба
присъстваха
служители
на
областна
администрация,
представители на ОД на МВР Монтана,
държавни
институции, които са членове
на областната комисия по
безопасност на движението,
неправителствени организации
и граждани.
1.В резултат от проведената
неприсъствена
процедура
комисията
одобри
предложението на кмета на
община Вършец за изменение
на маршрутно разписание №
055101 на автобусна линия
Монтана
–
Вършец
от
областната транспортна схема,
което се състои в промяна на
времето за пътуване в двете
посоки на разписанието.
2.Във връзка с постъпили
искания от кмета на община
Чипровци, община Берковица и
община Лом бяха издадени три
броя Решения на Областния
управител за предприемане на
спешна мярка при условията на
Регламент (EO) №1370/2007 на
Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г.
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чрез съответно - даване на
съгласие за удължаване срока
на договора за обществена
поръчка за услуга за превоз на
пътници по автобусни линии от
републиканската и областната
транспортни схеми от квотата
на община Чипровци; пряко
възлагане на услуга за превоз на
пътници до провеждане на
процедура по реда на ЗОП за
автобусна линия Берковица –
Черешовица; удължаване срока
на договорите до провеждането
на процедура по реда на ЗОП по
автобусни
линии
републиканската, областната и
общинската транспортни схеми
от квотата на община Лом.
12.Осъществява 1.Извършване проверки
не на ефективно и огледи на имоти
и ефикасно,
държавна собственост
стопанисване,
управление и
разпореждане на
имотитедържавна
собственост на
територията на
област Монтана

Опазване и
защита на
държавната
собственост

А. Сформирани
четири
междуведомствени
комисии

1.По повод образувана в
Областна администрация
Монтана преписка, изпратена
от генералния директор на НК
„Железопътна
инфраструктура“, със заповед
на областния управител е
назначена междуведомствена
комисия, в която извърши оглед
на два имота – публична
държавна собственост в
землището на град Брусарци,
отразени с НТП за
водностопанско
хидромелиоративно
съоръжение, а като собственост
– МОСВ. За работата на

напълно
постигната
цел
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комисията е съставен протокол,
съгласно който имотите
представляват предпазни диги,
с оглед на което следва да са с
предоставени права за
управление на министъра на
земеделието, храните и горите.
2.Във връзка с постъпило писмо
от Министерството на
културата, представител на
областна администрация
Монтана беше включен в
състава на междуведомствена
комисия, която имаше задача да
изготви предложение до
Нацоналния институт за
недвижимо културно
наследство за актуализиране на
статута - определяне на
режимите /териториален обхват
и предписания за опазване/ на
Античен град „Алмус“, гр. Лом.
3. Във връзка с изпълнение на
ангажимент на "ВиК" ООД гр.
Монтана за минимално ниво на
инвестиции през 2019 г. в
активи – публична държавна
собственост, като част от
одобрената инвестиционна
програма, беше взето участие в
комисия, сформирана и
назначена със Заповед на
областния управител на област
Монтана. Комисията проведе
работни срещи и извърши
огледи на място на
инвестициите в активи –
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публична държавна
собственост, находящи се на
територията на общините
Берковица, Лом, Георги
Дамяново и Чипровци.
4.Във връзка с постъпило писмо
от кмета на община Якимово
относно имот, находящ се в
землището на село Дългоделци,
със заповед на областния
управител е назначена за
извършване оглед на място и
фактическо установяване
начина на трайно ползване на
имота. За извършения оглед на
място от комисията е съставен и
подписан протокол.
Б. Назначени две
вътрешно
ведомствени
комисии

1.За изпълнение задълженията
на областния управител по чл.
54, ал. 6 от Закона за
държавната собственост, със
заповед на областния управител
е назначена комисия за
извършване проверка на имоти,
безвъзмездно прехвърлени в
собственост на общините
Берковица, Георги Дамяново и
община Лом относно
изпълнение на договорите във
връзка със забраните по чл. 54,
ал. 3 от ЗДС. За проверките са
изготвени протоколи, а въз
основа на тях и доклад, който
своевременно в съответствие с
изискванията на ЗДС е изпратен
до Министерския съвет.
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2.Разглеждане
на
заявления
за
придобиване
и
разпореждане с имоти и
вещи - частна
държавна собственост и
за отдаване под наем на
имоти – частна държавна
собственост.

Създаване на
условия за
прозрачност,
публичност и
конкурентност
при
управлението и
разпорежданет
о с имоти и
вещи държавна
собственост

До
областния
управител постъпи
едно заявление от
собственика
на
сграда, за закупуване
прилежащ
терен,
който е в управление
на
областния
управител.
В
съответствие с чл. 84
и сл. от ППЗДС и
Вътрешните правила
от заявителя бяха
приложени всички
необходими
документи
за
придобиване
правото
на
собственост върху
имота
без
провеждане на търг.

3.Провеждане на
процедури по

Създаване на
условия за

През 2019 г. няма
постъпили искания

2. През отчетния период на
проведено заседание на
Комисията за изплащане на
обезщетения на собствениците
или наследници на имоти,
отчуждени за изграждането на
обект: Път I-1 (Е-79) Обходен
път на гр. Монтана от км
102+060 до км 114+512.20, е
разгледано едно заявление от
собственик на отчужден имот и
е изплатено обезщетение му.
Издадена една заповед за
определяне купувач на имота и
след заплащане на
определените в заповедта суми,
между купувача и областния
управител на област Монтана е
сключен договор за продажба
на държавния имот.
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предоставяне на имотидържавна собственост на
общини и държавни
структури

дейността на
териториални
структури на
изпълнителнат
а власт и
общините

от териториални
структури и общини.

4. Предприемане на
действия за прекратяване
на съсобственост с
физически и юридически
лица.

Подобряване
обслужването
на гражданите
и бизнеса.

5.Издаване на
удостоверения относно

Подобряване
обслужването

По повод подадено
до областния
управител за
извършване на
проверка и издаване
на удостоверение за
наличие/липса на
АДС за имот в град
Лом, се установи
наличие на АДС за
идеална част от
застроен терен в
град Лом, като
построените в имота
сгради са
собственост на
търговското
дружество. При
спазване
разпоредбите на ЗДС
за дела на държавата
от имота е съставен
акт за държавна
собственост с
предоставени права
за управление на
областния управител
на област Монтана.
Извършване на
проверки

От съсобственика в терена е
подадено
заявление
до
областния
управител
за
прекратяване
на
съсобствеността
чрез
изкупуване на държавния дял.
При спазване нормативните
разпоредбите и Вътрешните
правила за управление и
разпореждане с имоти –
държавна
собственост
е
проведена процедура и е
издадена
заповед
за
прекратяване
на
съсобствеността
и
след
заплащане на определените
суми е сключен договор за
ликвидиране
на
съсобствеността върху имота.

Издадени удостоверения за
наличие или липса на акт за
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13.

статута на имоти и на
документи от архив
«Държавна собственост»

на ведомства,
гражданите и
бизнеса.

държавна собственост на имот
или за отписване на имота от
актовите книги – 912 бр.
Издадени на удостоверения за
наличие или липса на
претенции за възстановяване на
собствеността – 13 бр.
Извършени справки по
регистри и книги за имоти частна и публична държавна
собственост – 28 бр.
Издадени заверени копия от
договори, заповеди и други
документи от интерес на
физическите и юридическите
лица, от архив "Държавна
собственост" – 14 бр.

1.Поддържане на пряка
връзка с медиите –
печатни и електронни,
организиране на
различни медийни
събития – за отразяване
на дейността на
Областния управител.

Прозрачност за Брой публикации
работа на
институцията
като цяло,
подобрена
информираност
на обществото
и улеснен
достъп да
обществена
информация

Във връзка с изпълнението на
Комуникационната стратегия на
Република България за ЕС работна програма за 2019 г., в
област Монтана бяха проведени
поредица от публични събития
и комуникационни инициативи
както следва:
-Дейност
1
„Събития
за
популяризирането
на
Европейското
културно
многообразие“
Проведоха се безплатни кино
прожекции
на
Европейско
филмово изкуство в „Кино 77“Монтана. Жители и гости на гр.
Монтана, в това число и
младежи от училища на

напълно
постигната
цел
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територията на областта имаха
възможността да наблюдават, в
периода 25-29 ноември 2019 г.,
филмовата продукция „Солта
на земята”.
Читалищата в гр. Лом и селата
Замфирово, Якимово и Георги
Дамяново проведоха през месец
юни
комуникационни
инициативи със съдействието
на Областна администрация
Монтана.
Събитията
се
състояха
съответно на 10, 15 и 16 юни
2019 г. като част от Работната
програма за 2019 г. по
Комуникационната стратегия на
България за ЕС, Приоритет 2:
„Живото културно наследство
на Европа: Европейски съюз –
културно
многообразие
и
етническа
толерантност,
приносът
на
Република
България към европейските
ценности“.
На 30 ноември 2019 г. жителите
и гостите на град Лом имаха
възможността да се насладят на
постановката „Двубой“ по Иван
Вазов.
През месец декември 2019 г.
бяха подготвени и изпратени в
Министерски съвет отчетни
доклади за проведените от ОА
Монтана събития съответно по
Дейност 1 и Дейност 2 от
работната програма за 2019 г.
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по
Комуникационната
стратегия на страната за ЕС.
Ежемесечно
беше
актуализирана информация на
сайта на ОА Монтана в секции
„Решения
на
общинските
съвети”
и
„Решения
по
административни дела”.

13.Повишаване
информираностт
а на обществото
относно ролята,
правомощията,
отговорностите
на областния
управител и
дейността на
Областна
администрация
Монтана

През годината редовно беше
публикувана информация със
снимков материал на Интернет
страницата
на Областна
администрация Монтана за
сектор „Новини“, във връзка с
участието
на
Областния
управител и на заместник
областните
управители
на
област Монтана в събития с
международно участие, работни
срещи в Министерски съвет и
министерства, комитети за
наблюдение по Оперативните
програми, събития в общините
от областта на културни
институции и читалища.
2. Поддържане актуална
информация
на
страницата на Областна
администрация
Публикуване на новини
и във фейсбук страница
на
Областна
администрация Монтана

Брой новини,
публикации,
регистри

Периодично се актуализираше
информацията в секция
„Регистри” по отношение
управлението и разпореждането
с имоти държавна собственост,
в управление на областния
управител.
През 2019 г. бяха поддържани и
регистрите с информация видна
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от Портала за отворени данни
на Република България:
1.Главен регистър на имотите –
държавна собственост на
територията на област Монтана
/ до 2007 г. и след 2007 г./
2.За дейността на областните
съвети и комисии в ОА
Монтана; 3.На актовете за
устройствени планове в ОА
Монтана; 4.На издадените
разрешения за строеж от
Областния управител; 5. На
язовирите на територията на
област Монтана; 6. Областна
транспортна схема по общини.
7. Регистър на военните
паметници
Имена и длъжност на попълващите:
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС
инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС

Съгласувал:
/п/
/п/

инж. Иван Тодоров, главен секретар /п/
12.02.2020 г.
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