ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Индикатор за изпълнение

Цели за 2020 г.

1
1.Качествено и
прозрачно
предоставяне на
административни
те услуги

Дейности

2
1.Предоставяне на
пълна информация на
потенциалните
потребители за
административни
услуги, чрез
поддържане на
актуален списък на
предоставяните
административни
услуги в Центъра за

Резултат

3
1. В ОА Монтана през
2020 г. е предоставена
пълна информация за
административните
услуги, извършвани
от администрацията,
която е достъпна за
потребителите.
Поддържан е актуален
списък на
предоставяните

Индикатор за
текущо
състояние
/заложен в
началото на
2020 г./

1.Предоставена
информация за
административ
ните услуги

Индикатор за целево
състояние
/отчетен в края на 2020
г./

4
1.Актуален списък на
административните
услуги предоставяни от
ОА Монтана има в
Центъра за
административно
обслужванe, на интернет
страницата на ОА
Монтана и в
Административния
регистър

Индикатор
за
самооценка
1.напълно
постигната
цел /100 %/
2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволи
телно
постигната
цел
/ под 50 %/
5
1.напълно
постигната
цел /100 %/

1

административно
обслужване, на
интернет страницата
на ОА Монтана и в
Административния
регистър на
Интегрираната
информационна
система на държавната
администрация

2.Привеждане
административното
обслужване в ОА
Монтана в
съответствие с
измененията на
Наредбата за
административното
обслужване
3.Получаване обратна
връзка от
потребителите за
тяхната
удовлетвореност от
качеството на
административното
обслужване

услуги, който е обявен
в Центъра за
административно
обслужване, на
интернет страницата
на администрацията и
в Административния
регистър.
През 2020 г., след
подадени заявления,
от потребителите са
предоставени 1186
броя
административни
услуги.
2.Повишено качество 2.Въвеждане на
на административното стандарти за
обслужване
качествено
административ
но обслужване

3.Повишаване
ангажираността на
служителите,
обслужващи
потребителите на
административни
услуги и подобряване
качеството на
административното
обслужване чрез
отнасяне към всички

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

2.Въведени стандарти за
качествено
административно
обслужване,
актуализирани
Вътрешни правила за
организация на
административното
обслужване,
актуализирани табла с
административни услуги
3. През 2020 г. на гишето
за административно
обслужване са
попълнени 24 анкетни
карти, като 21
анкетирани са дали
отговор, че
обслужването е на много
високо ниво и трима
анкетиран, че е на добро
ниво. На интернет
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потребители
равнопоставено и
честно и
предоставяйки пълна
и вярна информация,
относно
извършваните услуги

2.Повишаване на
административни
я капацитет на
ОА Монтана

Участие на
служителите от
администрацията в
обучения и семинари

С участието си в
обучения и
семинарии,
служителите на ОА
Монтана повишават
свойте знания, умения
и професионалната
подготовка, а това
води до повишаване и
качеството на
работата.

Брой
служители
учасвали в
обучения и
семинари

страницата са попълнени
4 анкети. По отношение
разбираемостта на
информацията на
информационните табла
по-голямата часто от
анкетираните граждани
са дали отговор, че е
донякъде разбираема, за
един гражданин
информацията е
неразбираема.
През 2020 г. общо 20
1.напълно
служители са участвали
постигната
в 18 обучения, курсове и цел /100 %/
семитари.
Основните теми, по
които са се обучавали
служителите са: работа с
електронната платформа
за продажба на имоти
държавна собственост;
работа с Централизирана
автоматизирана
информационна система
"Електронни обществени
поръчки"; подобряване
на вътрешните процеси в
администрацията чрез еуправление; мрежова и
информационна
сигурност във връзка с
НМИМИС; управление
на риска в дейността на
администрацията;
алтернативни методи за
разрешаване на спорове
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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. Поддържане на
актуален регистър на
интернет страницата на
ОА Монтана за
постъпилите през 2020
г. сигнали и жалби до
ООСППК

Осигурено е
процесуално
представителство
пред органите на
съдебната власт и се
поддържа актуална
информация за хода
на съдебните дела
1.През 2020 г. е
поддържан актуален
регистър за
движението на
преписките постъпили
до ООСППК

Изготвяне на
периодична
справка за хода
на съдебните
дела

2.Актуален
регистър за
постъпилите
сигнали през
2020 г.

в административната
дейност; задбалансово
отчитане на бюджетните
показатели "Поети
ангажименти" и "нови
задължения за разходи";
разработване на
интерактивни онлайн
презентации с Prezi;
административна
стилистика;
колаборативна работа в
дигитална среда; работа
с граждани с
увреждания; оперативна
съвместимост и
информационна
сигурност; електронен
документ и електронен
подпис - базов е модул и
др.
Изготвена е справка,
която се актуализира на
всеки етап от хода на
съдебните дела

2.През 2020 г.
регистърът на интернет
страницата на ОА
Монтана, за постъпилите
сигнали до ООСППК е
актуализиран.

1.напълно
постигната
цел /100 %/

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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5. Превенция за
предотвратяване
на бедствия на
територията на
област Монтана

2.Подаване на
декларации и
поддържане на
актуален регистър на
подадените декларации
от служителите на ОА
Монтана по чл. 35, ал. 1
от ЗПКОНПИ

2.Създадена е
организация за
приемане на
декларации и се
поддържа актуален
регистър на
подадените
декларации

2. Актуален
регистър на
подадените
декларации от
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 данни от
протоколите за
обследване на
язовирните
стени и
съоръженията
към тях през
2020 г. и
актуализиранре
гистър на
язовирите
2.Сформирани
междуведомств
ени комисии за
обследване на
техническото и
експлоатацион
ното 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

2.През 2020 г. е
поддържан и е
публикуван на интернет
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

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

2.Извършени проверки и
дадени предписания на
собствениците и
ползвателите на
водностопански обекти
по отношение тяхното
състояние. През 2020 г.
са извършени общо 70
проверки на язовири и
други хидротехнически
съоръжения. От
проверките са съставени
протоколи, които са
изпратени на
собствениците за
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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

изпълнение на дадените
предписания.
Освен това е извършено
класифициране на
язовирите по степен на
потенциална опасност,
съгласно Наредбата за
условията и реда за
осъществяване на
техническата и
безопасната
експлоатация на
язовирните стени и на
съоръженията към тях
3.Събиране на
3. Събрана информация
информация от за критични речни
кметовете на
участъци в
общини за
извънурбанизирани
критични
територии.
речни участъци Определена комисия за
в
извършванена
извънурбанизи обследванията, но
рани територии предвид настъпилата
и определяне
епидемична обстановка
на
и обявеното извънредно
междуведомств положение огледите са
ена комисия за отложени
извършване на
обследване на
речните
4. Брой
4.По подадени искания
изготвени
до МКВПМС за
протоколи на
финансиране на обекти
комисия и
общинска собственост с
дадени
нанесени щети в
становища от
резултат на бедствия,
Областния
междуведомствена
6

засегнати от бедствия

управител

6.Публикуване на
отчет за
постъпили
заявления за
достъп до
обществена
информация и за
повторно
използване на
информация от
обществения
сектор в Областна
администрация
Монтана
7.Актуализиране
на публикуваните
в отворен формат
набори от данни,
създадени от ОА
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 2019 г.

Осигуряване на
публичност

Публикуван
годишен отчет
за 2019 г.

Актуализация на
публикуваните набори
от данни в Портала за
отворени данни

Осигуряване на
открит достъп до
публичните данни

8.Осъществяване
на ефективен
контрол за
законосъобразно
ст върху актовете
и действията на
органите на

1. Проверка решенията
на общинските съвети в
област Монтана и
изготвяне на заповеди
за връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от

Спазване на
принципите за добро
управление и
правоприлагане от
органите на местното
самоуправление и
местната на

Актуализация
на
публикуваните
набори от
данни,
създадени от
ОА Монтана
Текущи
проверки за
законосъобразн
ост на приетите
решения на
общинските
съвети в област

комисия е направила
оглед на 20 обекта.
Становища през 2020 г.
са дадени общо за 24
обекта, като част от тях
са за подновени искания
от предходни години, за
които не е имало
финансиране.
1. Изготвен и
1.напълно
публикуван годишен
постигната
отчет за 2019 г. за
цел /100 %/
постъпили заявления за
достъп до обществена
информация и за
повторно използване на
информация от
обществения сектор в
Областна администрация
Монтана

Актуализирани набори
от данни, създадени от
ОА Монтана

1.напълно
постигната
цел /100 %/

През отчетния период са
постъпили 178 бр.
протоколи и проверени
общо 1860 бр. решения.
От тях върнати за ново
обсъждане са 13 бр.
решения, които са

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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местното
самоуправление и
местната
администрация

тях по реда и в
сроковете, определени
в ЗМСМА

територията на област
Монтана

Монтана

преразгледани от
общинските съвети.

2. Контрол за
законосъобразността на
актовете и действията
на кметовете на
общини, оспорени по
административен ред.

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

Проверени за
законосъобразност – 5
бр. актове на кметове на
общини, оспорени по
административен ред
пред областния
управител.

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.
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.

Преглед на
актове на
общинските
съвети –
наредби,
правилници.

Проверени 92 бр. актове
и идентифицирани
незаконосъобразни
регулаторни режими - 7
бр.

Провеждани
заседания на
Комисията по
чл.7а от УПОА

За периода от 01.01.2020
г. до 31.12.2020 г.
Комисията е разгледала
50 бр. сигнали и
предложения. Проведени
са 12 заседания, като за
всяко е изготвен
протокол за разгледаните
преписки и взетите
решения. Постъпилите
сигнали и предложения
се докладват от
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служителя, към когото е
насочена преписката, и
същият е отговорен за
изпълнението на
решенията на
Комисията. За
разгледаните преписки и
предприетите по тях
действия се води
Регистър.
5. Участие в комисии
по Закона за
гражданската
регистрация

Проверки по
постъпили
сигнали.

През 2020 г. по сигнали
са образувани 3 броя
комисии от кметовете на
общини Бойчиновци,
Вълчедръм и Лом.

6. Участие в комисия за
извършване на
ежегодна проверка по
чл. 44, във вр. с чл. 42,
ал. 1 и 2 от ЗСПЗЗ

Ежегодна
проверка на
протоколите на
общините на
територията на
областта за
извършена
проверка за
спазване на
условията на
чл. 37и, ал. 4, 7
и 9 от ЗСПЗЗ.

Проверени са
протоколите на
общините в област
Монтана и на ОДЗ
Монтана - 12 бр.
Изготвени са два
протокола от комисията
към Областна
администрация с
резултатите от
проверката.

7. Произнасяне по
законосъобразността на
решенията на
общинските съвети за
закриване на кметства и
изпращане решенията
за обнародване в

Публикуване в
неофициален
раздел на
Държавен
вестник
информация
със закритите

Проверени за
законосъобразност две
решения на общиниски
съвети - на Вършец и на
Георги Дамяново,
свързани със закриване
на кметства. Осъществен
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9.Провеждане на
регионални и
секторни
политики с цел
реализиране
приоритетите на
правителството
на територията на
област Монтана

Държавен вестник

кметства от
общини на
територията на
област
Монтана

8.Издаване на
удостоверения във
връзка с легализацията
на документи, издадени
от кметовете и
общинските
администрации
1.Провеждане на две
заседания на
Регионалния съвет за
развитие

Легализация
Постъпили 344 бр.
на
заявления и издадени
документи,каче 498 бр. апостили в срок.
ствено и в срок
предоставяне
на услугата
Взаимодействие с
органите на местното
самоуправление на
областно ниво и
дефинирани
регионални, областни
и общински
приоритети

брой проведени
заседания на
областните
съвети и
комисии в
съответствие с
нормативните
изиксквания и
утвърдените
правила за
работата им

е контрол за
законосъобразността им
и са изпратени писма до
редакцията на Държавен
вестник за
обнародването им.

1.Регионален съвет за
развитие на
Северозападен район
Предвид
епидемичната
обстановка, свързана с
разпространението на
коронавируса
Регионалният съвет за
развитие на
Северозападен район не
е провеждал редовни
присъствени заседания
през 2020 г.
През първото
шестмесечие на годината
и под председателството
на Областния управител
на област Монтана беше
събрана информация от
общини, централни и
регионални ведомства
във връзка с изготвяне на

2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над
50%/
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Годишен доклад за 2019
г. по наблюдение на
изпълнението на
Регионалния план за
развитие. За целите на
доклада бяха събрани и
данни от АУЕР, ИАОС,
ИПА, НСИ.
На 23 юни 2020 г. беше
предприета, на
основание чл.55, ал.4 от
ППЗРР, писмена
процедура за
неприсъствено вземане
на решение от членовете
на Регионалния съвет за
развитие на
Северозападен район за
одобряване на Годишния
доклад по изпълнение на
Регионалния план за
развитие за 2019 г.
На 17 декември 2020 г.
Областният управител
взе участие в първото
заседание на обновения
състав на Регионалния
съвет за развитие на
Северозападен район, на
което членовете с право
на глас определиха за
Председател на съвета
кмета на община Враца,
а за зам. председател –
кмета на община
Монтана.
Участващите в
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2. Провеждане на
заседания на
областните съвети и
комисии с цел
подобряване на
координацията между
териториалните
структури и общините
за изпълнение целите
на секторни политики
на обласно ниво.

заседанието одобриха и
Вътрешни правила за
организацията и
дейността на
Регионалния съвет за
развитие на СЗР и
извършиха актуализация
на представителите на
съвета в Тематичните
работни групи за
разработване на
Оперативните програми
за програмен период
2021-2027 г.
1.Областен медицински
съвет
Във връзка с
усложнената
епидемиоологична
обстановка и
предприетите мерки на
национално ниво за
ограничаване на
Коронавирус инфекцията
на територията на
Република България със
заповед на Областния
управител, в
съответствие с получени
от Националния
оперативен щаб писмени
указания, беше
сформиран Областен
медицински съвет на
област Монтана.
Първото заседание, под
ръководството на
12

Областния управител
беше проведено на
27.02.2020 г. Участие
взеха представители на
включените в състава на
съвета териториални
структури на
изпълнителната власт –
Регионална здравна
инспекция, Районна
здравноосигурителна
каса, Областна дирекция
на МВР, Зонално
жандармерийско
управление,
Териториална дирекция
„Национална сигурност“,
областните болници –
МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД – Монтана,
МБАЛ „Св. Николай
Чудотворец“ ЕООД –
Лом, Сити Клиник –
Свети Георги“ ЕООД –
Монтана, „СБР-НК“
ЕООД, филиал „Свети
Мина“ – Вършец, ЦСПМ
– Монтана, заедно с
представители на
общините и районните
колегии на съсловните
организации на
медицинските
служители.
През годината бяха
проведени общо десет
заседания, на които се
13

предоставяше
информация за
актуалната епидемична
обстановка във връзка с
разпространението на
COVID-19 на
територията на Област
Монтана и бяха
предприемани
неабходимите действия и
решения за ограничаване
на разпространението на
болестта.
2.Областна епизоотична
комисия
През отчетния период са
проведени осем
заседания на Областната
епизоотична комисия.
Пред членовете на
комисията служители на
ОДБХ – Монтана
периодично представяха
информация за
епизоотична обстановка
в страната и областта
относно
разпространението на
заболяването
Африканска чума по
свинете.
На заседание бяха
представени одобрения с
Решение на
Министерски съвет План
за контрол и
предотвратяване на
14

разпространението на
заболяването
Африканска чума по
свинете в Република
България през 2020 г., а
също и с промените,
извършени в Наредба на
МЗХГ №44/20.04.2006 г,
касаещи режима на
регистрация и контрола в
животновъдните обекти.
Беше обсъждан хода на
процедурите по
съгласуване, от страна на
РИОСВ – Монтана и
Басейнова дирекция
„Дунавски район“ Плевен, на подадените
от общините терени за
загробване на
евтаназирани животни и
странични животински
продукти в населените
места.
Служители на
Регионалната дирекция
по горите в Берковица
представяха данни по
отношение на
предприетите в
ловностопанските
райони мерки за
намаляване на
популацията от диви
свине и по отношение на
отстрела и изпълнението
на плановете за ползване
15

в държавните, а също и в
предоставените на
сдружения
ловностопански райони
на територията на област
Монтана.
Членовете на комисията
бяха запознати с
извършените промени в
Закона за
ветеринарномедицинскат
а дейност, влезли в сила
от 14.02.2020 г. и
касаещи режима на
регистрация на
животновъдните обекти,
както и задълженията на
органите на местното
самоуправление.
Беше проведена
разяснителна кампания
под формата на
заседания на
Общинските
епизоотични комисии,
където от страна на
компетентните органи
бяха разяснени
основните права и
задължения на
собствениците и
ползвателите на
животновъдни обекти, а
също и на органите на
местното
самоуправление.
Особено внимание се
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обръщаше върху
текстовете от Закона,
свързани с привеждането
на обектите в режим на
регистрация и
извършването на
инвентаризация за брой
отглеждани животни във
всяко едно населено
място.
3. Временна областна
преброителна комисия
Със заповед на
председателя на
Националния
статистически институт
във връзка с
планираното
осемнадесето
преброяване на
населението и жилищния
фонд в Република
България през 2021 г.
беше сформирана
Временна областна
преброителна комисия.
Председател на
комисията е заместникобластният управител на
област Монтана, а
секретар е началникът на
отдел „Статистически
изследвания“ - Монтана
към Териториално
статистическо бюро Северозапад. В състава й
са включени: началникът
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на отдел „Охранителна
полиция“ при Областна
дирекция на МВР –
Монтана; ръководителят
на Териториално звено
„Гражданска
регистрация и
административно
обслужване“-Монтана,
секретарите на общините
Монтана, Берковица,
Лом и Вършец, и експерт
от областна
администрация Монтана.
През годината е
проведено едно
заседание, на което
секретарят на комисията
запозна присъстващите с
организационния план
по подготовката и
провеждането на
преброяването на
населението. По време
на заседанието бе
обсъден и приет
Правилникът за
организацията на
дейността на Областната
преброителна комисията.
4. Областна комисия по
преброяване на
земеделските стопанства
през 2020 г.
През м. август беше
проведено
неприсъствено заседание
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на определената със
заповед на Министъра на
земеделието, храните и
горите Областна
комисия по преброяване
на земеделските
стопанства, в чиито
състав участва и
представител на ОА
Монтана. На зеседанието
беше предоставена
информация относно
подготовката за
стартиране на
преброяването на
земеделските стопанства
на 1 септември 2020 г. и
беше прието
предложението за
назначаване на 3 броя
придружители, с които
анкетьорите да
посещават, райони или
квартали с особени
местни условия. През
отчетния период не са
провеждани заседания на
Областния съвет за
развитие, Областния
обществен съвет,
Областния съвет за
тристранно
сътрудничество,
Областния съвет по
условия на труд
Областния съвет за хора
с увреждания и
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3.Подпомагане
провеждането на
държавната политика в
областта на
образованието с цел
повишаване
посещаемостта и
качеството на
обучението в област
Монтана

Създаване на екипи за
съвместна работа на
институциите по
прилагането на
комплекс от мерки за
обхващане и
включване в
образователната
система на деца и
ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст
(екипите 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.

Консултативния съвет по
опазване горите, рибата
и дивеча.
На 24.01.2020 г беше
проведено заседание на
Областния
координационен център
в област Монтана
създаден в изпълнение
разпоредбите на ПМС
№100. На срещата беше
представена информация
за резултатите от
извършените дейности
по Механизма за обхват,
обсъдиха се поставените
от министъра на
образованието и науката
приоритетни за
изпълнение дейности
през годината.
През отчетния период
беше обощена 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
актуализиране
определените участници
в екипите за обхват на
деца и ученици в
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Подобряване на
връзката на
образованието и
обучението с
потребностите на
пазара на труда в
област Монтана

4. 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
взаимодействие на
ангажираните субекти
при изпълнение на
политики в
социалната сфера

задължителна
предучилищна и
училищна възраст.
Провеждане
На заседанието
заседание на
проведено на 11.02.2020
КЗ за
г., на основание чл.52,
одобрение на
ал.1, т. 4 от Наредба №
подадените до
10/01.09.2016 г. за
началника на
организацията на
РУО Монтана
дейностите в
предложения за училищното образование
държавен план- Комисията по заетост
прием по
съгласува
професии за
Предложението на
учебната 2020
началника на РУО –
– 2021 г.
Монтана. за броя на
паралелките, броя на
учениците в тях и вида
на профилите и
специалностите от
професии по форми на
обучение през учебната
2021/2022 г. за област
Монтана.
Провеждане
1.Във връзка с
заседание на
разработената през 2016
Комисията по
г. Областна стратегия за
социална
развитие на социалните
политика и
услуги 2016-2020 г.,
координиране
която се изпълнява на
дейности на
областно и общинско
ангажираните
ниво с общите усилия на
институции
всички заинтересовани
страни в съответствие с
техните компетенции и
планирани дейности за
развитие, се стартира
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процеса на обобщаване
на предоставената
информация от
кметовете на общини и
от директорите на
териториални структури,
членове на Комисията по
социална политика, за
предоставяните
социални услуги на
територията на областта.
След обобщаване и
анализ на данните от
РДСП Монтана,
неприсъствено бяха
приети годишни
мониторингови доклади
за 2018 и 2019 г. Същите
бяха публикувани и на
интернет страницата на
областна администрация
– Монтана.
2.Обобщена беше
информация от
общините и
териториалните
структури във връзка с
изготвянето на Доклад
за равнопоставеността на
жените и мъжете в
област Монтана през
2019 г. и същият е
представен в МТСП.
3. По искане на МТСП
бе предоставена
информация, свързана с
правата на хората с
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5.Провеждане на
активна 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.

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

Провеждане на
едно заседание
на ОССЕИВ

увреждания на
регионално ниво,
относно:
-предвижданите
политики в областта на
правата на хората с
увреждания за 2020 г.;
-информация за
осъществените политики
в областта на правата на
хората с увреждания за
2020 г.
Във връзка с постъпило
до Областния управител
на област Монтана
Писмо от
Администрацията на
Министерски съвет,
относно изготвяне на
Мониторингов доклад за
2019 г. за изпълнението
на Националната
стратегия на Република
България за интегриране
на ромите 2012-2020 г.,
Областният съвет за
сътрудничество по
етническите и
интеграционните
въпроси следваше да
приеме годишен отчет по
изпълнение на мерките
от Общинските
стратегии за интегриране
на ромите и общинските
планове към тях. Обект
на отчет бяха и други
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6.Осъществяване на

Въведени в

Проведени

мерки, които имат
отношение към
интеграцията на уязвими
етнически групи, с фокус
към ромите в цялата
област.
От 2018 г., за отчитане
на изпълнението на
Областните стратегии за
интегриране на ромите и
общинските планове към
тях се ползва
електронната система за
мониторинг, оценка и
контрол на изпълнението
на Стратегията.
Във основа на
информацията подадена
от общините, беше
изготвен Областен
доклад и беше проведена
писмена процедура за
неприсъствено вземане
на решение за
одобряване на Годишния
мониторингов доклад за
2019 г. за Изпълнението
на Областна стратегия за
интеграция на ромите.
Приетият документ беше
подаден в Системата на
Секретариата на
Националния съвет за
сътрудничество по
естически и демографски
въпроси. /НССЕИВ/.
През отчетния период са
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наблюдение и контрол
върху процеса по
обновяването на
жилищните сгради на
територията на област
Монтана.

експлатация
енергийно обновени
многофамилни
жилищни сгради

заседания на
Комисията по
саниране.
Изпращане на
обобщена
информации до
МРРБ за
напредъка по
програмата

проведени три заседания
на комисията, назначена
във връзка с
осъществяване на
дейностти по програмата
по енергийна
ефективност, както
следва:
-на 31.01.2020 г., беше
извършена проверка на
изпратените от кмета на
община Лом 5 броя
актове обр. 10 и 5 броя
актове обр. 11 за обект –
многофамилна жилищна
сграда – СС „Строител“
гр. Лом.
-на 04.02.2020 г., беше
извършена проверка на
документацията във
връзка с изпратения от
кмета на община Лом за
подпис от областния
управител протокол (акт
обр. 15) за обект –
многофамилна жилищна
сграда СС „Строител“ гр.
Лом. Проверени бяха
представените Акт
обр.15 от 20.01.2020 г.,
Окончателен доклад на
строителния надзор,
както и Декларация на
кмета на община Лом за
допустимост на
дейностите съгласно
Методическите указания
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10.Провеждане на
активна политика
по осигуряване на
заетост и
инвестиране в

1.Провеждане на
заседания на КЗ за
разглеждане и
одобрение на
предложения за

Развитие на
регионалния подход
при разработването и
изпълнението на
програми за обучение

С оглед
разпоредбите
на Закона за
насърчаване на
заетостта и

към Програмата и с тях е
постигнат клас на
енергопотребление „С“
на сградата;
- на 02.04.2020 г., беше
разгледан изпратения от
кмета на община Лом
Протокол към чл. 12
/приложение №4/ от
Договор за целево
финансиране №
ЕЕ1162/25.08.2015 г.
между „Българска Банка
за развитие“ АД,
Министерския съвет,
чрез областния
управител на област
Монтана и кмета на
община Лом по
Националната програма
за енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради за
участие на СС
„СТРОИТЕЛ“, гр. Лом.
На комисията бе взето
решение да предложи на
Областния управител на
област Монтана да
подпише горецитирания
документ.
На 10.06.2020 г., на
основание разпоредбите
на Закона за насърчаване
на заетостта, Комисията
по заетост проведе

2.задоволит
елно
постигната
цел
/50 и над
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човешките
ресурси на
територията на
област Монтана

регионални програми
за заетост.

и заетост, съобразен с
характеристиките на
местния трудов пазар,
местите ресурси и
потенциал за разви
тие.

предоставената
и
компетентност
на КЗ да
одобрява
проекта на
регионалната
програма за
заетост на
област
Монтана
провеждане на
две заседания
през 2020.

заседание във връзка с
изготвянето на
Регионалната програма
за заетост на област
Монтана за 2020 г. На
заседанието 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.
Регионалната програма
за заетост за област
Монтана за 2020 г. беше
разработена по образец
утвърден от Министъра
на труда и социалната
политика и съдържаше:
обосновка и описание на
предложените дейности,
периода за изпълнение,
работодателите по
програмата,
финансирането, броя на
наетите лица, работните
места на които ще бъдат
наети и др.
През настоящата година
със средствата от
бюджета за активна
политика на пазара на
труда на МТСП се

50%/
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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
работодателите
в област

финансираше
осигуряването на
субсидирана заетост за
период не по-малък от 3
и не повече от 4 месеца.
Размерът на средствата
за финансиране на
програмата за всяка
област беше определен
по методика утвърдена
със заповед на
министъра на труда и
социалната политика и за
област Монтана
средствата бяха в размер
на 335 259 лв.
На неприсъствено
заседание от 22.06.2020
г. Комисията по заетост
одобри проекта на
Регионалната програма
за заетост на област
Монтана - 2020 г.
На 11.02.2020 г., на
членовете на Комисията
по заетостта беше
представена информация
във връзка със
стартиралата процедура
на Агенцията по заетост
за проучване на
потребностите от
работна сила. Първото за
2020 г. анкетиране на
работодателите се
извърши през периода 3ти февруари - 20-ти март
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Монтана от
работна сила.

2020 г. (вкл.) и беше
предназначено за
работодателите от
формираната
статистическа извадка за
всяка област.
За работодатели,
непопадащи в извадката,
но желаещи да попълнят
анкетата, беше изготвен
друг електронен
формуляр, който беше
достъпен от сайта на
Агенцията по заетостта
след 04.03.2020 г.
Предвид извънредното
положение се допусна,
че отчетените данни и
заявените професии,
умения и техният обхват
ще претърпят
съществена промяна в
периода по време и след
извънредното положение
и ограничителните
мерки за населението и
бизнеса.
За това проучване
отпадна необходимостта
от изпращане в ЦА на АЗ
на обобщената
информация за
резултатите на областно
ниво от проведеното
проучване сред
работодателите. Поради
тази причина, предвид
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извънредното положение
в страната, не е свиквано
заседание на Комисията
по заетост, а в
електронен формат е
изпратена информацията
от проучването.
През периода от 1-ви
септември до 16-ти
октомври 2020 г.,
Агенцията по заетостта
проведе второ проучване
сред работодателите за
потребностите им от
работна сила.
В изпълнение на
законовите и нормативни
регламенти, както и
съобразно посочените в
писмо на изпълнителния
директор на Агенцията
по заетостта указания, от
Комисията по заетостта
и областния управител, в
качеството им на
регионален орган по
заетостта бяха
осъществени
необходимите
организационни и
координационни
дейности.
В област Монтана общия
брой на работодатели,
попаднали в извадката е
76. Общият брой
работодатели взели
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участие в проучването
/попълнили анкети/ са
54.
Изведените резултати
илюстрират
несъответствие между
предлагането и
търсенето на работна
сила в област Монтана.
Наблюдава се известна
промяна спрямо
тенденциите от
предходни проучвания за
специалисти с найтърсена квалификация в
региона през следващите
12 месеца, които са
свързани и с
възникналата криза с
COVID-19.
Специалистите с найтърсена квалификация
са: готвач, социален
асистент, работник в
озеленяването,
болногледач, монтьор на
транспортна
техника,сътрудник
социални дейности,
касиер, помощниквъзпитател, оперативен
счетоводител, заварчик,
стругар, финансист. За
специалистите с висше
образование или
специалисти с
квалификация, за която
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3.Активизиране на
социалния диалог в
рамките на Областния
съвет по тристранно
сътрудничество и
Областния съвет по
условия на труд за
област Монтана

11.Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса и
подобряване
безопасността на
движение на
територията на
област Монтана

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

Провеждане по
едно заседание
на Областния
съвет по
тристранно
сътрудничество
и Областния
съвет по
условия на
труд
Повишаване нивото
на безопасността и
сигурността по
пътищата

Дейност на
ОКБДП

се изисква
правоспособност, найтърсени са медицински
сестри, преподаватели,
шофьори, психолози,
рехабилитатори,
учители.
През отчетния период не
са провеждани заседания

1.Провеждане на
1.напълно
заседания:
постигната
- на 31.01.2019 г. беше
цел /100 %/
проведена процедура за
неприсъствено писмено
вземане на решение за
одобряване на
разработения Годишен
доклад за 2019 г. и План
– програма за 2020 г. за
изпълнение на
областната политика по
безопасност на
движението по
пътищата.
Дейността по
изготвянето на годишния
доклад за 2019 г. започна
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в началото на м. януари,
като от заинтересованите
структури беше изискана
информация за
извършенотo в областта
на пътната безопасност
през годината и
постигнатите резултати с
цел навременно
изготвяне на Областния
годишен доклад за 2019
г.
-на 13.02.2020 г. беше
проведено заседание на
ОКБДП, на което беше
приет график за
заседанията на
Комисията през 2020 г. и
бяха разгледани
становища от членовете
на Комисията относно
проекта на План за
действие 2021 – 2023 г.
на пътя.
-на 18 декември беше
проведено
неприсъствено заседание
на ОКБДП, на което
членове на
комисията одобриха
Обобщения доклад от
извършените обходи и
огледи от общинските
администрации и
представителите на
ОДМВР – Монтана на
пътищата от
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2.Организиране на
мероприятия, свързани
с безопасността на
движението по
пътищата.

Повишаване нивото
на безопасност и
сигурност по
пътищата

Провеждане на
кампании в
областта на
БДП

републиканската,
общинската и улична
пътна мрежа на
територията на област
Монтана. Също така
беше приет проекта на
План – програма за
изпълнение на
областната политика по
безопасност на
движението по пътищата
за област Монтана през
2021 г. и Правилник за
състава, фукциите,
дейността и
организацията на работа
на комисиата.
През годината членовете
на комисията активно
участваха в проведените
обучения от ДАБДП.
1.На 29 юни, за втора
поредна година на
територията на област
Монтана беше отбелязан
Националния ден за
безопасност на
движението по
пътищата, с мото: „На
пътя животът е с
предимство“. Областна
Администрация
разпространи печатни
материали под формата
на плакати и листовки на
територията на всички
общини и структури в
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областта. Беше
проведена и полицейска
акция за спазване на
правилата за движение
по пътищата.
2.В периода 16 – 22
септември Областна
администрация –
Монтана се включи в
отбелязването на
Европейската седмица на
мобилността под мотото
„Остани жив! Пази
живота!“. Бяха
отпечатани плакати,
които бяха поставени в
сградите на училищата и
детските градини на
територията на областта
с цел превенция на
пътнотранспортни
произшествия.
Областният управител,
заедно с ОДМВР –
Монтана и ОУ „Иван
Вазов“ проведоха редица
мероприятия на
територията на град
Вършец. Денят започна с
лекция по безопасност на
движението на тема
„Остани жив! Пази
живота!“, която
служители на Пътна
полиция при РУ –
Вършец изнесоха на
децата от V-клас –
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бивши доброволци по
програмата „Детско
полицейско управление“.
Учениците проведоха и
практическо занятие по
безопасност на
движението. В град
Вършец децата,
облечени в
светлоотразителни
жилетки, съвместно със
служители на РУВършец раздаваха на
водачите превантивни
брошури и призоваваха
всички участници в
движението да бъдат
внимателни и търпеливи,
за да запазят своя живот
и живота на останалите
хора.
3.На 13 ноември 2020 г.
Областна администрация
Монтана се влючи в
отбелязаването на
Световния ден за
възпоменание на
жертвите от
пътнотранспортни
произшествия. Панихида
в памет на загиналите в
пътни инциденти бе
отслужена в църквата
„Св. св. Кирил и
Методий” в Монтана.
На възпоменателната
служба присъстваха
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3.Провеждане на
заседания на
Областната комисия по
транспорт.

Подобрено
транспортно
обслужване.

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.
Разглеждане на 1.В резултат от
постъпили
проведената
предложения
неприсъствена
от кметовете на процедура Областната
общини за
комисия по транспорт
промени в
одобри предложението
Областната
на кмета на община
транспортна
Чипровци за промяна в
схема.
началния час на тръгване
на автобусна линия от
Областната транспортна
схема Монтана –
Чипровци, от квотата на
община Чипровци, с
маршрутни разписания
№ 103501 и № 10502.
2.Във връзка с
постъпило искане от
кмета на община
Вършец, бе издадено
Решение от Областния
управител на област
Монтана, за
предприемане на спешна
мярка при условията на
Регламент (EO)
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№1370/2007 на
Европейския парламент
и на Съвета от 23
октомври 2007 г., чрез
даване на съгласие за
разрешаване на кмета на
община Вършец, за
възлагане изпълнението
на част от автобусните
линии от общинската,
областната и
републиканската
транспортни схеми и
част от градските линии
на община Вършец.
3.Във връзка с
постъпило искане от
кмета на община
Чипровци, бе издадено
Решение от Областния
управител на област
Монтана, за
предприемане на спешна
мярка при условията на
Регламент (EO)
№1370/2007 на
Европейския парламент
и на Съвета от 23
октомври 2007 г. чрез
даване на съгласие за
пряко възлагане на
превоз по автобусни
линии от областната
транспортна схема, а
именно Монтана –
Превала, с маршрутно
разписание № 103702 от
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12.Осъществяван
е на ефективно и
ефикасно,
стопанисване,
управление и
разпореждане на
имотитедържавна
собственост на
територията на
област Монтана

1.Надзор и актуване на
имоти – държавна
собственост,
извършване проверки и
огледи на имоти
държавна собственост

Опазване и защита на
държавната
собственост

Брой актувани
имоти,
назначени
комисии

квотата на община
Чипровци.
1.През отчетния период
01-12.2020 г. по реда на
ЗДС са извършени
следните дейности:
-Съставени са общо 98
бр. актове за държавна
собственост, както и 1
бр. акт за поправка.
По искане на ведомства
са съставени 66 бр.
актове за частна
държавна собственост и
26 бр. за публична, а
съставените за имоти в
управление на областния
управител на област
Монтана актове са общо
6 бр.
Актовете са вписани в
съответната служба по
вписвания по район на
действие, след което
заверени копия на
вписаните АДС са
връчени срещу разписка,
или са изпратени по
пощата на заявителите.
-Във връзка с промени в
обстоятелства,
констатирани с АДС, са
извършени общо 68 бр.
отбелязвания в АДС, от
които - 51 бр. във връзка
с искания на ведомства
и 17 бр. - служебно.

1.напълно
постигната
цел /100 %/
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-По 2 бр. заявления са
отразени промени в
обстоятелствата върху 2
бр. съставени актове за
държавна собственост.
-По образувани преписки
са издадени 33 бр.
заповеди за отписване на
имоти от актовите книги
за държавна собственост.
За 2 бр. имоти е отказано
отписване, за което са
издадени съответни
заповеди
- През отчетния период
не са издавани заповеди
за изземване на имоти –
държавна собственост
-За периода, на
основание чл. 58, ал. 2 от
Закона за общинската
собственост са
постъпили общо 912 бр.
АОС от общини на
територията на област
Монтана. Извършвани са
проверки на актуваните с
АОС имоти относно
наличие на актове за
държавна собственост.
2.За изпълнение
задълженията на
областния управител по
чл. 54, ал. 6 от Закона за
държавната и
Вътрешните правила за
актуване, управление,
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придобиване и
разпореждане с имоти и
вещи – държавна
собственост в Областна
администрация Монтана,
със заповед на областния
управител на област
Монтана е назначена
комисия за извършване
на 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.
3.През отчетния период
за изпълнение
задълженията на
областния управител на
област Монтана за
извършване на контрол
по изпълнение на
сключените договори за
учредяване безвъзмездно
право на ползване върху
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имоти – частна държавна
собственост в полза на
регионални структури на
синдикати и регионални
ръководства на
политически партии, е
назначена комисия от
служители на областна
администрация Монтана
за извършване на
проверка на място на
имотите с оглед
спазването на забраните,
предвидени в чл. 67, ал.
1 и 6 и чл. 67а, ал. 1 и ал.
5 от ППЗДС. Въз основа
на протоколите от
проверката в края на
месец декември 2020
година е изготвен доклад
до Министерския съвет в
съответствие с
изискванията на ППЗДС.
4.Със заповед на
областния управител
беше сформирана
междуведомствена
комисия, която извърши
проверка на
документите,
представени от
общините Берковица,
Вълчедръм и Монтана за
съответствие с
изискванията на чл. 19б,
ал.5 от Закона за водите
и §1, ал.1, т. 94 от ДП на
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ЗВ за общински язовири,
предмет на предложения
на общините за
прехвърлянето им на
държавата.
По предложения на
комисията, беше
одобрено и осъществено
дарението на четири
язовира от община
Берковица на държавата.
За тези язовири бяха
съставени служебно
(съгласно изискванията
на Закона за водите)
актове за публична
държавна собственост в
управление на Държавно
предприятие
„Управление и
стопанисване на
язовири“ – гр София.
5.Във връзка с
изпълнение на
ангажимент на "ВиК"
ООД гр. Монтана за
минимално ниво на
инвестиции през 2020 г.
в активи – публична
държавна собственост,
като част от одобрената
инвестиционна
програма, беше
сформирана
междуведомствена
комисия, която извърши
проверки на място за да
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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.
Въвеждане на
електронна платформа
за продажба на имоти –
държавна собственост.

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

Проведени
търгове,
продадени
имоти

потвърди възможността
за приемане на
инвестициите в активи –
публична държавна
собственост.
1. Образувана е една
преписка за
прекратяване на
съсобственост, чрез
изкупуване на
държавния дял от
съсобствен между
търговско дружество и
държавата имот,
находящ се в град
Монтана. В имота е
построена една сграда и
същата е собственост на
търговското дружество,
съсобственик в терена.
При спазване
разпоредбите в ЗДС,
Правилника за неговото
прилагане и Вътрешните
правила за управление и
разпореждане с имоти –
държавна собственост е
проведена процедура за
изготвяне пазарни
оценки на дела на
държавата.
Съсобственикът писмено
е уведомен за размера на
пазарната цена на
държавния дял и след
изразено писмено
съгласие от управителя
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на дружеството е здадена
заповед от областния
управител на област
Монтана за продажба на
дела на държавата от
имота на съсобственика.
В определения в
заповедта срок са
заплатени дължимите
суми и със
съсобственика е сключен
договор за ликвидиране
на съсобствеността в
имота, чрез продажба на
дела на държавата.
2. През отчетния период
са подготвени пет
тръжни процедури за
продажба на имоти –
частна държавна
собственост, находящи
се в община Берковица –
2 бр., община Монтана –
2 бр. и община Чипровци
– 1 бр., чиято данъчна
оценка е под 10 000 лева.
За провеждането на
електронен търг чрез
Електронната
платформа, поддържана
от Агенцията за
публичните предприятия
и контрол за всеки един
от имотите са
подготвени заповеди за
откриване на тръжната
процедура и одобряване
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3.Провеждане на
процедури по
предоставяне на имотидържавна собственост
на общини и държавни
структури

Създаване на условия
за дейността на
териториални
структури на
изпълнителната власт
и общините

постъпили
искания от
териториални
структури и
общини.

на документите във
връзка с продажбата.
По този ред бяха
продадени два имота, за
един не се явиха
купувачи, а за
останалите два
процедурата ще
приключи през 2021 г.
1.През месец декември е
постъпила преписка,
съдържаща съгласие на
МЗХ за безвъзмездно
прехвърляне в
собственост на община
Берковица на 18 имота –
частна държавна
собственост и съгласие
за отнемане правото на
управление върху тях,
поради отпаднала
необходимост, във
връзка с последващите
действия с имотите по
реда на чл. 54 от Закона
за държавната
собственост. Със заповед
на областния управител
на област Монтана,
издадена на основание
чл. 17, ал. 2 от ЗДС, от
МЗХГ, респективно от
„Северозападно
държавно предприятие“
– град Враца, поради
отпаднала необходимост
беше отнето правото на
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4.Издаване на
удостоверения относно
статута на имоти и на

Подобряване
обслужването на
ведомства,

Извършване на
проверки в
архив

управление върху
осемнадесетте имота и
бяха извършени
предавателноприемателните действия.
Впоследствие към
постъпилото мотивирано
искане от страна на
община Берковица,
отправено до министъра
на регионалното
развитие и
благоустройството за
придобиване правото на
собственост върху
имотите с оглед
реализиране на проект от
общината за изграждане
на ски писти беше
приложено становище на
областния управител и
същото беше
процедирано.
2. През отчетния период
безвъзмездно са
прехвърляни в
собственост движими
вещи – частна държавна
собственост: на
общината Якимово, лек
автомобил и на
дирекция „Социално
подпомагане“ –
Монтана, климатик.
-Издадени
удостоверения за
наличие или липса на акт
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6.Повишаване
информираността
на обществото
относно ролята,
правомощията,
отговорностите

документи от архив
«Държавна
собственост»

гражданите и бизнеса.

«Държавна
собственост»

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

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

за държавна собственост
на имот или за отписване
на имота от актовите
книги – 638 бр.
-Издадени на
удостоверения за
наличие или липса на
претенции за
възстановяване на
собствеността – 4 бр.
-Извършени справки по
регистри и книги за
имоти - частна и
публична държавна
собственост – 18 бр.
-Издадени заверени
копия от договори,
заповеди и други
документи от интерес на
физическите и
юридическите лица, от
архив "Държавна
собственост" – 14 бр.
- През 2020 г. със
заповед и договор е
учредено сервитутно
право на прокарване на
електропроводно
отклонение през имот –
частна държавна
собственост.
Периодично беше
напълно
актуализирана
постигната
информацията на сайта
цел
на ОА Монтана,
свързана с дейността на
администрацията, в
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на областния
управител и
дейността на
Областна
администрация
Монтана

на дейността на
Областния управител.

2.Поддържане актуална
информация на
страницата на Областна
администрация
Публикуване на
новини и във фейсбук
страница на Областна

информация

Брой новини,
публикации,
регистри

секции:
„Административно
обслужване“, „Достъп до
обществена
информация“,
„Съвети и комисии“,
„Обяви и съобщения“,
„Отчуждаване на
имоти“, „Решения на
общинските съвети”,
„Решения по
административни дела”,
„Териториални
структури“.
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
неговите заместници в
работни срещи, съвети
и комисии, и събития
организирани от
общините и културни
институции и читалища
в областта.
През 2020 г. бяха
поддържани регистрите с
информация видна НА
Интернет страницата на
Областна администрация
и от Портала за отворени
данни на Република
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администрация
Монтана

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 в област
Монтана
Освен изброените, на
страницата на областна
администрация се
поддържат и се
актуализира периодично
информацията в
следните регистри:
1.Регистър на имотите –
държавна собственост в
управление на
Областния управител на
област Монтана
2.Регистър на сделките с
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имоти частна държавна
собственост, извършени
от Областния управител
на област Монтана
3.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
и политически партии.
4.Регистър на имотите държавна собственост в
управление на областния
управител на Област
Монтана - предоставени
под наем
5.Регистър на имоти –
частна държавна
собственост, в
управление на
Областния управител на
област Монтана, за
продажба
6.Регистър на
обществените поръчки,
проведени от Областна
администрация Монтана
по НВМОП и ЗОП
7.Регистър на сигнали и
жалби за корупция,
подадени до Областния
обществен съвет за
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превенция и
противодействие на
корупцията област
Монтана /от 2012 г. до
2020 г./

Имена и длъжност на попълващите:
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС /П/

Съгласувал:
Даниела Миронова, директор на дирекция АПОФУС
/П/
За Главен секретар на Областна администрация Монтана

инж. Нели Дацова, директор на дирекция АКРРДС /П/

(Заповед за заместване № ЧР-04-2/18.02.2021 г. на Областен управител на област Монтана)

24.02.2021 г.
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