ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ЗА 2016 г.
І. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
І.1. Численост
Регламентираната щатна численост за Областна администрация Монтана. с
Устройствения правилник на областните администрации през 2016 г. е 33 броя.
Към 31.12.2016 г. са заети 30 щатни бройки. От тях 9 са по трудово
правоотношение и 21 по служебно правоотношение.
За разглеждания период по ПМС № 212/1993 г. за организиране на денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при
стихийни бедствия и крупни производствени аварии работят 5 служители, които
осъществяват денонощно дежурство.
Две длъжности има по ПМС № 258/2005 г. за дейностите и задачите по
отбранително мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица
с военновременни задачи, които са предназначени за осъществяване охрана на Пункта
за управление. И двете длъжности през 2016 г. са незаети.
Към 31.12.2016 г. по ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои
дейности в бюджетните организации са назначени 2 служители. Те извършват дейности
по поддръжка и хигиенизиране сградата на областната администрация.
По програма „Старт на кариерата” през 2016 г. са сключени 2 рамкови договора
с Агенция по заетостта чрез Дирекция «Бюро по труда» Монтана, в резултат на което за
9 месеца са назначени четирима експарти – двама в дирекция АПОФУС и двама в
дирекция АКРРДС. Срокът на назначените по втория рамков договор е до 01.05.2017 г.
По Регионалната програма за заетост на област Монтана за срок до 5½ месеца,
през периода 17.10.2016 г. - 01.04.2016 г., са назначени и работили 8 безработни лица,
от които 6 – на длъжност Общ работник и 2 на длъжност Координатор.
През 2016 г. са сключени и два рамкови договора с Агенция по заетостта чрез
Дирекция «Бюро по труда» Монтана по Проект КЛИПС с период на действие от по 3
месеца. По проекта са наети общо 7 лица на длъжност «Специалист, обработка на
данни».
По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, за
срок от 2 години (от 12.05.2016г. до 12.05.2018г.), е наето едно лице на длъжност
«Специалист».
І.2. Назначаване на служители
За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. по утвърдената численост на
персонала са назначени шест служители:
 четири служители по трудово правоотношение – един заместник областен
управител, в дирекция АКРРДС – един служител на длъжност главен специалист
и един на длъжност изпълнител-шофьор, в дирекция АПОФУС – един служител
на длъжност главен специалист.
 Двама служители по служебно правоотношение на длъжност младши експерт в
дирекция АКРРДС, след проведени конкурсни процедури.
През 2016 г. са проведени общо три конкурсни процедури за назначаване на
държавни служители. Две от тях приключват с назначаване на младши експерти в
дирекция АКРРДС. Процедурата за длъжността старши експерт в дирекция АКРРДС
приключи без класиране, поради липса на кандидат, който да е преминал успешно
интервюто.
І.3. Прекратяване на правоотношения

През 2016 г. са прекратени правоотношенията с девет служители от утвърдената
численост на персонала, както следва:
По служебно правоотношение – един главен експерт от дирекция АПОФУС и
трима старши експерти от дирекция АКРРДС – по взаимно съгласие, на основание чл.
103, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител;
По трудово правоотношение
- един заместник областен управител, на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 29, ал. 4 от
Закона за администрацията, във връзка с подадена молба за освобождаване;
- един главен специалист в дирекция АКРРДС – на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда, поради съкращаване на длъжността;
- един изпълнител шофьор в дирекция АКРРДС – на основание чл. 328, ал. 1, т. 10
от Кодекса на труда, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст;
- един главен специалист и един специалист в дирекция АКРРДС – на основание
чл. 327, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, поради постъпване на държавна служба;
Прекратено е правоотношението с едно лице, назначено по ПМС № 66/1996 г. за
кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации на длъжност
работник, поддръжка, на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, поради
липса на необходимото образование и професионална квалификация за изпълнение на
работата.
Поради изтичане срока, през 2016 г. са прекратени договорите на наетите по
следните програми и проекти с работодател Областния управител на област Монтана:
Програма „Старт на кариерата” 2016 г. – 2 лица;
Проект КЛИПС – 7 лица.
І.4. Отпуски на служителите
През 2016 г. служителите по щатната численост на Областна администрация
Монтана са използвали 618 дни полагащ им се платен годишен отпуск, 12 дни платен
отпуск за съдебни заседатели и 74 дни неплатен отпуск.
Общия брой дни неизползван платен годишен отпуск към 31.12.2016 г. е 293
дни, в т.ч. 28 дни – неизползван отпуск преди 01.01.2010 г..
І.5. Обучения на служителите
През 2016 г. преминалите обучение служители са 30 на брой – 27 от щатната
численост и 3 от Програма «Старт на кариерата». Те са участвали в 21 проведени
обучения и семинари.
Дванадесет служители са преминали обучения, включени в Годишния план за
обучение на администрацията.
Преминатите обучения по теми са както следва:
 Финансово управление и контрол и вътрешен одит;
 Обществени поръчки;
 Информационни технологии;
 Административно обслужване на физически и юридически лица;
 Енергийна ефективност;
 Защита при наводнения;
 Защита на класифицираната информация на завеждащи и зам. завеждащи
регистратури;
 Дипломатически протокол и етикет;
 Прилагане на административно-процесуалния кодекс;
 Прилагане на гражданския процесуален кодекс;





Разработване, прилагане, мониторинг и оценка на публични политики;
Умения за представяне пред публика;
Иновации, научни изследвания и пердприемачество и др.

І.6. Сключени договори с физически лица за извършване на услуги
В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от
физически лица (граждански договори) се сключват инцидентно и при необходимост, и
за изпълнение на дейности по проекти.
През периода са сключени 19 граждански договори, от които: 7 – с
лицензирани оценители и 12 – с експерти и сътрудници към РИК Монтана:
 седем – с лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти
държавна собственост в управление на областния управител на област Монтана;
 шест с компютърни специалисти и технически сътрудници за подпомагане
дейността на РИК Монтана в Избори за ПВР/НР 2016;
 шест със специалисти за подпомагане дейността на РИК Монтана в Избори за
ПВР/НР 2016 – три за първи тур на изборите и 3 за втори тур.
І.7. Стажове на ученици и студенти
През 2016 г. са проведени общо 13 студентски и ученически стажа – 4
ученически стажа (производствени практики), 7 студентски стажа и 2 студентски стажа
от Централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация.
ІI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
И през 2016 г. една от целите на Областна администрация Монтана е
Прозрачност при предоставяне на административните услуги. Тя е във връзка със
стратегическата цел за открито и отговорно управление от Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020 г.
Целта е постигната чрез изпълнение на следните дейности:
 Предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за
административни услуги, чрез поддържане на актуален списък на
предоставяните административни услуги на гишето за административно
обслужване и на интернет страницата на ОА Монтана – в ОА Монтана и през
2016 г. е предоставена пълна информация за административните услуги,
извършвани от администрацията, която е достъпна за потребителите.
Поддържан е актуален списък на предоставяните услуги на гишето за
административно обслужване и на интернет страницата на администрацията.
 Получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от
качеството на административното обслужване – с цел повишаване
ангажираността
на
служителите,
обслужващи
потребителите
на
административни услуги, на гишето за административно обслужване са
поставени анонимни анкети, които гражданите може да попълват и да изразят
своето мнение, защото удовлетвореността на гражданите е важна предпоставка
за подобряване на обслужването чрез отнасяне към всички потребители
равнопоставено и честно и предоставяйки пълна и вярна информация, относно
извършваните услуги.
Административното обслужване в Областна администрация Монтана е
организирано на принципа „Едно гише”, което е във фоайето на сградата и е лесно
достъпно за посетителите.
Обслужването на гражданите се осъществява без прекъсване чрез подаване на
писмени заявления, предложения и сигнали. Те могат да подават своите заявления от

09,00 ч. до 17,30 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители на
административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до
приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след
обявеното работно време.
За реда и организацията на административното обслужване в администрацията
на 15.03.2010 г. са утвърдени вътрешни правила, които последно са изменени на
04.11.2015 г. в съответствие с промените в Наредбата за административното
обслужване.
През 2016 г. са обработени общо 6680 преписки.
Предоставените административни услуги, след подадени заявления, от
потребителите през 2016 г. са 1186 броя.
В администрацията във висока степен се спазват задължителните стандарти за
качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за
административно обслужване. При изпълнение на служебните си задължения
служителите носят бадж със снимка и данни за имената, длъжността и
административното звено, а при водене на телефонни разговори се идинтифицират с
име и фамилия. Осигурени са места за сядане пред гишето за административно
обслужване. Спазва се времето за чакане на граждани пред гишето да не надвишава 10
минути.
Областна администрация Монтана продължава да поддържа интегрирана
система за управление на качеството и информационната сигурност, съответстваща на
международните стандарти ISO 9001 и ISO 27001, като средство за утвърждаване
доброто име и репутация на държавната администрация.
Основна цел на политиката по качеството и информационната сигурност е
осигуряване съответствието на предоставяните от областната администрация
административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на
държавните и общински органи, гражданите и юридическите лица на територията на
областта.
С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на
гражданите и бизнеса, сайта на администрацията се обновява с актуална информация.
На него се публикува информация за извършваните услуги, приети планове и
стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, новини и съобщения за работата на
Областна администрация Монтана, регистри за имотите държавна собственост и
обществените поръчки, регистър на сигналите и жалбите постъпили до Областния
обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, състав и правилници
за дейността на съветите и комисиите, решения по административни дела и др.
ІІІ. БЮДЖЕТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Утвърденият бюджет на Областна администрация Монтана в началото на 2016 г.
е със 253800 лв. приходи и 684800 лв. разходи за дейност „Областна администрация” и
дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и
мощности”.
През годината той е коригиран с разходите, свързани с произвеждане на избори
за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум и с разходите
по програми за заетост, изготвяне на проектна документация за осигуряване на
проводимост на 9 речни участъка в извънурбанизирани територии и за изработване на
помощен план и план на новообразуваните имоти за местности в с. Студено буче, с.
Николово и с. Войници.

Приходите е предвидено да се формират от приходи и доходи от собственост,
държавни такси, постъпления от продажба на нефинансови активи и други приходи.
Разходите по бюджета са предвидени за възнаграждения и осигуровки на
персонала, за издръжка и за капиталови разходи.
ІІІ.1. Приходи
През 2016 г. приходите на Областна администрация Монтана са 105487 лв., а за
същия период на 2015 г. са 44518 лв.
Приходите по параграфи за 2015 г. и 2016 г. са както следва:
Приходи
§
2405
2406
2408
2500
2802
3600
3701
3702
4022
4040

Наименование на приходния параграф
Наем имущество
Наем земя
Лихви
Държавни такси
Глоби, санкции, неустойки, наказателни
лихви
Други неданъчни приходи
ДДС
ЗКПО
Продажба на сгради
Продажба на нефинансови активи
Общо

Приходи
2016 г.
29576,00
1224,00
1,00
9675,00

Приходи
2015 г.
32799,00
1122,00
16,00
8255,00

Разлика
2016/2015
-3223,00
+102,00
-15,00
+1420,00

952,00

1527,00

-575,00

1790,00
-19745,00
-2146,00
20553,00
41716,00
83596,00

1359,00
-13912,00
-1894,00
0,00
15246,00
44518,00

+431,00
-5833,00
-252,00
+20553,00
+26470,00
+39078,00

Част от приходите са формирани от наем на имоти държавна собственост.
Приходите от продажби са от продажба на сгради и терени държавна
собственост в управление на областния управител.
Събраните държавни такси са за предоставени административни услуги по
Закона за държавната собственост.
ІІІ.2. Разходи
През 2016 г. направените от Областна администрация Монтана разходи са в
размер на 802390 лв.
От тях 62052 лв. са изразходвани за възнаграждения на Районната избирателна
комисия и сътрудниците в нея и за логистично осигуряване процеса на произвеждане
на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум.
За дейността на областната администрация разходите са 656460 лв. – за
възнаграждения и осигуровки на служителите, за издръжка, местни данъци и такси и за
капиталови разходи.
За дейности по отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности са изразходвани 43645 лв. – за възнаграждения, осигуровки и
издръжка на оперативните дежурни в Областна администрация Монтана.
През годината са изразходвани и 40233 лв. за възнаграждения и осигуровки на
наети по програми за временна заетост.

§
01-00
02-00
05-00
10-00
19-00
51-00
52-00

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

Разходи
2016 г.

Разходи
2015 г.

308198,00

324570,00

-16372,00

133967,00

213613,00

-79646,00

104152,00

117618,00

-13466,00

220924,00

105416,00

+115508,00

19111,00

56723,00

-37612,00

3050,00

-3050,00

10663,00
831653,00

+5375,00
-29263,00

16038,00
802390,00

Разлика
2016/2015

По § 01-00 308198 лв. са за възнаграждения на служителите от администрацията
по трудови и служебни правоотношения, като в т.ч. са 6183 лв. за положен извънреден
труд в почивни и празнични дни за изборите за президент и вицепрезидент на
Републиката и национален референдум.
По § 02-00 са изразходвани 133967 лв., от които 13478 лв. за възнаграждения на
наети по извънщатна численост, 270 лв. плащания по договори с физически лица, 13337
лв. за обезщетения, 8266 лв. за СБКО и други плащания, 32382 лв. за възнаграждения
на оперативните дежурни, 34059 лв. за възнаграждения на наети по програми за заетост
и 32175 лв. за плащания във връзка с изборите.
По § 05-00 са отчетени 104152 лв. за осигурителни вноски на всички наети по
щатна и извънщатна численост, по договори за работа по извънтрудови
правоотношения и наети по програми за заетост.
По § 10-00 220924 лв. са за издръжка, от които 13483 лв. за логистично
осигуряване процеса на изборите, проведени през 2016 г., 5305 лв. за издръжка на
дейностите по ОМП и 202136 лв. за издръжка на областната администрация.
Платените данъци и такси по § 19-00 са на стойност 19111 лв. и представляват
данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имоти държавна собственост в
управление на областния управител на област Монтана за 2016 г. и данък за превозните
средства използвани от администрацията.
Придобитите дълготрайни активи са на стойност 16038 лв.
Основните разходи за издръжка на администрация са за материали, горива, ел.
енергия, вода, пощенски услуги, телефонни разговори, командировки и др.
Разходи за издръжка
Наименование на разходния
Разходи
§
параграф
2016 г.
10,00 Издръжка в т.ч.
220924,00
Разходи за материали
33296,00
Разходи за вода, горива и енергия
39189,00
Разходи за външни услуги
117597,00
Разходи за текущ ремонт
14817,00
Платени данъци и такси
Разходи за командировки в страната
9019,00

Разходи
2015 г.
105416,00
22212,00
42506,00
10335,00
8587,00

Разлика
2016/2015
115508,00
+11084,00
-3317,00
+107262,00
+6230,00

5361,00

+3658,00

Разходи за командировки в чужбина
Разходи за застраховки
Други разходи за СБКО
Разходи за договорни санкции и
неустойки
Други разходи

69,00
3636,00
2469,00

-930,00
4612,00
6806,00

+999,00
-976,00
-4337,00

652,00

5309,00

-4657,00

180,00

618,00

-438,00

Разходите за материали от 33296 лв. са формирани от разходи за канцеларски
материали, почистващи материали, представителни разходи за цветя и минерална вода,
материали за поддръжка на сградата на Областна администрация и сградата на
„Расника”, материали и консумативи за автомобилите и др. От тях 7875 лв. са разходи
за материали за техническо осигуряване на изборния процес.
Разходите от 39189 лв. за вода, горива и енергия са за гориво на служебните
автомобили, електроенергия в сградата на Областна администрация и други сгради в
управление на областния управител и за доставка на газ за отопление на сградата,
използвана от администрацията.
Разходите за външни услуги са на обща стойност 117597 лв. – за пощенски
услуги, телефонни разговори, дезинфекция, поддръжка на техника и програмни
продукти, интернет и СОТ, изготвяне на проектна документация за осигуряване на
проводимост на 9 речни участъка в извънурбанизирани територии и за изработване на
помощен план и план на новообразуваните имоти за местности в с. Студено буче, с.
Николово и с. Войници и други.
Текущите ремонти са на стойност 14817 лв. и включват ремонти на автомобили
и помещения в сградата на Областна администрация Монтана.
Разходите за командировки в страната и чужбина са 9088 лв.
Разходите за застраховки на сгради държавна собственост в управление на
областния управител, имущество и транспортни средства са 3636 лв.
Разходи за санкции и неустойки са формирани основно от лихви за неплатените
в срок местни данъци и такси за 2016 г.
ІV. ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
През 2016 г. във връзка с изпълнение на задачите по отбранителномобилизационната подготовка /ОМП/ в област Монтана, като част от подготовката на
страната за отбрана, поддържане на националното стопанство, територията и
населението в готовност за работа във военно време е изготвен Годишен план за работа
по ОМП на Областна администрация – Монтана през 2016 г.
Актуализирани са съставите на Областния съвет за сигурност /ОСС/ – Монтана,
Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, както и схемите за
тяхното оповестяване, Областния кризисен щаб и Областната комисия „Военни
паметници”.
Във връзка с измененията в Закона за защита при бедствия през м. септември
2016 г. се структурира състава на Областен съвет за намаляване риска от бедствия в
област Монтана.
Основните задачи на Съвета са да разработва и координира изпълнението на
областната програма за намаляване риска от бедствия, да координира дейностите по
изпълнение на общинските програми за намаляване риска от бедствия, да разработва,
преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия и др.
Ежемесечно са провеждани занятията с оперативните дежурни по ОСС –
Монтана за изпълнение на функционалните им задължения и тренировки по
оповестяване.

Три пъти през годината (на 01 април, 02 юни и 03 октомври) е проведен тест на
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност. В тази връзка е предупредено населението с цел недопускане на стресови
ситуации. За резултатите от тестовете са изготвяни доклади до министъра на
вътрешните работи.
Проведени са и две тренировки за изпълнение на част от разработения „План за
използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен
характер”.
През годината е работено съвместно с общините. Изготвени са указания до
кметовете на общини от област Монтана по планирането и организиране и изпълнение
на дейности по отбранително-мобилизационната подготовка през 2016 г.
Изготвен е отчет до министъра на отбраната на Р България за изразходените
средства за ОМП през 2015 г. и е направена заявка за такива, необходими за 2017 г.
Издадена е заповед за преглед на готовността за използване на техниката-запас с
мобилизационно назначение.
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за
отбрана, на кметовете на общини в област Монтана е възложено да извършат проучване
на предмета на дейност, технологичните възможности и производствения капацитет на
юридическите лица и еднолични търговци в съответната община за
производство/доставка на основна гражданска продукция и услуги от национално,
отраслово или местно значение за военно време. Събраната информация е предоставена
на Военно окръжие ІІ степен – Монтана.
През 2016 г. са проведени две заседания на областния съвет по сигурност. На
първото е разгледан Плана за противодействие на тероризма в област Монтана и
териториалните структури са запознати с мерките за сигурност, които трябва да
предприемат и действията за реакция при различните степени на готовност. На второто
заседание са обсъдени възможностите за организиране на обучение на Областния щаб
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с
националния и с общинските щабове на територията на област Монтана, свързано с
усвояване на Плана за противодействие на тероризма в област Монтана.
През 2016 г. продължава извършването на превантивни дейности за защитата
на населението и инфраструктурата на територията на област Монтана при бедствия.
В изпълнение на Заповед № Р–50 от 22.03.2016 г. на министър-председателя на
Република България и с цел предприемане на мерки за недопускане или намаляване на
риска от бедствия със заповеди на областния управител на област Монтана са
сформирани междуведомствени комисии, които през пролетта и есента на 2016 г. са
извършили обследване на техническото състояние на водните обекти (язовири,
хвостохранилища, защитни диги, изравнители) на територията на областта.
При пролетната проверка са проверени общо 53 обекта (38 язовира и 3
изравнителя, включени в списъка, утвърден от Министъра на вътрешните работи, на
потенциално опасни язовири за 2016 г., 5 непотенциално опасни язовира, в лошо и
неизправно – неработоспособно състояние при проверки през 2014 г., 3
хвостохранилища и 4 защитни диги).
От 46-те язовира и изравнителя комисията е установила, че 18 са в изправно
състояние, 14 са в неизправно, частично работоспособно състояние, 12 – в неизправно,
неработоспособно и 2 – в предаварийно състояние.
Три от защитните диги са в изправно, а 1 е в неизправно, частично
работоспособно състояние.
От хвостохранилищата 2 са в изправно състояние, а 1 в неизправно, частично
работоспособно.

През есента проверени са общо 52 обекта (42 язовира и 3 изравнителя, включени
в списъка, утвърден от Министъра на вътрешните работи, на потенциално опасни
язовири за 2015 г., 6 непотенциално опасни язовира, в лошо и неизправно –
неработоспособно състояние при проверки през 2014 г., 3 хвостохранилища и 4
защитни диги).
От 45-те язовира е консттирано, че 17 са в изправно състояние, 14 – в
неизправно, частично работоспособно състояние, 10 – в неизправно, неработоспособно
и 4 – в предаварийно състояние.
Състоянието на дигите е останало непроменено от пролетта - три от тях са в
изправно, а 1 е в неизправно, частично работоспособно състояние.
И трите хвостохранилища са в изправно състояние.
С цел подобряване техническото състояние на обектите и ограничаване
възможността за създаване на критични ситуации от комисията са дадени предписания
за изпълнение.
Два пъти в годината са проверявани и критичните участъци на реките в
извъурбанизираните територии.
Във връзка с изпълнение на Програмата за планово почистване на речни легла с
намалена проводимост извън урбанизираните територии на област Монтана е
възложено изготвянето на технически проекти за почистване на девет речни участъка.
През годината при влошаване на метеорологичната прогноза и активиране
оперативното звено към Басейнова дирекция „Дунавски район”, с цел недопускане на
критични ситуации, до неговото деактивиране ежедневно е изпращана информация за
свободните обеми на язовирите и протичането на реките.
Освен това продължава въведената практика общините на територията на
областта да подават в Областна администрация информацията за състоянието на
язовирите и реките ежедневно, без прекъсване.
С цел евентуално мобилизиране на фонд „Солидарност” на Европейския съюз е
събрана информация за преките щети, нанесени на обществената инфраструктура
вследствие падналите снеговалежи и ниски температури в периода 16.01.2016 г. –
20.01.2016 г.
Във връзка с писмо от Окръжна прокуратура Монтана е събрана информация за
използваните съоръжения – въжени мостове с описание на местонахождението,
собствеността, целите за използване и техническото състояние.
С методическата подкрепа на РД „ПБЗН” Монтана през 2016 г. е организиран и
проведен семинар с кметовете на общини и длъжностните лица в областна и
общинските администрации, имащи задължения и отговорности за защита при
бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на който е
направен преглед на новите моменти в нормативната уредба по отношение на
доброволните формирования, тяхното актуално състояние (численост, преминато
обучение, екипировка, готовност за участие в превенция, ограничаване и ликвидиране
на произшествия, готовност за включване в дейности през предстоящия зимен сезон
2016/2017 г. и др.). Изнесена е лекция на тема „Ролята на ръководителя за
функционирането на доброволните формирования”.
Във връзка с изготвяне на Областен план за превенция на престъпността, чиято
основна цел е изпълнение на приоритетите и целите, залегнали в План за изпълнение на
приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на
престъпността за периода 2016 – 2018 г. при отчитане на местната специфика на
сигурността, през м. юли 2016 г. е проведена работна среща с териториалните
структури и кметовете на общини за обсъждане на мерки и дейности за превенция на
престъпността.
През 2016 г. са проведени 5 заседания на Областния щаб за изпълнение на плана
за защита при бедствия. Две от заседанията са свързани с Плана за противодействие на

тероризма, едно с проведеното международно учение „Защита при наводнение”. На
заседание през м. септември са разгледани промените в Закона за защита при бедствия
и е сформиран Областен съвет за намаляване риска от бедствия в област Монтана. През
м. ноември е проведено заседание, на което е обсъдена готовността на областта за
работа при зимна обстановка. От администрацията е събрана и обобщена информация
за техниката, с която ще се осъществява почистването с цел същата да не се дублира и
да се създадат затруднения.
И през 2016 г. в изпълнение на чл. 19, ал. 5 от Правилника за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет, Областният управител, след проверки направени от назначена от
него междуведомствена комисия от експрети, е дал становища по целесъобразност по
направени от кметовете на общини искания за финансиране на обекти с нанесени щети
от природни бедствия.
На основание чл. 137 от Закона за горите със Заповед № ОМП-02-9/04.04.2016 г.
на Областния управител на област Монтана е определен пожароопасен сезон за 2016 г.
от 11.04.2016 г. до 31.10.2016 г., по време на който е забранено паленето на открит огън
и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на
горските територии.
Със заповедта е указано:
 кметовете на общини да информират населението за задълженията и мерките по
защита на горските територии от пожари;
 собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи през горски
територии, да ги поддържат в пожаробезопасно състояние;
 на физическите лица, преминаващи през горски територии, да спазват правилата
за пожарна безопасност;
 на Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите да проведат
инструктаж на членовете си за правилата за пожарна безопасност.
Заповедта е публикувана на интернет страниците на Областна администрация
Монтана и на Изпълнителна агенция по горите. Освен това на интернет страницата на
Областна администрация Монтана е поставен банер на информационния сайт на ГД на
ПБЗН, който дава подробна информация за действия при пожари и мерки и действия за
недопускане на такива.
V. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ
Областна администрация Монтана осъществява дейностите по превенция и
противодействие на корупцията чрез Областен обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията (ООСППК), който е консултативно звено към
областния управител. В него участват представители на различни териториални
структури, представители на местната власт, бизнеса, медиите и гражданското
общество.
През 2016 г. е проведено едно заседание на Съвета. На него са приети промени в
състава на Съвета, разгледани и приети са отчетите на общините от област Монтана, по
мярка 5 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в
област Монтана за 2015 г., за усвоените през второто шестмесечие на 2015 г. от тях
средства, получени от оперативни и други програми, от Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към МС и др., разгледани и приети са отчетите на
общините от област Монтана, по Мярка 3 „Изискване на доклад от общините и
териториалните звена на изпълнителната власт на територията на областта за
въведените от тях антикорупционни мерки” от Програмата за 2015 г., както и отчетите
на общините от област Монтана, по Мярка 4 „Изискване на доклад от общинските
съвети и анализ за въведените мерки за прозрачност при работата им” от Програмата за
2015 г.

Областна администрация Монтана в своята дейност се стреми към прозрачност
на управленските процеси и при предоставянето на публичните услуги.
Предоставянето на административни услуги в Областна администрация Монтана
е организирано на принципа „едно гише”, което ограничава прекия контакт между
потребителя на услугата и служителя и намалява риска от корупционни действия.
Поддържан е актуален Списък на административните услуги.
За по-голяма публичност на дейността по отношение на държавната собственост
на интернет страницата на администрацията и през 2016 г. продължава поддържането
на актуална информация в следните регистри:
 Регистър на сделките с имоти – част на държавна собственост, извършени от
областния управител на област Монтана;
 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния
управител на област Монтана, върху които е учредено безвъзмездно право на
ползване на регионални ръководства на синдикални организации;
 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния
управител на област Монтана предоставени под наем;
 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния
управител на област Монтана;
 Регистър на имотите – държавна собственост, в управление на областния
управител на област Монтана за продажба;
 Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област
Монтана до 2007 г.;
 Главен регистър на имотите държавна собственост на територията на област
Монтана от 2007 г.
При обявяването и изпълнението на обществени поръчки на страницата на
администрацията е публикуван регистър на обществените поръчки, проведени от
Областна администрация Монтана по НВМОП и ЗОП за периода 2010 – 2016 г.
На интернет страницата са публикувани и декларациите на служителите по чл.
12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
които се обновяват при постъпил нов служител и подадена от него декларация.
За повишаване прозрачността в работата на администрацията на всяко
тримесечие на интернет страницата се публикува обобщена подробна информация за
върнатите и оспорени решения на общинските съвети, а своевременно в сектора
„Новини” се обявява всяко едно върнато или оспорено решение.
На интернет страницата на Областна администрация Монтана се поддържа и
актуален регистър на проектите, който включва действащи проекти, приключили
проекти, проекти чакащи одобрение и презентации с възможности за финансиране на
бизнеса по оперативни програми.
Публикуван е и регистър за сигнали и жалби за корупция, подадени до
ООСППК. Информацията в него е от 2012 до 2016 г., като се актуализира след всяко
заседание на Съвета.
VІ. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
През 2016 г. в различни съдебни инстанции в страната от и срещу областния
управител на област Монтана (включително в качеството му на представляващ
държавата по пълномощно от министъра на финансите и от министъра на регионалното
развитие и благоустройството) са образувани и/или водени общо 21 съдебни дела, от
които към настоящия момент 10 висящи и 11 приключени, както следва:




административни – 7 бр. – приключени;
граждански – 14 бр., от тях 10 висящи и 4 приключени.
През отчетния период процесуално представителство пред органите на
съдебната власт е осъществявано по дела, образувани в рамките му, както и образувани
в предходните календарни години. Същевременно част от образуваните дела са
приключили през 2016 г., а други са все още висящи, като за всяка отделна съдебна
инстанция са образувани в различни години и с различен номер.
VІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
През 2016 г. Областният управител на област Монтана не е провеждал
процедури по Закона за обществените поръчки.
VIII. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В Областна администрация Монтана предоставянето на обществена информация
се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и
Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация и достъп до
публичните регистри в ОА Монтана.
На интернет страницата на администрацията са публикувани Вътрешните
правила, обявени са възможните форми за предоставяне на достъп до обществена
информация (преглед на информация – оригинал или копие, устна справка, копие на
хартиен носител, копие на технически носител), дължимите разходи и начините на
заплащане. Публикуван е и образец на заявление, който може да се попълва и в
електронен вид.
Във вътрешните правила е указано помещението за преглед на информацията
чрез разглеждане на оригинали и копия. Определени са и служителите, които имат
задължения по ЗДОИ.
През 2016 г. в ОА Монтана са постъпили 3 заявления за достъп до обществена
информация – едно е писмено, а две по електронната поща. Две от заявленията са
подадени от физически лица и едно от неправителствена организация. През годината
няма оставени без разглеждане заявления.
По две от заявленията е предоставен свободен достъп, а едно е препратено до
компетентния орган, който разполага с исканата информация.
При предоставянето на достъпа до обществена информация е спазен
законоустановения срок.
През годината няма постъпили жалби срещу решения за предоставяне на достъп
до обществена информация.
IX. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
1.Упражняване на контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети.
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, относно контрола за
законосъобразност на актовете на общинските съвети, през отчетния период са
постъпили 201 бр. протоколи и проверени общо 2402 бр. решения. От тях върнати за
ново обсъждане са 24 бр. решения. Преразгледани от общинските съвети са 14 бр.
решения. Оспорени пред Административен съд – Монтана са 6 бр. решения, като от

тях 1 бр. е отменено от АСМ и 4 бр. са отменени от общинските съвети след
оспорването, но преди първото по делото заседание и за 1 все още няма произнасяне от
съда.
За осъществения административен контрол, на Интернет страницата на
Областна администрация Монтана, се публикуваше информация за върнатите и/или
оспорените решения на общинските съвети в областта. Периодично беше
актуализирана и информацията в секциите - „Решения на общинските съвети” и
„Решения по съдебни дела”.
Общински съвет Берковица
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 35 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 604 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 6 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 3 бр.
1. Със Заповед № АК-04-1/04.01.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 59 от Протокол № 5, прието на заседание на Общински
съвет Берковица, проведено на 18.12.2015 г. С посоченото решение общинският съвет
дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
земеделски имот. Решението касае разпореждане със земеделска земя по чл. 19 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в нарушение на
въведената в § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на ЗОЗЗ забрана в срок от 5 години същите да са предмет на
разпоредителни сделки, освен при условията на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ, както
и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други проекти, за
които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.
Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред
Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-3/26.01.2016 г. на областния
управител. Образуваното производство по адм. дело № 77/2016 г. е прекратено с
Определение № 78/04.02.2016 г., тъй като преди първото по делото заседание
оспореният акт е отменен от общинския съвет с Решение № 120/29.01.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-6/15.03.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 166 от Протокол № 12, прието на заседание на Общински
съвет Берковица, проведено на 26.02.2016 г. С посоченото решение общинският съвет
изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Берковица, без да е спазен редът за приемането, изменението, допълнението и отмяната
на подзаконови нормативни актове, уреден в Раздел III на АПК и ЗНА. Съгласно
измененията, общинският съвет по предложение на председателя избира с явно
гласуване – анблок, двама или повече заместник-председатели. Нормата противоречи
на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, тъй като ограничава правото на общинския съветник да
предлага за включване в дневния ред на заседанията, разглеждането на въпроси от
компетентността на съвета и да внася проекти за решения. С друго изменение на
заместник-председателите се предоставят привилегии, присъщи за лица по трудово
правоотношение, какъвто статут има само председателят на общинския съвет.
Заместник-председателите нямат право на отпуски, обезщетение за неползван платен
годишен отпуск, както и на допълнителни трудови възнаграждения и на допълнителни
възнаграждения. Незаконосъобразна е и разпоредбата определяща, че заместникпредседателите са длъжни да изпълняват отделни функции и правомощия на
председателя, когато той им възложи това. Правомощията на председателя на
общинския съвет са конкретно регламентирани в чл. 25 от ЗМСМА и сред тях
законодателят не е предвидил възможност за делегирането им на заместникпредседател.

Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 261/25.03.2016 г.
3. Със Заповед № АК-04-6-(1)/15.03.2016 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 187 от Протокол № 12, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 26.02.2016 г. С посоченото решение
общинският съвет дава съгласие от бюджета на Общинска администрация – Берковица
за 2016 г. да бъдат предоставени финансови средства на физическо лице за издаване на
две стихосбирки. За приемането на решения с такъв характер, следва да се приложи
разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, изискваща мнозинство повече от половината
от общия брой на съветниците. Общински съвет Берковица се състои от 21 общински
съветници и следователно за да има валидно волеизявление са необходими най-малко
11 гласа „За”. Процесното решение е взето с 10 – гласа „за”, което е грубо нарушение
на административнопроизводствените правила по приемането му и на практика води до
липсата на административен акт.
4. Със Заповед № АК-04-6-(2)/15.03.2016 г. на областният управител е върнато
за ново обсъждане Решение № 220 от Протокол № 12, прието на заседание на
Общински съвет Берковица, проведено на 26.02.2016 г. С посоченото решение
общинският съвет приема предложението за допълване на доклада за енергийно
обследване на сградата на Общинска администрация Берковица. За приемането на
решения, касаещи придобиването, управлението и разпореждането с общинско
имущество, разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА изисква мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците. Общински съвет Берковица се състои от 21
общински съветници, и следователно за да има валидно волеизявление са необходими
най-малко 11 гласа „За”. Процесното решение е взето с 10 – гласа „за”, което е грубо
нарушение на административнопроизводствените правила по приемането му и на
практика води до липсата на административен акт. Следва да се отбележи и че
общинският съвет няма компетентност да приема решения, свързани с материята по
обществените поръчки, тъй като не попада сред субектите по този специален закон.
Възложителят при възлагане на обществени поръчки със средства на общината е
кметът. Правомощията на кметът на съответната община като възложител на
обществена поръчка по ЗОП не могат да се преуреждат от съответния общински съвет,
защото липсват правомощия на този орган на местното самоуправление по делегация в
специалния закон.
Решението е потвърдено с Решение № 259/25.03.2016 г. и същото е оспорено
пред Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-6-(3)/15.04.2016 г. на
областния управител. С Решение № 372/30.06.2016 г. на Административен съд Монтана
по дело № 242/16 г. оспореното решение е отменено.
5. Със Заповед № АК-04-12/06.07.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 372 от Протокол № 28, прието на заседание на Общински
съвет Берковица на 24.06.2016 г. С посоченото решение общинският съвет дава
съгласие за промяна статута на общински недвижим имот с начин на трайно ползване
„второстепенна улица” от публична в частна общинска собственост и променя начина
му на трайно ползване от „за второстепенна улица” в „ниско застрояване (до 10 м.)”.
Имотът е отреден за второстепенна улица и като такъв е публична общинска
собственост по силата на закона - чл. 3, ал. 2 от ЗОС, във връзка с § 7, т. 4 от ЗМСМА и
ЗУТ. Общинският съвет може да промени характера на собствеността на общинския
имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да има това предназначение.
Решението на общинския съвет за промяна на вида общинска собственост от публична
в частна, следва да е предшествана от извършената преди това промяна в
предназначението му по смисъла на чл. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС.
Решението не е отменено от общинския съвет и е оспорено пред
Административен съд Монтана със Заповед № АК-04-12-(1)/26.07.2016 г. на областния
управител. Производството по адм. дело № 414/16 г. е прекратено с Определение №

512/11.10.2016 г., поради отмяна на оспорения акт от общинския съвет преди първото
по делото заседание с Решение № 473/30.09.2016 г.
6. Със Заповед № АК-04-25/08.12.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 587 от Протокол № 38, прието на заседание на Общински
съвет Берковица на 25.11.2016 г. С посоченото решение общинският съвет приема
проект на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Берковица. Измененията регламентират случаите, в които собствениците на имоти,
имащи задължения към общината да не могат да се освобождават от ТБО за дейностите
сметосъбиране и сметоизвозване. Нормата на чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ предвижда, че
общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата, неползващи
услугата през съответната година или през определен период от нея, се освобождават
от заплащане на съответната такса. Разпоредбите на ЗМДТ не делегират на общинския
съвет правомощие да регламентира условия, при наличието на които лицата,
неползващи услугата през съответната година, могат да се освобождават от заплащане
на съответната такса. Също така, поставянето на ползването на възможността за
освобождаване от заплащане на съответните такси в зависимост от нерегламентирани в
закона обстоятелства, като конкретното – липса на други данъчни задължения за
предходни години към общината, превръща ТБО не в цена на услугата, каквато би
следвало да е, а в санкция за твърдяно неправомерно поведение на лицето по друго
правоотношение.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 627 от Протокол №
39/21.12.2016 г.
Общински съвет Бойчиновци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 16 бр.
Приети решения на общинския съвет общо - 129 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-15/12.07.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 97 от Протокол № 9, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци на
29.06.2016 г. С посоченото решение общинският съвет приема изменения и допълнения
в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество. В създаденият нов чл. 16а се делегират права на директорите на
училищата/детските градини да отдават под наем предоставените им за управление
общински имоти. Допустимо е имотите общинска собственост да бъдат предоставяни
за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка (чл. 12 от ЗОС), но
не е допустимо управляващите тези общински имоти сами да организират и провеждат
търгове и конкурси за отдаването им под наем. Единствено разписаното тяхно
правомощие е те да сключват договори за наем (чл. 14, ал. 2, изр. 2 от ЗОС), при това
само след провеждане на търг/конкурс и след изрично упълномощаване за това от
кмета на общината. Решението е изменено от общинския съвет с Решение №
107/18.07.2016 г.
Общински съвет Брусарци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 14 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 90 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.

Общински съвет Вълчедръм
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 15 бр.
Приети решения на общинския съвет общо 142 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-5/08.03.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
42 в частта на т. I и т. IV (по отношение на имотите с площ над 10 дка. от приложението
към него) от Протокол № 6, прието на заседание на общинския съвет, проведено на
19.02.2016 г. С решението са определени маломерните имотите, частна общинска
собственост, които да се отдадат под наем за една година без тръжна процедура. Част
от описаните имоти не са маломерни по смисъла на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, а са с площ над 10 дка. На следващо място, извън
посочените в чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ изключения за отдаване под наем без търг или
конкурс на земеделски земи, общинският съвет е длъжен да проведе такива процедури.
Решението е отменено от Общинския съвет с Решение № 59/25.03.2016 г.
Общински съвет Вършец
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 20 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 300 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
Общински съвет Георги Дамяново
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 14 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 131 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 1 бр.
1. Със Заповед № АК-04-7/13.04.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
62 от Протокол № 7/24.03.2016 г. С посоченото решение се открива процедура за
възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на пътници по автобусни линии
от областната транспортна схема от квотата на общината по реда на глава Втора, раздел
I от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. За да бъде
приложен този ред е необходимо да е налице хипотеза на компенсиране на
превозвачите за извършени разходи и/или предоставяне на изключителни права срещу
изпълнение на задължение за обществената услуга за осъществяване на обществен
превоз на пътници с автобуси. В Решение № 62/24.03.2016 г. не се съдържа
информация дали възложителят предвижда такова компенсиране на превозвачите за
извършени разходи и/или предоставяне на изключителни права срещу изпълнението на
задължението за обществена услуга.
Решението е оспорено пред Административен съд Монтана със Заповед на
областен управител № АК-04-9/05.05.2016 г., като образуваното дело № 285/16 г. е
прекратено с Определение № 327/09.06.2016 г., поради отмяна на акта от общинския
съвет с Решение № 74/12.05.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-13/12.07.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 97 от Протокол № 11/30.06.2016 г. на Общински съвет
Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет определя маломерни имоти
– частна общинска собственост за отдаване под наем без търг за една стопанска година,
на основание чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ. Седем от определените имоти са с начин на

трайно ползване пасища, мери и ливади и за тях е приложим специален ред за отдаване
под наем - чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно само на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Решението е
изменено от общинския съвет с Решение № 110/28.07.2016 г.
3. Със Заповед № АК-04-14/12.07.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 99 от Протокол № 11/30.06.2016 г. на Общински съвет
Георги Дамяново. С решението общинският съвет учредява право на прокарване на
водопровод и възникване на сервитут в полза на юридическо лице през общински
имоти, като определя цената на учреденото право, съгласно предварително фиксирана
такава в чл. 24, ал. 1 от Наредбата на общинския съвет за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ,
цената се определя по реда на чл. 210 – по пазарни цени, определени от комисия,
назначена от кмета на общината и е недопустимо да е предварително фиксирана в
нормативен текст. Решението е изменено от общинския съвет с Решение №
109/28.07.2016 г.
Общински съвет Лом
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 25 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 200 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-2/12.01.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 26 от Протокол № 5/23.12.2015 г. С посоченото решение се
изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Лом. Решението е незаконосъобразно, поради
допуснати нарушения на материалния закон, изразяващи се във въвеждането на нови
такси и режими, различни от регламентираните. С измененията общинския съвет
определя, че таксата за издаването на скица зависи от площта на недвижимия имот. За
издаване на заповеди за учредяване на ограничени вещни права, се въвежда такса,
което е в противоречие с чл. 210 от ЗУТ. В него е определен реда и начина за
формиране цената на ограниченото вещно право върху недвижим имот. На същото
основание е недопустимо да се въвежда такса за прокарване на отклонения от мрежи и
съоръжения през улици – общинска територия. Съгласно друго изменение, за проверка
на повторна или следваща молба/жалба, въпрос, за който има официален отговор и
няма нови документи, факти, се събира такса. Проверката на жалбите/молбите на
гражданите е част от производството по издаване на административни актове,
подчинено на разпоредбите на дял втори от АПК по което, съобразно чл. 12, ал. 3 от
АПК не се събират такси и не се заплащат разноски, освен ако това е предвидено в него
или в друг закон. Друг незаконосъобразен текст е въведеното изискването за заплащане
на такса за издаване на разрешение за прокопаване. Липсва законово основание за
издаване на такова разрешение, поради което и общината не може да събира такса за
техническа услуга – издаване на разрешение за прокопаване. Въведена е и такса за
техническа заверка на декларация по чл. 14 от ЗМДТ, без да е взето предвид, че в
случая се касае за служебно попълване на част от данните в декларацията, известни
само на съответните длъжностни лица. Решението е отменено от общинския съвет с
Решение № 47/27.01.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-16/14.07.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 132 от Протокол № 17/30.06.2016 г. С посоченото решение
общинският съвет разрешава, по искане на заявителите, изработването на ПУП-ПР за

изменение на уличната регулация, като се предвижда компенсирането им с част от
терен, отреден „за озеленяване”. Съгласно ЗУТ, озеленените площи са с публичен
характер, същите са извадени от гражданския оборот и за тях са допустими само
ограничен брой действия и градоустройствени мероприятия. Предвижданата
„компенсацията” с част от имота предпоставя отпадане на публичния характер на тази
територия и промяната й в частна, респективно включването й в гражданския оборот и
създаване на възможност за извършване на разпоредителни действия с нея. Липсва
предвидена законова възможност да бъде извършена целената „компенсация”.
Нарушена е и предвидената в чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ процедура за приемане на решение
за промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите
или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени
площи - след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1, от общинския
съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
Решението е изменено от общинския съвет с Решение № 142/29.07.2016 г.
Общински съвет Медковец
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 16 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 154 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 1 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-10/10.06.2016 г. на областният управител е върнато за
ново обсъждане Решение № 106 от Протокол № 10/26.05.2016 г. С посоченото решение
е дадено съгласие за продажба на имот частна общинска собственост, като цената
следва да се определи от лицензиран оценител, но да не е по-ниска от данъчната. В
случая не е посочена началната тръжна цена – минималната стойност на продажбата и
липсва одобрена пазарна оценка. С оглед чл. 41, ал. 2 от ЗОС, одобряването на
пазарната оценка от общинския съвет трябва да предхожда или да съвпада с момента на
вземане на решение за разпореждане с имота чрез продажба. С решението е дадена
възможност за продажба на имота без преди това Общински съвет Медковец да е
одобрил пазарната му оценка. След като колективния орган не е одобрил пазарната
оценка на имота и не е определил въз основа на нея цената, от която да започне
наддаването, то е налице противоречие с разпоредбите на закона. Решението е
отменено от общинския съвет с Решение № 112/30.06.2016 г.
Общински съвет Монтана
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 11 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 315 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 2 бр.
1. Със Заповед № АК-04-18/04.11.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 335 от Протокол № 13/27.10.2016 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото
решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на язовирна стена,
за осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и осъществяването на
техническата експлоатация на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, на
описани в таблица към решението имоти, чрез публичен търг с явно наддаване за
предоставянето им под наем за срок от 10 г. Видно от раздел II на Глава втора от Закона
за водите, единствената възможност, предвидена в същия нормативен акт за
предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън
случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях.
Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на Закона за сдруженията за

напояване, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от
тези норми случаи, а именно: да са били включени в имуществото на прекратените вече
организации по § 12 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, язовирите са били предназначени за напояване и представляват елементи от
напоителната система или технологична обособена нейна част, при условие, че към
момента на влизане в сила на този закон няма сключен договор по § 3, ал. 2, до
предявяване на искане по реда на § 3, ал. 3 и то след съгласуване с надзорния орган,
съобразно § 4, ал. 1 от ПЗР ЗСН.
Решението не е отменено в срок и е оспорено със Заповед на Областният
управител № АК-04-19/22.11.2016 г. пред Административен съд – Монтана.
Образувани са 14 бр. административни дела с №№ 576, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591 и 592, за всеки отделен язовир, като всички са прекратени
поради отмяна на решението от общинския съвет с Решение № 351/24.11.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-21/01.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 348 от Протокол № 14/24.11.2016 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото
решение е дадено съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ
II, кв. 174 и част от бул. „Христо Ботев”, с който се променя регулацията между
описаните имоти, като след влизане в сила на изменението кмета на общината следва
да сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
устройство на територията, за прехвърляне на част от улично пространство към УПИ II
по пазарна оценка. В случая не са налице визираните в чл. 15, ал. 5, във вр. с ал. 3 от
ЗУТ предпоставки за изменение на ПУП – ПР, доколкото този ред е приложим когато
се променят само границите между поземлените имоти, предмет на плана, без това да
рефлектира върху предназначението на същите. На практика имотът – част от уличното
пространство, преминава в границите на друг поземлен имот, като по този начин губи
предназначението си и придобива ново предназначение – за "обществено обслужване".
Общински съвет Монтана е нарушил и забраната в чл. 7, ал. 2 от ЗОС. Според
цитираната норма, имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти – публична
общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в
случаите, определени със закон.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 374/22.12.2016 г.
3. Със Заповед № АК-04-22/01.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 356 от Протокол № 14/24.11.2016 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото
решение е дадено съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ
II, кв. 174 и част от ул. „Проф. д-р Цветан Вълов”, с който се променя регулацията
между описаните имоти, като след влизане в сила на изменението кмета на общината
следва да сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за
устройство на територията, за прехвърляне на част от улично пространство към УПИ II
по пазарна оценка. В случая не са налице визираните в чл. 15, ал. 5, във вр. с ал. 3 от
ЗУТ предпоставки за изменение на ПУП – ПР, доколкото този ред е приложим когато
се променят само границите между поземлените имоти, предмет на плана, без това да
рефлектира върху предназначението на същите. На практика имотът – част от уличното
пространство, преминава в границите на друг поземлен имот, като по този начин губи
предназначението си и придобива ново предназначение – за "обществено обслужване".
Общински съвет Монтана е нарушил и забраната в чл. 7, ал. 2 от ЗОС. Според
цитираната норма, имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти – публична
общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в
случаите, определени със закон.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 374/22.12.2016 г.

4. Със Заповед № АК-04-28/29.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 373 от Протокол № 15/23.12.2016 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото
решение е обявяена продажбата, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот с идентификатор 48489.7.14 и площ 362.00 кв.м., ведно с изградената в имота
сграда и е определена пазарна цена 71 050.00 лв., която е намалена с 30% от
първоначалната цена 101 500.00 лв. Решението е прието, след като за цитирания имот е
бил обявен търг (Решение № 1272/30.04.2015 г.), на който не е имало подадено
заявление за участие. Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Монтана, когато на обявен търг не се
явят кандидати, общинският съвет може да намали първоначалната цена до 50 %. В
случая, решението не е съобразено с разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост (ЗОС). Съгласно нормата, разпоредителни сделки с имоти или
с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но
не по ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се
определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители,
определени по реда на чл. 22, ал. 3. Към датата на приемане на решението по
отношение на имота няма изготвена актуална пазарна оценка от лицензиран оценител.
Определянето на оценката от общинския съвет е извършено на базата на изготвена през
м. април 2015 г. оценка, като същата е със срок на валидност 6 месеца. (висящо)
5. Със Заповед № АК-04-24/01.12.2016 г. е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 352 от Протокол № 14/24.11.2016 г. на Общински съвет Монтана.
С посоченото решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на
язовирна стена, за осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и
осъществяването на техническата експлоатация на язовира, язовирната стена и
съоръженията към нея на язовир „Чернила” чрез публичен търг с явно наддаване за
предоставянето му под наем за срок от 10 г. Видно от раздел II на Глава втора от Закона
за водите, единствената възможност, предвидена в същия нормативен акт за
предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън
случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях.
Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на Закона за сдруженията за
напояване, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от
тези норми случаи, а именно: да са били включени в имуществото на прекратените вече
организации по § 12 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, язовирите са били предназначени за напояване и представляват елементи от
напоителната система или технологична обособена нейна част, при условие, че към
момента на влизане в сила на този закон няма сключен договор по § 3, ал. 2, до
предявяване на искане по реда на § 3, ал. 3 и то след съгласуване с надзорния орган,
съобразно § 4, ал. 1 от ПЗР ЗСН.
Производството по адм. дело № 614/2016 г. е висящо.
В същият период: С решение № 89/16.02.2016 г. на АСМ е отмененa като
незаконосъобразнa т. 2 от Решение № 12/17.11.2015 г. на ОбС Монтана. С
оспорената част от решението е отменена т. 3 от Решение № 158/28.06.2012 г., с
което е дадено съгласие при извършване на конкретна сделка Общински съвет
Монтана да утвърждава всеки договор, който предстои да бъде сключен от
„Технологичен парк” ЕООД Монтана. Отменяйки тази точка от решението, в
противоречие с чл. 12, ал. 3 от Наредбата за упражняване правата на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинския съвет
създава възможност за сключване на договори, които не са утвърдени по установения
ред. В случая се създава едно изключение и привилегирован ред за сключване на
договори от дружеството, различен от този, който е приет за останалите общински

търговски дружества, което е недопустимо. Решението на съда е влязло в законна
сила.
Общински съвет Чипровци
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 20 бр.
Приети решения на общинския съвет общо – 218 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-4/29.02.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение №
73 от Протокол № 7/17.02.2016 г. на Общински съвет Чипровци. С него се определя
като хонорар възнаграждението на председателя на Общинския съвет в размер на 60 %
от възнаграждението на кмета на община Чипровци, без да са изложени мотивите за
реда и начина, по който колективния орган е определил възнаграждението и без да е
конкретизирал продължителността на работното време на председателя. В решението
следва да бъдат посочени съответни измерители за обема и за продължителността на
извършваната работа от председателя на общинския съвет в съвета и комисиите, въз
основа на които е определено и възнаграждението му. Решението е изменено от
общинския съвет с Решение № 90/29.02.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-11/01.07.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 168, в частта на имот под № 3 от таблицата, от Протокол № 14/22.06.2016 г. на
Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е открита процедура за отдаване под
наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за една стопанска година без
търг или конкурс. Решението е незаконосъобразно по отношение на имот, описан под
№ 3 от таблицата, който е с начин на трайно ползване ливада, за който има специален
ред за отдаване под наем, съгласно чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно само на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.
Решението е изменено от Общинския съвет с Решение № 176/20.07.2016 г.
3. Със Заповед № АК-04-23/01.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 239 от Протокол № 22/23.11.2016 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото
решение е приета пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за сграда с
идентификатор 81390.501.338.2 – гараж в гр. Чипровци, ул. „Петър Парчевич” № 72 –
частна общинска собственост, като в т. 2 е дадено съгласие за продажба на описания
имот чрез публичен търг с явно наддаване. Имотът, предмет на решението, е част от
терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. С решение № 909/22.07.2015 г.
Общински съвет Чипровци е променил характера на собствеността от публична в
частна общинска собственост на целия терен и е дал съгласие да бъде дарена част от
него на Министерство на здравеопазването за целите на проект по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, с условие, че при неизпълнение на проекта
от страна на министерството, настоящето решение остава без последствия. С
последващо решение за нуждите на същия проект е определен друг имот. По силата на
решение № 909/22.07.2015 г., след като за нуждите на проекта няма да се ползва терена
на поликлиниката, кметът на общината е следвало да издаде нов акт за публична
общинска собственост, като по този начин установи предишния статут на имота, който
така и е останал непроменен с оглед несбъдване на условието за промяната му.
Решението е отменено от общинския съвет с Решение № 256/21.11.2016 г.
Общински съвет Якимово
Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2016
г. до 31.12.2016 г. – 15 бр.

Приети решения на общинския съвет общо – 119 бр.
Върнати за ново обсъждане решения – 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Монтана – 0 бр.
1. Със Заповед № АК-04-17/11.10.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 113 от Протокол № 18/29.09.2016 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото
решение общинският съвет дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване
на поземлен имот в землището на с. Дългоделци от язовир на блато. Съгласно чл. 78а
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице може да подаде
заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно
ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. Началникът на
общинската служба по земеделие назначава комисия, която извършва проверка на
място и установява начина на трайно ползване на имота. За резултатите от проверката
комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване
на имота, който се одобрява от началника на общинската служба по земеделие. Въз
основа на протокола, общинският съвет приема решение за промяна начина на трайно
ползване на поземления имот. В случая, решението е прието без да е спазена
процедурата, описана в ППЗСПЗЗ. Решението е отменено от общинския съвет с
Решение № 120/28.10.2016 г.
2. Със Заповед № АК-04-26/23.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 141 от Протокол № 21/16.12.2016 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото
решение общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10
години на физическо лице втория етаж от сграда, намираща се в с. Якимово, кв. 86 на
ул. „Г. Димитров” № 104” и упълномощава кмета на общината да предприеме
необходимите действия за изпълнение на взетото решение и подпише договор за
предоставяне на право на ползване. Редът за предоставянето под наем на трети лица на
свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, е уреден в чл. 14, ал. 2 от
Закона за общинската собственост. Цитираната разпоредба предвижда отдаването под
наем да се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се
сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него
длъжностно лице. Следва да се отбележи, че след направена справка в архива за
имотите държавна собственост в Областна администрация Монтана, се установи, че за
цитирания имот има акт за държавна собственост и същият не е отписван от актовите
книги. (висящо)
3. Със Заповед № АК-04-27/23.12.2016 г. е върнато за ново обсъждане Решение
№ 143 от Протокол № 21/16.12.2016 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото
решение общинският съвет в т. 1 отменя свое Решение № 126/30.11.2016 г., с което не
дава съгласие за продажба на фуражомелка за груб фураж. С т. 2 от същото „дава
съгласието си да бъде продадена на търг фуражомелка за груб фураж, намираща се в
УПИ - III 163, 166 в кв. 55, в землището на с. Долно Церовене”. В решението не става
ясно кой е предмета на разпоредителната сделка. В единия случай, предмет на
разпоредителна сделка е недвижима вещ – частна общинска собственост (едноетажна
масивна сграда – фуражомелка с две помещения и навес), за която общината
удостоверява правото си на собственост с АОС, а в другия – предмет на разпоредителна
сделка е движима вещ - фуражомелка, за която не е представен документ за
собственост, който да легитимира общината като компетентен орган да се разпорежда с
тази вещ.
Не е спазена и разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, съгласно която
разпоредителни сделки с имоти и вещни права върху имоти – общинска собственост, се
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Не е посочена

началната тръжна цена – минималната стойност на продажбата и липсва одобрена
пазарна оценка.
2.Осигуряване спазването на законността на територията на областта и
осъществява административен контрол по изпълнението на административните
актове.
През отчетния период, във връзка с осъществяване правомощията на Областния
управител за осигурява спазването на законността на територията на областта и
осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове,
бяха проведени дейности за координация между органите на местното самоуправление
и местната администрация и териториалните органи на изпълнителната власт както
следва:
 Работна среща по повод измененията на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи беше проведена на 21 януари 2016 г.
Експерти на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, Областна дирекция
Държавен фонд „Земеделие” – Монтана, Областна дирекция по безопасност на храните
– Монтана запознаха представителите на общините в областта, както и членове на
Областния консултативен съвет по животновъдството с измененията на нормативната
уредба, относно отдаването под наем или аренда на пасища, мери и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд, както и измененията, касаещи статута на
земеделските земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), които са предоставени за стопанисване и управление на общините.
На срещата се обсъди и новия § 14 от ПЗР на ЗИД на Закона за опазване на
земеделските земи, касаещ условията, при които общинските съвети предоставят и се
разпореждат със земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
По време на срещата бяха разгледани и въпросите, относно подготовката на
списъците с имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ, които ще се отдават под наем или
аренда от стопанската 2016 – 2017 г. и тяхното разпределение в съответствие с
разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ. Създаденият регистър на ползваните пасища, мери и
ливади и регистърът на регистрираните пасищни селскостопански животни в
животновъдните обекти, също бяха коментирани.
Във връзка с прилагане разпоредбата на § 15 от ПЗР на ЗСПЗЗ, беше разгледан и
въпросът, как ще се направи ревизия на договорите за предоставяне на пасища, мери и
ливади и привеждането им в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от
ЗСПЗЗ, както и извършването на проверките по чл. 37м от ЗСПЗЗ.
Със заповед на Областния управител е определена комисия, която да установи
спазена ли е разпоредбата на чл. 37м от ЗСПЗЗ. От кметовете на общини и директора на
ОДЗ Монтана беше изискана информация за извършената от тях на основание чл. 37м,
ал. 4 от ЗСПЗЗ проверка по сключените преди 24.02.2015 г. договори за наем/аренда на
пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. От представените
документи комисията установи, че проверката по чл. 37м от ЗСПЗЗ по сключените
договори за наем/аренда на пасища мери и ливади от ОПФ и ДПФ е изпълнена.
Във връзка с компетентността на областния управител за извършване на
проверка по отношение спазване разпоредбата на чл. 37м, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, и постъпило писмо през м. ноември
от Ръководителя към Инспектората към Министерство на земеделието и храните за
нарушения в разпределянето на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на територията
на общините Берковица и Георги Дамяново беше поискано становище от двете общини
за предприетите действия по привеждане договорите в съответствие със законовите
разпоредби.

 Във връзка с измененията в Закона за нормативните актове (ЗНА), които влизат
в сила от 4 ноември 2016 г., Областният управител проведе работна среща с
представители на единадесетте общини в област Монтана.
Срещата бе ръководена от Председателя на Административен съд Монтана,
който разясни въведената оценка на въздействие, необходимостта от провеждане на
обществени консултации с гражданите и юридическите лица, както и новите срокове за
приемане/изменение на нормативните актове. Срещата завърши с дискусия, на която
присъстващите имаха възможността да зададат своите въпроси и споделят добри
практики от работния процес.
 През годината постъпи едно заявление с искане за извършване на проверка по
ЗГР и отписване на адресни регистрации. Със заповед на кмета на община
Вършец беше сформирана комисия, която извърши проверка и за резултатите се
изготви протокол. Комисията констатира, че няма допуснати нарушения на ЗГР.
3.Дейност на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани,
организации и омбудсмана.
През 2016 г. Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните
администрации при Областна администрация Монтана е разгледала 57 бр. сигнали и
предложения. Проведени са 19 заседания, като за всяко е изготвен протокол за
разгледаните преписки и взетите решения. Постъпилите сигнали и предложения се
докладват от 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.
Всяка от постъпилите преписки е разгледана и обсъдена отделно от останалите и
са взети решения в съответствие с действащата нормативна уредба и правомощията на
областния управител.
От общия брой разгледани преписки по 3 броя са постъпили от:
администрацията на Министерски съвет и от Омбудсмана, и по 1 брой от: МТСП, АПИ,
ОД на МВР, Представител на водачите на таксиметрови автомобили, Сдружение с
нестопанска цел „Агенция за регионално развитие 2015”, РИОСВ и граждани. По три
от постъпилите и разгледани сигнали са сформирани комисии, които на място са се
запознали с изложените факти и обстоятелства.
В по-голяма си част проблемите, посочени в сигналите, са от местно значение –
неправомерно ползване на земеделски имоти, изсичане на гори, проблеми с
водоснабдяването и канализацията, съседски отношения, трудовоправни отношения и
др. Същите са изпращани за решаване по компетентност до съответните институции.
Всички податели на сигналите и предложенията са уведомявани своевременно за
предприети действия или дадени становища от съответните компетентни институции.
4. Организационно – техническа подготовка във връзка с произвеждането на
избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.
Във връзка със задължението на областните администрации по организационнотехническата подготовка при произвеждането на избори, Областна администрация
Монтана е извършила следните дейности:
- На 8 септември 2016 г., областният управител проведе консултации с
представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то
Народно събрание за определяне на състава и ръководството на Районната избирателна
комисия за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на
национален референдум на 6 ноември 2016 г. В консултациите взеха участие
упълномощените представители на ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП – лява България”, ПП

„ДПС”, „Реформаторски блок”, „Патриотичен фронт”, ПП „БДЦ”, ПП „АБВ” и ПП
„Атака”.
- Осигурено беше помещение в сградата на областна администрация, както и
необходимата техника – компютърна конфигурация, телефон, факс, канцеларски
материали и печати за нормалната работа на РИК- Монтана;
- Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на
избирателните списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване и са
транспортирани до всички 11 общини на област Монтана;
Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности за СИК,
след получаване на адресите на избирателните секции и транспортните схеми от
общините;
Подсигурено е помещение на “Информационно обслужване”АД-клон
Монтана за компютърна обработка на изборните резултати;
Разпределени бяха Удостоверенията за гласуване на друго място и
регистрите за издадените удостоверение и са своевременно предани на общините;
Със заповед на областния управител, беше определено помещение в
сградата на областна админстрация Монтана, в което да се съхраняват всички
бюлетини, изборни книжа и материали, които са получени централизирано, до
предаването им на общините в присъствието на представители на РИК. Помещението
беше под постоянна 24-часова физическа охрана на служители на ОД на МВР – Монтана.

В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация
за членовете на РИК – Монтана до общините при предаване на изборните книжа и
материали на секционните избирателни комисии;
- Във връзка с приетия Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в
деня на изборите беше създадена организация за получаване от общините обобщена
информация от СИК за изборната активност съгласно посочените от ЦИК часове.
- Областна администрация Монтана съвместно с РИК – Монтана създаде
организация за посрещането на Секционните избирателни комисии от областта в деня
на избор в сградата на Младежки дом - Монтана и на определено мястото за престой на
транспортните средства;
X .ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ИМОТИ И ВЕЩИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ МОНТАНА. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА
СОБСТВЕНОСТ.
1.Съставяне на актове за държавна собственост
За отчетния период са съставени общо 50 бр. актове за държавна собственост за
48 бр. имоти, от които – 11 бр. в управление на областния управител на област
Монтана. Издадени са и 3 бр. актове за поправка на АДС.
Извършени са общо 83 бр. отбелязвания по издадени АДС, във връзка подадени
заявления на ведомства и други юридически и физически лица по повод настъпили
промени в обстоятелствата, както и служебно във връзка със съставянето на нови АДС,
както и отразяването на извършено разпореждане и отписване.
2.Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост
През отчетния период с Решение на Министерския съвет безвъзмездно в
собственост на община Вършец са прехвърлени 54/100 идеални части от ПИ с
идентификатор 12961.424.115, целят с площ 656 кв. м, ведно с 54/100 идеални части от
построените в имота две сгради. Държавният дял от имота е бил в управление на
областня управител на област Монтана. Въз основа на подадено от кмета на община
Вършец мотивирано искане и положително становище на областния управител е
комплектована преписка, която е изпратена в МРРБ за внасяне на предложение за

издаване на Решение на МС за безвъздно прехвърляне правото на собственост върху
идеалните части от имота и построените в имота сгради на община Вършец. Въз основа
на Решение № 408 от 18 май 2016 г. на Министерския съвет, между областния
управител на област Монтана и кмета на община Вършец е сключен договор за
безвъзмездното прехвърляне правото на собственост върху имота на общината.
По повод постъпило в Министерство на отбраната предложение от ФЛ до
областния управител на област Монтана е изпратена комплектована преписка с искане
за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на държавния дял от съсобствен
имот, намиращ се в град Монтана, ул. „Славянска” № 1. Имотът, предмет на искането е
съсобствен между държавата с предоставени права за управление на Министрество на
отбраната в размер на 73/100 идеални части от самостоятелен обект, представляващ
магазин, целия със ЗП 230,45 кв. м и ФЛ от град София. Въз основа на представените в
Областна администрация документи от областния управител е издадена заповед за
ликвидиране на съсобственостт върху имота и със съсобствениците Кефсизови е
сключен договор за продажба на дела на държавата от имота на цена 127 583 лв.
Приходите от продажба са постъпили по сметка на МО, в чието управление са били
идеалните части от имота.
През първото полугодие на 2016 година е продаден и дела на държавата от
съсобствен имот в с. Долни Цибър, община Вълчедръм. Имотът е съсобствен между
държавата с предоставени пава за управление на областния управител на област
Монтана с 600/1167 идеални части от терена и ФЛ от село Долни Цибър, като
построената в имота сграда е на съсобственика. За дела на държавата от имота на
лицензиран оцентиел е възложено изготвянето на пазарна оценка и след приемането на
същата от комисия по Вътрешните правила за управление и разпореждане с имоти –
държавна собственост е издадена заповед. Въз основа на извършени плащания от
съсобственика на сумата в размер на 1992 лв., представляваща пазарната оценка на
държавния дял, е сключен договор за ликвидиране на съсобственостт чрез продажба на
държавния дял от имота.
Организирана е тръжна процедура за продажба на имот – частна държавна
собственост в управление на областния управител на област Монтана с данъчна оценка
до 10 000 лева, находящ се в местността „Манчовото”, землището на град Вършец,
община Монтана. След проведен предварителен контрол по Вътрешните правила за
предварителен финансов контрол е издадена заповед за откриване на тръжна
процедура, като началната тръжна цена е в размер на 12779 лв., без ДДС. В
съответствие със ЗДС и ППЗДС е направено обявление в централен ежедневник, в
сайта на областна администрация Монтана и на информационното табло в сградата на
областна администрация Монтана. В предвидения в заповедта на областния управител
срок тръжни документи са закупени от 4 ФЛ и ЮЛ, но заявление за участие в търга е
подадено от 1 участник. Търгът е спечелен при достигната на търга цена от 15 535 лв.,
без ДДС След заплащане на сумите, определени в заповедта на областния управител с
купувача е сключен договор за продажба на имота.
След проведено заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за
управление и разпореждане с имоти държавна собственост е взето решение, одобрено
от областния управител на област Монтана за откриване на тръжна процедура за
продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда, намираща се
в имот в землището на село Стубел, община Монтана. Началната тръжна цена за
продажба на имота по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост е
изготвена от лицензиран оценител. Съгласно изготвената оценка пазарната цена на
имота е 11 010 лева. След утвърждаване на протокола от областния управител и след
проведен предварител контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов
контрол със заповед на областния управител е открита тръжна процедура за продажба
на имота. При спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е направено обявление в един

централен и един местен ежедневник, в интернет сайта на областна администрация
Монтана и на информационното табло в сградата на областна администрация Монтана.
В предвидения в заповедта на областния управител срок са закупени 1 брой тръжни
документи и заявление за участие в търга е подадено от 1 участник. Търгът е спечелен
при достигната на търга цена от 11 020,00 лв. След заплащане на сумите, определени в
заповедта на областния управител с купувача е сключен договор за продажба на имота.
През първото шестмесечие на 2016 година до областния управител е подадено
заявление от собственика на сграда, построена върху държавна земя, находяща се в
землището на град Чипровци. Имотът – държавна собственост е в управление на
областния управител на област Монтана. След комплектоване на преписката с
необходимите документи и въз основа на решение на комисията по чл. 7 е издадена
заповед за продажба на имота без търг на собственика на построената в имота законна
сграда. Съгласно изготвената оценка продажната цена е в размер на 8110 лв. без ДДС.
Въз основа на издадена заповед за продажба на имота и изплатени суми по същата със
собственика на сградата е сключен договор за продажба на терена.
Въз основа на подадено заявление от собственика на законно построена сграда,
построена върху имот – частна държавна собственост, находящ се в местността
„Поплаловица”, землището на село Бързия, община Берковица, е проведено заседание
на комисията по чл. 7 от вътрешните правила. На лицензиран оценител е възложено
изготвянето на пазарна оценка на терена, и след приемането на същата е издадена
заповед на областния управител, с която за купувач на терена е определено ФЛ,
собственик на построените в имота сгради. С ФЛ е сключен договор за продажба на
имота, като цената за продажба на същия е 2 181 лева, без ДДС.
Във връзка с Решение на Общински съвет – Лом за безвъзмездно придобиване в
собственост на общината на имоти – държавна собственост, находящи се в град Лом,
ул. „Славянска” № 148 и № 150, до областния управител е постъпило мотивирано
искане от кмета на общината. Получено е и положително становище на МЗХ, в чието
управление са били двата имота – държавна собственост. След комплектоването на
припеската и изпращанаето й в МРРБ, е внесено предложение в МС, и с негово
Решение правото на собственост върху двата имота е прехвърлено безвъзмездно на
община Лом. Въз основа на решението на МС за всеки имот е сключен договор между
областния управител на област Монтана и кмета на община Лом. Договорите са
вписани в Служба по вписванията град Лом и владението върху тях е предадено, за
което са подписани предавателно-приемателни протоколи.
Положително становище е изразено и по повод получено до областния
управител мотивирано искане от кмета на община Берковица, придружено с Решение
на Общински съвет – Берковица за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община
та на два имота – държавна собственост, ползвани от Лесотехническа професионална
гимназия към МЗХ, находящи се в град Берковица. След комплектоването на
припеската и изпращанаето й в МРРБ, е внесено предложение в МС, и с негово
Решение правото на собственост върху двата имота е прехвърлено безвъзмездно на
община Лом. Въз основа на решението на МС за всеки имот е сключен договор между
областния управител на област Монтана и кмета на община Берковица. Договорите са
вписани в Служба по вписванията град Берковица и владението върху тях е предадено,
за което са подписани предавателно-приемателни протоколи.
През второто шестмесечие на 2016 година до областния управител е подадено
заявление от ЮЛ - собственик на сграда, построена върху държавна земя, находяща се
в град Чипровци. Имотът – държавна собственост е в управление на областния
управител на област Монтана. След комплектоване на преписката с необходимите
документи и въз основа на решение на комисията по чл. 7 е издадена заповед за
продажба на имота без търг на собственика на построената в имота законна сграда.
Съгласно изготвената оценка продажната цена е в размер на 1300 лв. без ДДС. След

заплащането на определените в заповедта суми със собственика на сградата е сключен
договор за продажба на терена.
След проведени заседания на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила за
управление и разпореждане с имоти държавна собственост са взети решения, одобрени
от областния управител на област Монтана, за откриване на 4 тръжни процедури за
продажба на имоти – частна държавна собственост, 3 от тях, намиращи се в местността
„Поплаловица”, землището на село Бързия и един в село Ягодово, община Берковица.
Имотите са в управление на областния управител на област Монтана. Началните
тръжни цени за продажба на имотите по реда на чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната
собственост са изготвени от лицензиран оценител, въз основа на сключени договори,
като лицензираните оценители са избрани след проведена процедура по Вътрешните
правила. Съгласно изготвените оценки пазарната цена на имот №061005 е 3 651 лв., на
имот № 0610012 – 1780 лв., на имот № 061007 – 1870 лв., без ДДС, а на имота, намиращ
се в село Ягодово, представляващ УПИ VІ в кв. 21 по плана на селото – 3022 лв, без
ДДС. След утвърждаване на протоколите от областния управител и след проведен
предварител контрол по Вътрешните правила за предварителен финансов контрол за
всеки, със заповед на областния управител е открита тръжна процедура за продажба на
и на четирите имота – частна държавна собственост, в управление на областния
управител на област Монтана. При спазване разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е
направено обявление в един централен и един местен ежедневник, в интернет сайта на
областна администрация Монтана и на информационното табло в сградата на областна
администрация Монтана. В предвидения в заповедта на областния управител срок за
всеки имот по отделно са закупени по 1 брой тръжни документи. Заявление за участие
за всеки търг по отделно е подадено от участника, закупил тръжни документи за този
търг. Достигната на търга цена за продажба на имот № 061005 в землището на село
Бързия е 4010 лв, без ДДС, имот № 061012 е продаден на цена 2 209 лв, без ДДС, имот
№ 060007 на цена от 2 109 лв., без ДДС, а УПИ VІ в кв. 21 по плана на село Ягодово –
на цена от 3 054 лв., без ДДС. За всеки имот въз основа на протокола на тръжната
комисия, е издадена заповед за определеня на купувач на имота и въз основа на
заплатаните суми по тях, за всеки имот с купувача е сключен договор за
продажба.мота.
През отчетния период след предизвестие, отправено от РС на КНСБ – Монтана,
е прекратен договор за безвъзмездно право на ползване върху помещение – частна
държавна собственост, находящо се в град Берковица, ул. „Христо Ботев” № 4. Частта
от имота, ползвана от синдиката е приета от комисия на Областна администрация
Монтана, като за предавателно-приемателните действия е подписан протокол.
По решение на комисията по чл. 7 от Вътрешните правила е инициирана тръжна
процедура за отдаване по наем на част от имот – частна държавна собственост,
представляваща помещение с площ 19,49 кв. м, разположена на първия етаж от сграда с
идентификатор 48489.7.2.1 по кадастралната карта на гр. Монтана, с адрес бул. „Трети
март” № 96, при начална тръжна месечна наемна цена – 80 лв, без ДДС. При спазване
разпоредбите на ЗДС и ППЗДС е направено обявление в един централен и един местен
ежедневник, в интернет сайта на областна администрация Монтана и на
информационното табло в сградата на областна администрация Монтана. В
предвидения в заповедта на областния управител срок са закупени 1 брой тръжни
документи и заявление за участие в търга е подадено от 1 участник. Търгът е спечелен
при достигната на търга месечна наемна цена от 85 лв с ДДС и с наемателя е сключен
договор.
По повод прекратен договор за наем на самостоятелен обект – публична
държавна собственост с предназначение за обществено хранене, находящ се в град
Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на заседание на комисията по чл. 7 от Вътрешните
правила, е взето решение за провеждане на тръжна процедура за отдаването на обекта

под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване. На лицензиран оценител е
възложено изготвянето на начална тръжна месечна цена за обекта и след приемането на
оценката от комисията е издадена заповед на областния управител за откриването на
търг с тайно наддаване за отдаването под наем на обекта, при начална цена 520 лв., без
ДДС. В предвидения в заповедта на областния управител срок са закупени 1 брой
тръжни документи и заявление за участие в търга е подадено от 1 участник. Търгът е
спечелен при достигната на търга месечна наемна цена от 525 лв с ДДС и с наемателя е
сключен договор.
В Областна администрация Монтана през отчетния период е постъпило
заявление от директора на Териториално поделение на Националния осигурителен
институт, гр. Монтана, за отнемане на помещения, ползвани от ТП на НОИ гр.
Монтана, за нуждите на филиала в град Лом, находящи се в самостоятелен обект с
идентификатор 44238.505.1051.1.8 по кадастралната карта на град Лом, пл. „Свобода”
№ 8, ет. 3, поради отпаднала необходимост. За обекта е съставен АДС №
3612/27.05.2013 г. и се състои от четири помещения и една зала. Постъпило е и искане
от Агенция по заетостта, за безвъзмездно предоставяне на едно помещение, което да
бъде използвано за архив.
Във връзка с постъпилите искания и разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от Закона за
държавната собственост, чл. 6, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, областният управител е направил предложение с
комплектована преписка до министъра на Регионалното развитие и благоустройството
за изготвяне на проект на Решение на Министерския съвет за отнемане поради
отпаднала необходимост от ТП на НОИ, град Монтана на две помещения и зала от
самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1051.1.8 по кадастралната карта на
град Лом, пл. „Свобода” № 8, ет. 3 и предоставяне безвъзмездно право на управление
върху залата самостоятелния обект с идентификатор 44238.505.1051.1.8 по
кадастралната карта на град Лом, пл. „Свобода” № 8, ет 3 на Агенция по заетостта за
нуждите на Дирекция „Бюро по труда” гр. Лом. С Решение № 978 от 15 септември
2016 г. на Министерския съвет, залата е предоставена на Агенция по заетостта, а
останалите две помещения съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДС се управляват от Областния
управител на област Монтана.
В Областна администрация Монтана през отчетния период е постъпило искане
от Министерство на вътрешните работи за предоставяне безвъзмездно за управление на
1672/2102 идеални части от имот 1296.423.307 по кадастралната карта на град Вършец,
които са с предоставени права на областния управител на област Монтана. Тъй като
тези идеални части са с отпаднала необходимост за областния управител на област
Монтана и предвид факта, че целият имот се използва от МВР е направено
предложение до министъра на Регионалното развитие и благоустройството за изготвяне
на проект на Решение на Министерския съвет. С Решение на Министерския съвет,
имотът е предоставен за управление на МВР.
До областния управител на област Монтана е постъпило искане от директора на
Областна дирекция „Земеделие” Монтана за безвъзмездно предоставяне на едно
помещение, находящо се на първия етаж в ниското триетажно тяло в сградата на
областна администрация Монтана, за нуждите на Общинска служба по земеделие
Монтана. Помещение № 101 е част от самостоятелен обект с идентификатор
48489.8.31.1.5 и е в управление на областния управител на област Монтана. Изготвено е
предложение да министъра на Регионалното .развитие и благоустройството и с
Решение на Министерския съвет, помещението е предоставено за управлние на МЗХ, за
нуждите на Общинска служба по земеделие Монтана.
Със заповед на областния управител на област Монтана по предложение на
министъра на вътрешните работи поради отпаднала необходимост е отнето правото на
управление върху имот – частна държавна собственост, находящ се в област Монтана,

община Монтана, град Монтана местността „Бърдото”, представляващ ПИ с
идентификатор 48489.23.348 с площ 8444 кв. м по кадастралната карта на град
Монтана.
През 2016 г. безвъзмездно в собственост на община Чипровци е прехвърлена
движима вещ – частна държавна собственост, представляваща лек автомобил марка
“БМВ”, а по искане на кмета на община Монтана безвъзмездно в собственост са
прехвърлени движими вещи, представляващи библиотечни скеции – 2 бр. и библиотеки
– 3 бр., с обща балнсова стойност под 10 000 лв.
За изпълнение задълженията на областния управител по Закона за приватизация
и следприватизационен контрол срок в началото на месец февруари са изпратени писма
до общините, на територията на които има имоти – частна държавна собственост в
управление на областния управител с данъчна оценка над 10 000 лева с искане за
издаване на удостоверения за данъчни оценки на имотите. Получените удостоверения,
придружени със скици на имотите са обобщени в списък, който е изпратен в Агенция
за приватизация и следприватизационен контрол за включването им в публичен
регистър на имотите – частна държавна собственост, подлежащи на продажба от
АПСК.
Във връзка с Решение на Министерския съвет № 949 от 16.11.2012 г. за
отчуждаване на имоти и части от имоти, засягащи се от стройтелството на обект: Път І1 /Е-79/ Обходен път на град Монтана от км. 102+060 до км 114+512,20 в землищата на
град Монтана, с. Долна Вереница, с. Войници и с. Николово, област Монтана и в
съответствие с утвърдените Вътрешни правила за изплащане на обезщетенията на
собствениците на имоти, отчуждени с горецитираното решение на МС своевременно са
провеждани заседания на комисията, на които са разглеждани постъпилите заявления.
През отчетния период на собственици, или техни наследници, или упълномощени лица
са изплатени обезщетения в размер на 27 587,67 лв.
По проекти на Решения на Министерски съвет за обявяване на имоти - публична
държавна собственост за имоти - частна държавна собственост са изразени пет
становища.
В предвидения в Устройствения правилник на Министерскии съвет и неговата
администрация срок, са изготвени становища по проекти на Решения за изменение и
допълнение на Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост и Закона за Физическото възпитание и спорта.
Изготвено е и едно становище относно приемане на Решение на Министерския
съвет за предоставяне на концесия по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства
- неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – органогенни варовици от
находище „Селска река”, разположено в землището на с. Доктор Йосифово, община
Монтана на „КРЕДИ” ЕООД, гр. Монтана.
През отчетния период е изразено и становище по предложен за съгласуване
проект на Решение на МС за приемане на План за действие с мерки за предотвратяване
придобиването по давност на имоти – държавна собственост.
4.Отписване на имоти - държавна собственост
През отчетния период, по образувани преписки са издадени 33 бр. заповеди за
отписване на 44 бр. имоти от актовите книги за държавна собственост.
По искане на собственици са издадени 2 бр. Удостоверения за 2 бр. имоти, че
същите са отписани от актовите книги за държавна собственост. За издаване на
удостоверенията са заплатени такси на обща стойност 40 лв. съгласно одобрената от
МС тарифа.
5.Надзор, опазване и защита на държавната собственост
5.1. Заповеди за изземване
През отчетния период поради неизпълнение на договор за наем е прекратено
наемното правоотношение с наемател на имот – публична държавна собственост в

управление на областния управител на област Монтана. Имотът се намира на нулев
етаж от административна сграда в град Монтана, пл. „Жеревица” № 3. След
прекратяване на договора за наем обектът не е предаден доброволно на комисия на
областна администрация Монтана, поради което на основание чл. 80 от Закона за
държавната собственост е издадена заповед за изземването на обекта от търговеца, кото
е изпълнена със съдействие на органите на полицията в съответствие с ал. 2 на чл. 80 от
ЗДС. След изпълнение на заповедта на областния управител имотът е запечатан ведно с
движимите вещи в него.
5.2 . Надзор върху съставени актове за общинска собственост
Упражнява се регулярно надзор върху съставените АОС. През отчетния период,
на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост, от общините на
територията на област Монтана са изпратени общо 713 бр. АОС, в това число:
 Община Бойчиновци е изпратила 51 бр. акта за общинска собственост;
 Община Брусарци – 9 бр. АОС;
 Община Георги Дамяново - 59 бр. АОС;
 Община Вършец – 68 бр. АОС;
 Община Лом – 35 бр. АОС;
 Община Медковец – 12 бр. АОС;
 Община Монтана – 448 бр. АОС;
 Община Чипровци – 21 бр. АОС;
 Община Якимово – 10 бр. АОС.
За изпратените АОС е извършена проверка за липса/наличие на актове за
държавна собственост. За част от имотите по АОС, са изискани допълнителни
документи, като удостоверения за идентичност по предходни планове на съответния
имот, по-рано съставени АОС и др.
5.3. Проверки свързани със създаване и приемане на кадастрални карти и
кадастрални регистри по Закона за кадастъра и имотния регистър
Във връзка с обявен проект на КККР за землище с. Клисурица, община Монтана
е извършена проверка на място в Службата по геодезия, картография и кадастър –
Монтана. С одобряване на КККР е изискана актуална скица на ПИ с идентификатор
37304.501.93 в управление на областния управител на област Монтана и на основание
чл. 71, ал. 1 от ЗДС за същия е съставен нов АДС № 3825/28.07.2016 г.
Във връзка с изпратено уведомление до областния управител относно
съсдаване на КККР на землищата на с. Николово, община Монтана, с. Замфирово, с.
Боровци и с. Бързия – 2 част, община Берковица, както и на гр. Бойчиновци, със
заповед на областния управител на област Монтана е назначена комисия от експерти,
която да предаде на представители на СГКК – Монтана всички материали и данни
съгласно §6, ал. 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър. С протокол от
23.12.2016 г. са предедени копия на 344 бр. актове за държавна собственост на имоти,
находящи се в обявените територии, както и 1 бр. архитектурно заснемане на
управляван от областния управител имот в с. Замфирово.
6. Обстоятелствени проверки
През периода са извършени обстоятелствени проверки и са издадени
удостоверения по обстоятелствена проверка за общо 734 бр. имоти.
С изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната
собственост, публикувано в Държавен вестник бр. 85 от 28.10.2016 г., са променени
срока и таксата за издаване на удостоверенията.
Събраните приходи от издадени през 2016 г. удоставерения по обстоятелствена
проверка са в размер на 9 575 лв., както следва:
- Обикновена услуга

– със срок на издаване до 14 работни дни: удостоверения за 362 бр. имоти на обща
стойност 1980 лв;
– със срок на издаване до 7 работни дни: удостоверения за 39 бр. имоти на обща
стойност 390 лв;
- Бърза услуга
– със срок на издаване до 7 работни дни: удостоверения за 102 бр. имоти на обща
стойност 1530 лв;
- Експресна услуга
– със срок на издаване до 3 работни дни (по 20 лв/бр.): удостоверения за 153 бр. имоти
на обща стойност 3060 лв;
– със срок на издаване до 3 работни дни (по 15 лв/бр.): удостоверения за 65 бр. имоти
на обща стойност 975 лв;
- Без такса – удостоверения за 13 бр. имоти.
7. Проверка за реституционни претенции
Извършени са проверки и са издадени общо 3 бр. удостоверения за
реституционни претенции, от които – 2 бр. удостоверения на обща стойност 30,00 лв.
и 1 бр. – за 30,00 лв.
8. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти
Във връзка с подадени 36 бр. заявления от заитересовани лица, са издирени и
издадени заверени копия на документи от архива на държавните имоти.
9. Други проверки
През отчетния период са извършвани проверки и справки по регистрите на
имотите - държавна собственост по искане на вещи лица, на юрисконсултите във
връзка с надзора на решенията на общинските съвети, касаещи управление и
разпореждане с недвижими имоти.
През 2016 година са ивършени проверки по искане на публични и частни
съдебни изпълнители за наличие на имоти на общо 222 бр. ФЛ и ЮЛ.
Проверки в архива на държавните имоти са правени и по искане на други
колеги, във връзка с текущи преписки и устни сигнали, както и по нареждане на
областния управител и заместник областните управители.
През отчетния период с оглед изясняване фактическото състояние на имоти –
държавна собственост са извършени проверки на място на имоти в землището на село
Бързия, община Берковица, в землището на град Чипровци и на два имота в град
Берковица, в управление на Агенция по заетостта.
В изпълнение на указания ВАП през цялата 2016 година, своевременно в
Окръжна прокуратура - Монтана са изпращани копия на всички актове /заповеди и
договори/ и на документи, послужили за извършването на сделки по управление и
разпореждане с имоти – частна държавна собственост.
XI. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И
СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА.
1. Регионален съвет за развитие на СЗР и областни съвети и комисии
1.1.Регионален съвет за развитие на СЗР
През отчетния период Областният управител на област Монтана участваше
редовно в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район.
На заседанието проведено на 24 март 2015 г. в гр. Плевен представител на
Министерски съвет е запознал участниците с информация за основните моменти в
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове и отражението му върху финансирането и управлението на проекти. Пред
членовете на Съвета беше представена и информация относно опита и дейността на
фонд ФЛАГ, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти
на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансовите инструменти – Jessica, Фонд на

фондовете и др. На заседанието са обсъдени проблемите, възникнали при поддържане
проводимостта на речните легла извън строителни граници и добива на инертни
материали свързани с разпоредбите на Закон за изменение и допълнение на Закона за
водите.
На 14 и 15 юни 2016 г. в гр. Плевен беше проведено съвместно заседание на
Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и Регионалния
координационен комитет. Представител на Дирекция „Централно координационно
звено“ в Администрацията на Министерския съвет запозна присъстващите с актуална
информация за изпълнението на Приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура“ на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проектите за екологосъобразно
обезвреждане на опасни пестициди и опасни отпадъци от бита на територията на цялата
страна. Представител на Агенция „Пътна инфраструктура” представи информация
относно предвидените за рехабилитация през 2016-2017 г. пътища от републиканската
пътна мрежа на територията на Северозападен район.
На заседанието беше одобрен и Годишният доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.)
за 2015 г.
На заседанието, проведено на 20 и 21.09. 2016 г. в гр. Белоградчик представител
на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД представи пред ченовете на
Регионалния съвет за развитие, проект на Наредба за условията, реда и сроковете за
изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и
схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от Закона за регионалното развитие.
Представител на Министерството на образованието и науката запозна
присъстващите с инструментариума за анализ на потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците на ниво община, към Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците по чл. 196 от Закона за
предучилищното и училищното образование. Обсъдена беше също структурата и
съдържанието на областната стратегия.
На заседнието проведено на 12.12.2016 г. в гр. Видин, членовете на Съвета са
запознати с резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Националната
стратегия за регионално развитие 2005 – 2015 г.. На членовете на съвета беше
представена информация относно етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, СтранджаСакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони; мерките,
които могат да бъдат предприети за иницииране учредяването на Организация за
управление на туристически район „Дунав“, с цел изпълнение на дейностите
регламентирани в закона за туризма и информация за финансовите инструменти по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“
1.2.Областен съвет за развитие
През 2016 г. бяха проведени - едно редовно заседание на Областния съвет за
развитие и една неприсъствена процедура за вземане на решение.
На 23.03.2016 г. беше обсъден и одобрен разработеният проект на Областна
стратегия за развитието на социалните услуги в област Монтана за периода 2016 – 2020
г. В заседанието участваха и директорът на РД „Социално подпомагане” – Монтана ,
членове на Областния оперативен екип, подготвил стратегическия документ, кметове
на общини, представители на дирекциите „социално подпомагане” и регионалните
браншови структури в област Монтана.
Стратегията трябва да доведе до значително намаляване на дела на хората в
специализирани институции в областта чрез развиване на социални услуги за
извеждането им, закриване на институции и качествени социални услуги от резидентен
тип със среда близка до домашната.

Приетият стратегически документ беше публикуван в Интернет-страницата на
Областна администрация Монтана.
С оглед на необходимостта от актуализиране на Правилника за устройството и
дейността на функциониращата, на основание чл.66, ал.1 от ППЗРР, постоянна комисия
по социална политика към Областния съвет за развитие, беше приложена писмена
процедура за неприсъствено вземане на решение от страна на съвета, за одобряване на
промени във връзка с приетата Областна стратегия за развитието на социалните услуги
в област Монтана за периода 2016 – 2020 г.
За проведената писмена процедура е изготвен протокол с дата 15.07.2016 г.,
който е изпратен за сведение на Секретариата на Регионалния съвет за развитие на
Северозападен район и на членовете на Областния съвет за развитие.
1.3. Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча
Анализ на извършените контролни дейности в горските територии в област
Монтана за периода 01.01.2016 г. – 15.11.2016 г. , представен от Директора на РДГ Берковица, беше обсъден на редовно заседание на Консултативния съвет по опазване
на горите, рибата и дивеча, което се проведе на 29.11.2016 г. В заседанието взеха
участие представители на общините, Държавните горски стопанства, Ловно-рибарските
сдружения и ведомствените териториални структури, имащи отношение към
упражняването на контрол в горите от областта.
Участниците имаха възможността да се запознаят с планираните стъпки по
повод на предстоящото разработване на Областен план за развитие на горските
територии, както и с информация относно въведените през 2016 г. електронни превозни
билети и GPS системи за проследяване на моторните превозни средства,
транспортиращи дървесина. По темата, свързана с контрола върху незаконните
дейности бяха презентирани и начините за осъществяване на видеонаблюдение в
обектите по чл.206 от Закона за горите.
1.4.Областна епизоотична комисия
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка през отчетния период бяха
проведени седем заседания на Областната епизоотична комисия.
На 11.03.2016 г. се проведе първото заседание на Областната епизоотична
комисия, на което представители на ОД на БАБХ – Монтана представиха
епизотоологичен анализ на заразените с антракс животни и хора в страната през
изминалата 2015 година и презентация на тема – „Болести по животните, актуални за
България”.
Извънредно заседание на Областната епизоотичната комисия се проведе на
20.04.2016 г. във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на
болестта заразен нодуларен дерматит на територията на страната. Беше представена
актуална информация за епизоотичната обстановка в страната по отношение
разпространението на болестта заразен нодуларен дерматит., която е силно заразна, с
латален изход, засяга едрите преживни животни и причинява сериозни икономически
загуби. На представителите на общини беше указано да организират срещи с
фермерите, по места, и стопаните в пограничните райони, за да бъдат запознати със
сериозността на ситуацията и, че при най-малкото съмнение животновъдите следва да
се обърнат за съдействие към ветеринарните специалисти в населените места или
експертите от Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана.
На проведеното на 14.06.2016 г. заседание на Областната епизоотична
комисията експерти от ОДБХ - Монтана представи актуална информация относно
огнищата и мащабите на разпространение на болестта Заразен нодуларен дерматит и
бяха обсъдени мерките за контрол и ограничаване на движението на животни на
територията на страната и в област Монтана.

Членовете на комисията бяха запознати и с някои промени в Закона за
ветеринарномедицинската дейност, отнасящи се до конфискация и ликвидиране на
еднокопитни животни (коне) с неизвестен произход, оставени свободно да се движат и
без контрол от стопанин, с което се цели да се засили контролът върху здравния статус,
идентификацията и движението на животните.
Беше представена презентация във връзка с кампанията на световната здравна
организация за защита на животните (ОIE) „За повишаване на контрола върху
популацията от бездомни кучета в балканските страни” – бъдете отговорен стопанин!.
Заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с предприемане на
превантивни мерки срещу болестта Африканска чума по свинете (АЧС) се проведе на
25.10.2016 г. На срещата присъстваха представители на общините в област Монтана,
ОДБХ, РЗИ, РДГ, СДП, ОУ ПБЗН, ОД на МВР, ЗЖУ, РИОСВ и Ловно-рибарските
дружества на територията на областта.
По време на заседанието стана ясно, че Българската агенция по безопасност на
храните изпълнява Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по
свинете в България за периода 2016 – 2018 г., която е част от мерките към
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите
по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г. Програмата се изпълнява на
територията на цялата страна, със специален фокус върху високо рисковите региони по
отношение на болестта: Бургас, Варна, Добрич, Силистра и Шумен. Програмата
включва: Периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти от
високо рисковите за АЧС региони; Вземане на проби, чрез ловците от отстреляни и
намерени умрели диви прасета; Контрол на ваксинацията на диви хищници срещу Бяс;
Вземане на проби от отстреляни лисици и вземане на проби от намерени умрели в
горите или убити на пътя лисици.
Експерт от ОДБХ- Монтана разясни, че африканската чума по свинете се
предизвиква от ДНК – вирус, който не е опасен за здравето на човека и, че дивите
прасета се явяват основния преносител на болестта. Той апелира към представителите
на ловните и горски стопанства в област Монтана да следват указанията на
специалистите и да ги информират в случай на съмнение за заболяване при животните.
Извънредно заседание на Областната епизоотична комисия беше проведено на
27.10.2016 г. във връзка с възникнало огнище на псевдочума по птиците в кв.
Младеново, гр. Лом.
Експерти от ОДБХ-Монтана запознаха членовете на комисията с клиничните
признаци на заболяването Псевдочума по птиците – етиология, възприемчивост,
епизоотологични особености, патогенеза, клинични признаци, патологоанатомични
изменения, имунизиране, профилактика и борба.
Присъстващите бяха запознати със мерките, които следва да се предприемат за
ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест по птиците в огнището и
организацията на изпълнението им.
Превантивни дейности за недопускане на заболяването високопатогенна
Инфлуенца по птиците на територията на област Монтана бяха обсъдени на редовно
заседание на Областната епизоотична комисия проведено на 22.11.2016 г. Освен
включените в постоянния състав на комисията ведомствени териториални структури,
участие в заседанието взеха и представители на общините, държавните горски
стопанства и ловно-рибарските сдружения в областта. Беше решено с цел запознаване с
епизоотичната обстановка и изпълнение на набелязаните мерки да бъдат свикани
Общинските епизоотични комисии в 11-те общини от област Монтана.
Заседание на Областната епизоотична комисия се проведе на 28.12.2016 г. , на
което представителят на ОД на БАБХ в Монтана уведоми присъстващите, че със
Заповед № РД-11-2632/28.12.2016 г. на Директора на Българската агенция по

безопасност на храните е обявено първично огнище на Инфлуенца тип А в
животновъден обект в кв. Мала Кутловица, гр. Монтана.
С оглед на констатираните и в други области от страната огнища на инфлуенца
по птиците бяха въведени забрани по отношение провеждането на пазари и тържища на
живи домашни птици, любителски риболов и лов на пернат дивеч за територията на
цялата страна. Подробно бяха разписани стъпките, които следва да бъдат предприети от
страна на длъжностните лица към отдел “Здравеопазване на животните” при ОД на
БАБХ съвместно с представителите на ведомствените териториални структури,
общинските и частно практикуващите ветеринарни лекари. По отношение на
неутрализирането на установеното в кв. Мала Кутловица огнище беше изяснено, че ще
бъдат предприети законово регламентираните мерки, свързани с хуманно умъртвяване и
загробване на домашните птици, санитарна обработка на огнището (двора), ежедневни
клинични прегледи в 3-километровата зона и въвеждане на постоянно наблюдение и
контрол в обхвата на 10-километровата зона около огнището.
2. Осъществяване на международни контакти на областта на регионално
ниво
2.1.Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.
През отчетния период технически беше осигурявано участието на заместник
областния управител в заседанията на Съвместния комитет за наблюдение на Програма
Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Основен акцент на проведето на 04.08.2016 г. в гр. Русе заседанието беше
представянето и одобряването на инвестиционните предложения, подадени в рамките
на първата покана за набиране на проектни предложения.
Комитетът за наблюдение не успя да постигне консенсус по отношение на
извършеното от оценителната комисия класиране на проектите, предвид факта, че от
подадените над 150 инвестиционни предложения едва 39 са предложени за
финансиране.
Голяма част от предложенията бяха отхвърлени поради технически пропуски и
административни несъответствия, което не удовлетворяваше българската страна.
Съгласно изразената от българските участници в състава на комитета позиция
приоритет при оценяването следва да бъде отдаден на значението, което биха имали
проектните инициативи за развитието на регионите и изпълнението на националните
приоритети в областта на инфраструктурата, околната среда и защитата при бедствия.
По този начин ще бъде постигнат оптимален трансграничен ефект от разходването на
заделените по програмата средства.
В останалите точки от дневния ред членовете на комитета одобриха извършените
промени в наръчника за визуална идентичност на програмата и системата за финансов
миниджмънт и контрол.
На 30 септември 2016 г. в Букурещ, Румъния беше проведена среща на румънския
състав от Комитета за наблюдение на програмата. Българският състав не взе участие в
събитието поради несъгласие с резултатите от извършените подбор и оценка на
инвестиционни проекти по първата покана за набиране на предложения.
Впоследствие беше изпратено становище във връзка с проведена писмена
процедура от страна на КН за одобряване на предложен пакет от инвестиционни
предложения подаден в рамките на първата покана по Интеррег V-A Румъния –
България 2014-2020 г.
На 8 декември 2016 г. в гр.Плевен беше проведено Шестото редовно заседание на
Комитета за наблюдение с основен акцент одобряване на проектите, подадени и
оценени в рамките на втората покана за набиране на предложения.

2.2.Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България
– Сърбия 2014-2020 г.
През отчетния период технически беше осигурявано участието на Областния управител в
проведените заседания на Съвместния комитет за наблюдение Програма Интеррег ИПП

България – Сърбия 2014-2020 г.
За отчетния период са проведени две редовни свои заседания – 21 април 2016 г,
гр. Ниш, Сърбия и 15 юли 2016 г., гр. Божурище, България.
На първото заседание бяха представени - Годишния доклад за напредък по ИПА
ТГС България – Сърбия 2007-2013 г. за 2015 г. и първия Годишен доклад за напредък и
текущо състояние на Програма Интеррег ИПА ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.
към 31.03.2016 г. в това число и регулаторните изисквания за електронно сближаване.
Основна точка в дневния ред на заседанието проведено на 15 юли 2016 г. беше
одобряване на списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата покана за
набиране на проектни предложения на програмата. Предвид изключително високия
интерес към програмата и поради големия брой получени проектни предложения с
високо качество Съвместният комитет за наблюдение одобри включване на
допълнителни финансови ресурси, предвидени за 2018 г., като по този начин общият
бюджет на Първата покана възлиза на 18 570 429 евро. Увеличеният бюджет ще е
достатъчен за финансиране на 36 съвместни трансгранични проекта, разпределени в
три основни приоритетни оси: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда.
На 10 февруари 2016 г. КН проведе неприсъствена процедура за вземане на
решение по повод на предложението на Управляващия и Националния партниращ
орган за оправомощаване на СКН на програмата Интеррег Трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г. да взема решения и да одобрява
документи относно изпълнението и приключването на Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г. - от страна на Областния управител на
област Монтана е изпратено съгласувателно писмо,
На 23 февруари 2016 г. КН проведе и една неприсъствена процедура за вземане на
решение във връзка с добавяне на базови и целеви стойности по отношение на
качествените индикатори за резултат на трансграничната програма, както и за
изменение на описанието на точка “Оценители” от документа “Допустимост на
разходите по техническа помощ” - от страна на Областния управител на област
Монтана е изпратено съгласувателно писмо.
3. Провеждане на държавната политика в областта на регионално ниво и
координиране работата с органите на изпълнителната власт
3.1.Оперативни програми “Иновации и конкурентоспособност” и
“Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г.
През отчетния период Комитетът за наблюдение на Оперативните програми
“Иновации и конкурентоспособност” и “Инициатива за малки и средни предприятия”
2014-2020 г., в който Областният управител на област Монтана участва като титулярен
член с право на глас, е провел писмени процедури за неприсъствено вземане на
решение както следва:
 Процедура от 27.01.2016 г. относно промяна на Индикативната годишна работна
програма на КН на ОПИК 2014-2020 г. за 2016 г. чрез добавяне на две
процедури от Индикативната годишна работна програма за 2015 г.
 Процедура от 08.03.2016 г. относно предложени от Управляващия орган План за
оценка на ОПИК 2014-2020 и Методология и критерии за подбор на операции
по процедура за предоставяне на БФП чрез директно предоставяне на конкретен
бенефициент - София Тех Парк АД - Фаза 2 на проект „Създаване на научнотехнологичен парк” по ОПИК, Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и

иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и
иновации".
 Процедура от 28.03.2016 г. относно договаряне на неусвоените средства и
увеличение на бюджета на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. с цел финансиране на максимален брой
проектни предложения по първи и трети краен срок за кандидатстване,
включени в резервния списък с предложения и успешно преминали допустимия
праг от 66 точки.
 Процедура от 25.04.2016 г. относно проект на методология и критерии за подбор
на операции по операция „Инструмент за неограничени гаранции по
инициативата за МСП“ по Оперативна програма „Инициатива за МСП“,
Приоритетна ос 1: „Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в
България“, Инвестиционен приоритет 1.1: "Подкрепа за капацитета на МСП за
растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и
участие в процеса на иновации".
 Процедура от 31.05.2016 г. относно проект на методология и критерии за подбор
на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ "Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за
инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ" в рамките на Инвестиционен
приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“ на ОПИК.
 Процедура от 25.08.2016 г. относно одобряване напромени във Вътрешните
правила за работата на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и Оперативна програма
“Инициатива за МСП” 2014-2020 г.
 Процедура от 12.12.2016 г. на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 г. относно
одобряване на Окончателен доклад за изпълнението на ОП "Развитие на
конкурентоспособността
на
българската
икономика"
2007-2013
и
на Методология и критерии за подбор на операции по процедура "Повишаване
на енергийната ефективност в големи предприятия", Инвестиционен приоритет
3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Приоритетна ос 3
„Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК.
На 24 ноември 2016 г. Областният управител на област Монтана взе участие в
Третото присъствено заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 г., на което
беше представе проекта на окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ). Бяха
обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура
„Развитие на клъстери в България“ и по процедура „Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия“. Участниците се запознаха и с напредъка в
изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ през 2016 г.
3.2.Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Комитетът за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
г., в който Областния управител на област Монтана участва като титулярен член с
право на глас, е провел през отчетния период две присъствени заседания както следва:
Първо, учредително заседание, състояло се на 13 април 2016 г. в комплекс
“Бояна ” с основни точки в дневния ред - обсъждане и приемане на проект на Вътрешни
правила за работа на КН на ПМДР и обсъждане и одобрение на Индикативната
годишна работна програма за 2016 г.
Второ заседание, състояло се на 30 юни 2016 г. в комплекс “Бояна ” с основни
точки в дневния ред - обсъждане и одобряване на проект на методология и критерии за

подбор на проектни предложения във връзка с обявяване на процедури по ПМДР,
обсъждане и одобрение на промени в Индикативната годишна работна програма за
2016 г. и одобряване на Годишен доклад за напредък за 2015 г.
На 13 юли 2016 г. КН на ПМДР е провел и писмена процедура за неприсъствено
вземане на решение, свързан с проект за изменение на критерии 7 по мярка 5.4
“Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.
4. Провеждане на работни срещи в сферата на регионалното развитие
 На 22 февруари 2016 г. областният управител беше домакин на изнесено
заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските
фондове в 43-то Народно събрание на тема „Програмите, съфинансирани със
средства от ЕС – проблеми, научени уроци, перспективи”.
В срещата взеха участие народните представители от региона, депутати от
парламентарната комисия, представители на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, Министерство на икономиката, Централното координационно
звено, кметове на общини от област Монтана, териториални структури, представители
на фирми, неправителствени организации и гражданското общество в област Монтана.
Програмата за развитие на Северозапада беше сред основните теми които бяха
коментирани по време на изнесеното заседание. Кметовете на общините в област
Монтана споделиха за различни проблеми, сред които осигуряването на собствени
средства по програмите. Направени бяха предложения да се облекчи процедурата за
кандидатстване с проекти по европейските програми, както и удължаване на срока за
подаване на документи.
 През 2016 г. в областна администрация Монтана, съвместно с Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, бяха проведени две
срещи с представители на малкия и среден бизнес – на 21 април 2016 г. и на 27
юни 2016 г. с цел подобряване на комуникацията между държавата и бизнеса,
както и прилагане на активни мерки за насърчаване на предприемачеството.
Темата на първата среща беше „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ и
в нея взеха участие представители на малкия и среден бизнес и неправителствени
организации на територията на област Монтана. По време на срещата бяха представени
дейностите на АНМСП, новите мерки в подкрепа на намирането на външни пазари и
партньори за българския бизнес. Разяснени бяха процедурите по кандидатстване с
проекти по Националния инвестиционен фонд. Експерти от Агенцията презентираха
новата програма на ИАНМСП и „Микрософт България” „Модерният бизнес”, която е
насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно
управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Експерти от ОИЦ – Монтана
запознаха присъстващите с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса от
Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016.
Темите представени на втората среща - „Маркетинг и киберсигурност”,
„Успешен маркетинг на международни панаири и изложби”, „Киберсигурност –
заплахи и посредствия от хакерски атаки за вашия бизнес”, „Дигитален маркетинг” и
„Киберсигурност – Как да опазим бизнеса си от хакерски атаки”, бяха подбрани на
база обратна връзка от компаниите и публичните организации, които работят с тях и
имаха за цел да подпомогнат бизнес развитието на малките и средни предприятия в
България.
 На 14 април 2016 г. беше проведен семинар с кметовете на общини в областта на
тема “Актуални предизвикателства пред общините във връзка с успешната

подготовка, финансиране и изпълнение на публични проекти, като фактор за
успешно и устойчиво регионално развитие през програмния период 2014-2020
г.”
Темата на събитието беше свързана с предстоящото влизане в сила на новия Закон за
обществените поръчки, регламентиращ правомощията и отговорностите на кметовете
на общини и общинските администрации в качеството им на публични възложители на
обществени поръчки, а също и с актуални въпроси, касаещи кандидатстването и
изпълнението на европроекти, съфинансирани със средства от ЕС през програмен
период 2014-2020 г.
 Регионална среща с представители на бизнеса, професионалните браншови
структури на работодателите и неправителствените организации в област
Монтана беше проведена на 12.07.2016 г. в Областната администрация Монтана.
На срещата представители на Дирекция “Наука” в Министерството на образованието и
науката и на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентосопособност” в
Министерството на икономиката запознаха участниците с целите на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация, която съгласно изискванията на
Европейската Комисия е задължително условие за усвояването на средствата по
първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност ” и
“Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014-2020 г.
Присъстващите имаха възможността да получат и информация относно приоритетите
на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и програмата
“Хоризонт 2020”.
От страна на академичните среди участие в срещата взеха представители на
Стопанската академия “Д.А. Ценов” в Свищов.
 Комисията, подготвила Областната здравна карта на област Монтана проведе на
10.02.2016 г., извънредна работна среща под ръководството на областния
управител.
Основен акцент в дневния ред на събитието беше обсъждане на параметрите, заложени
в публикувания проект за обсъждане на Национална здравна карта в частта касаеща
осигуряването на качествена доболнична и болнична помощ за населението в област
Монтана. Вследствие от проведените обсъждания и изказаните мнения, препоръки и
коментари участниците в срещата кметове и зам. кметове на общини, ръководители на
лечебни заведения в област Монтана и представители на професионалните съсловни
организации на медицинските работници се обединиха около категоричното
становище, че не се приемат предложените от Министерството на здравеопазването
драстични корекции в броя на хирургичните и терапевтичните легла в болничната
помощ и следва да се отстояват първоначално заложените в Областната здравна карта
на област Монтана параметри, които са изготвени коректно спрямо методиката и
предложени на вниманието на министъра на здравеопазването през м. ноември 2015 г.
 Област Монтана се включи в националната инициатива „Да изчистим
България заедно!” и през 2016 г.
Във връзка с организацията на националната кампания на 31.05.2016 г. представители
на общините от област Монтана, експерти на РИОСВ Монтана и РИО – Монтана,
управителят на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД се събраха на работна
среща в Областна администрация Монтана.
Присъстващите се запознаха с информацията, предоставена от организаторите
на кампанията по отношение на осигуряването на консумативите /чували и ръкавици/ и
тяхното раздаване, в деня на почистването, и отчитането на предоставените от ПУДОС
ваучери за гориво за транспортирането на отпадъците.

На 4 юни около 5000 души от област Монтана - служители в държавни и
общински структури, ученици, неправителствени организации и фирми взеха участие в
голямото почистване. Областният управител, служители на областна администрация и
техни приятели, както всяка година, почистваха района около стената на язовир
„Огоста”. В Лом бе почистен Дунавския парк и плажа, места в близост до хижа „Ком” Берковица, а в община Чипровци – местността „Мишин камък”.
Общините бяха определили пунктовете за раздаване на ръкавици и чували и
съответно създали организация за извозването на отпадъците до Регионалното депо в
Монтана, където бяха приети над 100 тона отпадъци.
 В изпълнение на грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни
дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките
по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”
представители на администрацията, териториални структури и общини взеха
участие в обучение на тема „Планиране и изпълнение на мерки за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници” проведено от 22 до 26
февруари 2016 г.
5.Дейности по §4 от ЗСПЗЗ
През 2016 г. с Договор между областния управител на област Монтана и
изпълнител беше възложено „Изработване на помощни планове (ПП) и планове на
новообразуваните имоти (ПНИ) за местности както следва:
 „Сврачи дол” в землището на с. Студено буче, община Монтана, област
Монтана за територията за която ще се извършат техническите дейности
е с площ 983, 760 дка с общо 531 броя имоти.;
 „Липовец” в землището на с. Николово, община Монтана, област
Монтана за територия за която ще се извършат техническите дейности е с
площ 106, 200 дка с общо 59 броя имоти.;
 „Омайло” в землището на с. Войници, община Монтана, област Монтана
за територия за която ще се извършат техническите дейности е с площ
128, 800 дка с общо 39 броя имоти.
ПП и ПНИ на трите землища бяха разгледани и приети на заседания на комисия,
назначена от областния управител. Издадени са заповеди за одобряването им, които са
публикувани в ДВ бр. 102/23.12.2016 г. Постъпила е една жалба срещу заповедта за
одобряване на ПНИ за землището на с. Николово.
С изработването на горецитираните три плана е приключена дейността по §4 от ЗСПЗЗ,
тъй като за цялата площ на земите по §4 в област Монтана, са изработени ПНИ.
6.Координация и оказване на съдействие при провеждането
инициативи в областта на културата, младежките дейности и образованието

на

През 2016 г. ръководството на Областна администрация Монтана участваше и
подпомагаше провеждането на редица културни инициативи и традиционни фолклорни
празници
 Заместник областният управител беше гост в Работилницата за мартеници към
Исторически музей – Чипровци, която през 2016 г. отбелязва 10 години от
нейното откриване. Заедно с възпитаници на местното училище, в
Катеринината къща към музея, те изработиха традиционни български
мартеници. С голям ентусиазъм, талант и творчество цветните маниста с
традиционните бели и червени конци, се превърнаха в уникални мартенички,
които децата ще вържат на своите близки и приятели, а част от тях ще бъдат
изложени в музея.

 Областният управител връчи поздравителен адрес и плакет за цялостно
творчество на художествения ръководителя на фолклорна формация „Торлашки
напеви” на проведения на 22 март 2016 г. празничен концерт, наречен
„Торлашка пролет”.
През изминалите 15 години от основаването си „Торлашки напеви” не един
път са завладявали публиката у нас и чужбина. Формацията е носител на множество
престижни награди от конкурси и фестивали в България и Европа. С присъствие на
сцената, с голямата си обич към родното, към корените, с творчеството си поддържат
самочувствието ни на българи и запазват българският фолклор като неизменна част от
 През м.март 2016 г. за единадесети път Клуба по спортни танци „ОГОСТА
данс”- Монтана и Българската федерация по спортни танци, със съдействието на
областния управител и кметовете на общини от областта, организираха
провеждането на Междунарония турнир по спортни танци „Montana OPEN
2016” за Купата на общините на област Монтана, който през 2016 г. беше с ранг
на Балканска купа.
В турнира се състезаваха 83 танцови двойки от 9 държави Босна и Херцеговина,
Унгария, Израел, Беларус, Молдова, Румъния, Сърбия, Македония и България. В
съдийската бригада бяха включени представители на 13 страни. Гостите и зрителите в
залата имаха възможността да наблюдават стандартни и латино танци, изпълнени с
голям професионализъм от състезателите.
Посланикът на Босна и Херцеговина, който присъства на официалното
откриване XI Международен турнир по спортни танци, проведе среща и с
ръководството на Областна администрация Монатана. В хода на срещата, беше
представена кратка презентация на региона. Гостите се запознаха с възможностите, с
които разполага област Монтана в сферата на селското стопанство, туризма и
културата. За празничната атмосфера на срещата се погрижиха народните певици от
фолклорна формация „Торлашки напеви”, които поздравиха гостите с великолепни
изпълнения на песни от северозападния фолклор.
 На 17 май 2016 г. Областният управител присъства на тържествен концертспектакъл, с който беше отбелязана 160-годишнината на Народно читалище
"Постоянство - 1856 " и на театъра в гр. Лом . Сред официалните гости на
празника, бяха кметът на община Лом, представител на отдел „Регионални
дейности” в Министерството на културата, председателят на Съюза на
народните читалища в България, представители на читалищата от Монтана,
Враца, Видин и Казанлък. Ръководството и самодейците на читалището с
нестихваща страст поддържат духа на традициите и непреходните духовни
ценности на региона.
Организаторите и гостите на събитието се поклониха и пред паметника на великия
възрожденец и основоположник на българския театър - Кръстьо Пишурка в
крайдунавския град.
 На 9 май в Драматичен театър – Монтана, танцьорите на Танцов ансамбъл
„Пъстрина” отбелязаха 35 години от неговото създаване и 10 години Детски
танцов ансамбъл „Пъстрина”.
Ансамбъл "Пъстрина" е участвал и печелил много престижни награди на фестивали в
Канада, Холандия, Унгария, Сърбия, Македония, Германия, Португалия и др. От 2001
години работи към НЧ „Разум 1883” – Монтана. С професионална хореография и богат
репертоар танци от няколко етнографски области на България, под звуците на
оркестър, танцьорите от ансамбъла заслужиха нестихващите аплодисменти на
публиката.
 На Велика събота - 3 май 2016 г. , ден преди Възкресение Христово, в гр.
Чипровци се състоя традиционният фестивал на килима.

"Традицията на производство на Чипровски килими" бе вписана в Световната
представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство на
ЮНЕСКО. С тази, достойно заслужена оценка, чипровските килими получиха
признание пред международната общност, давайки надежда за едно ново възраждане на
килимарството в Чипровци“. Жителите и гостите на Чипровци се запознаха с целия
процес на тъкане – от преденето на вълната, багренето с естествени багрила и накрая
тъкането на вертикален стан.
На площада в планинското градче бяха разположени шатри, в които можеха да се видят
разнообразни модели на чипровския килим, домашно приготвени сладка, точени
чипровски кори, мед и ръчно изработени сувенири. Гостите имаха възможност да
посетят историческия музей в Чипровци, Центъра на занаятите и известната в региона
Катеринината къща, където да разгледат обновената експозиция “Турлашки бит и
култура”. В рамките на форума беше организиран и конкурс за детска рисунка на
открито с мотиви от чипровския килим.
 Областният управител, заедно с целия екип на Областна администрация
Монтана на 10 юни 2016 г., посрещнаха големите победители в юбилейното
пето издание на „България търси талант” - „VIVO Монтана”. На срещата
присъства и директорът на математическата гимназия в Монтана.
Бендът беше награден от Областния управител със специално изработена за тях,
пластика, представляваща преплетени флигорни, направени от метал и дърво, както и
почетна грамота за принос в развитието, съхраняването на ритмите и традициите на
духовата музика. С новаторските си идеи и с модерното си виждане за традициите
оркестърът създава една нова история и нова визия на духовата музика. С достойното
им представяне и с професионалното им изпълнение България заговори за област
Монтана и целия Северозапад не само като за района с най-голяма безработица, а с
уважение към творците, талантите и традициите на регион, който е дал на страната ни
големи творци като Йордан Радичков и Дико Илиев.
 Заместник областният управител участва в петото, юбилейно издание на
пленера по дървопластика и живопис, който се провежда от 8 до 13 август 2016
г. в берковското село Слатина.
В проявата се включиха членове на дружеството на монтанските художници “Тенец”,
както и техните колеги от Враца, Лом, Вършец и София. Юбилейното издание съвпадна
с отбелязване 70-годишния юбилей на домакина Найден Кирилов, роден в село
Слатина, и на когото заместник областният управител връчи плакет за цялостен принос
в запазване на културните традиции в област Монтана.

XII. ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗАЕТОСТ И ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
1. Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
27.01.2017 г. беше проведено първото зaceдaниe на Кoмиcията пo зaeтocтта към
Областния съвет за развитие на област Монтана, на което бяха разгледани и
съгласувани предложенията на директорите на държавните и общинските училища от
област Монтана за държавен план-прием по професии за учебната 2016 – 2017 година.
Нови професии бяха предложени в Професионална гимназия по икономика и туризъм –
Вършец - „Сервитьор-барман”, Професионална гимназия по селско стопанство „Марко
Марков”, с. Георги Дамянова - „Растениевъд“, Професионална гимназия по
производствени технологии – Лом -„Техник по транспортна техника” и професията
„Сътрудник в малък и среден бизнес” за гимназия „Димитър Маринов” – Вълчедръм.

Във връзка с повторното стартиране на процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Обучение и заетост” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., на 27 май 2016 г. се проведе заседание
на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, на което
присъстващите се запознаха с утвърдената Методика за подбор и оценка на
работодателските заявки за разкриване на нови работни места по посочената схема. В
утвърдената Методика беше предвидено първоначалното разглеждане на
работодателските заявки да се осъществява от Комисиите по заетост към Областните
съвети за развитие.
Първоначалната оценка и класиране на постъпилите в Дирекция „Бюрото по
труда” – Монтана заявки от работодатели за област Монтана се извърши на две
последващи заседания на Комисията по заетостта проведени на 02 и 06 юни 2016 г.. В
заседанията участваха представители на общините, на Дирекция „Регионална служба
по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица,
работодателски и синдикални организации от област Монтана. По време на заседанието
проведено на 02.06.2016 г. бяха приети Правилата за оценка заявките на работодатели,
получили равен брой точки по утвърдената от МТСП Методика за подбор и оценка на
заявки от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по схема „Обучения и заетост” по ОП „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020.
За област Монтана постъпиха 303 бр. заявки от работодатели, за 863 работни
места, от които 738 са от приоритетните за схемата групи.
Съобразно заделеният за областта финансов ресурс в размер на 1 218 743 лв., 55
бр. заявки на работодатели бяха предложени за финансиране по схема „Обучение и
заетост”, а 241 бр. бяха включени в резервен списък. Не бяха допуснати до оценка 6 бр.
заявки поради това, че не отговарят на условията за кандидатстване по схемата. След
приключване на класирането цялата документация беше върната в ДБТ Монтана, след
което Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си окончателния
списък с класираните за финансиране, както и некласираните кандидати по схемата
„Обучение и заетост”.
С промени в нормативната уредба - в Закона за насърчаване на заетостта /Обн.,
ДВ, бр.59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г./ и в Правилника за прилагане на закона за
насърчаване на заетостта /Обн., ДВ, бр.62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г./, с оглед
развитието на регионализацията, през 2016 г. беше въведен нов подход за разработване,
оценяване и финансиране на регионалните програми за заетости обучение, при които
местните органи имат ключово значение. Законовите промени предвиждат
реализирането на една регионална програма за всяка административна област на
основата на предложенията от областната и общинските администрации. В тази връзка
бяха допълнени и функциите на Комисиите по заетост към Областниите съвети за
развитие, които имат ключова роля при разработването и одобряването на
регионалните програми за заетост и обучение.
С решение № 703 на Министерски съвет от 25.08.2016 г. беше утвърдено
разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в
Националния план за действие по заетостта през 2016 г. и за област Монтата
средствата бяха в размер на 367 800 лв.
Проектните предложения бяха разработени от областната и общинските
администрации, като се планира заетост на безработните лица за срок от 6 месеца,
финасиране само на субсидирана заетост и срокът за изпълнение до 31.03.2017 г.
Оценката на подадените проектни предложения се извърши по Методика,
одобрена от Комисията по заетостта на заседание проведено на 09.09.2016 г.,
включваща критериите: средногодишно равнище на безработица и средногодишен

брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната
община, както и потребностите на работодателите от работна сила.
Въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни предложение от
областната и общинските администрации, Комисия назначена със Заповед № ОКД-183/10.09.2016 г. на Областния управител на област Монтана, по образец утвърден със
Заповед № РД01-562/31.08.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика,
разработи Регионалната програма за заетост и обучение за област Монтана за 2016 г.
На заседание, проведено на 29.09.2016 г., на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие беше одобрен проекта на Регионалната програма за
заетост и обучение за област Монтана. С решение № 703 на Министерски съвет от
25.08.2016 г. беше утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за
активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2016 г.
и за област Монтана средствата са в размер на 367 800 лв., съобразно които с
Програмата беше финансирано осигуряването на субсидирана заетост 128 броя
безработни лица.
В заседанието взеха участие представители на общините, на Дирекция
„Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и
Берковица, работодателски и синдикални организации от област Монтана.
Във връзка с стартирала повторна процедура за набиране на заявки за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по схеми „Обучение и заетост” и „Обучение и заетост
на младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие проведе заседание на
23.12.2016 г. В съответствие с т.11 от Методиката за подбор и оценка на заявките от
работодатели утвърдена от МТСП, Комисията по заетостта гласува и прие Правила за
оценка заявките на работодателите, получили равен брой точки, в съответствие с
приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и
общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните
стратегически документи и Националния план за действие по заетостта по следния
критерий: „Осигуряване на заетост в икономически дейности с приоритетно местно
заначение в съответствие с областната стратегия за развитие” по процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.010 „Обучения и
заетост” и BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
За област Монтана определеният финансов ресурс по схема “Обучения и заетост
за младите хора” беше в размер на 2 928 285 млн.лева, а подаданите заявки от
работодатели – 84 бр., за финансови средства за заетост в размер на 1 061 290, 62 лева,
поради което Комисията по заетост, класира и предложи за финансиране всички
подадени заявки от работодатели по схемата.
2.Областен съвет за тристранно сътрудничество
Първото заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество беше
проведено на 29 март 2016 г. на тема „Социалното предприемачество в подкрепа на
уязвими групи деца и подрастващи“. Участниците - държавните институции и
неправителственият сектор, бизнесът и социалните партньори обсъдиха възможностите
за развитие на модели на социално предприемачество в подкрепа на уязвимите
младежи и подрастващи (15-24 г), които не учат, не работят и не се обучават. Беше
представен Анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на
млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в областите Шумен, Сливен и
Монтана изготвен през 2015 г. по поръчка на УНИЦЕФ България. Пред присъстващите
бяха представени на добри практики на социални предприятия и обсъдени
предпоставки за развитие на социално предприемачество в област Монтана.

Във връзка с разпоредбите на Правилника за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата беше проведено
заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество на 07.12.2016 г.
Създаването на обществените съвети в училищата е ключов акцент в закона за
предучилищното и училищното образование. Целта на този орган e развитие на
образователната институция и упражняване на граждански контрол върху
управлението й. Предвидено е в състава на обществените съвети в професионалните
гимназии да има и представител на работодателите., който се определя от областния
управител по предложение на представителните организации на работодателите.
В тази връзка пред участниците беше представена информация относно
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата и
детските градини и бяха приети предложенията за представители от страна на бизнеса
и национално представените работодателски организации на територията на област
Монтана в обществените съвети на територията на област Монтана.
3. Областен съвет по условия на труд
На 16.06.2016 г., беше проведено заседание на Областния съвет по условия на
труд, на тема – Особености по прилагане на трудовото законодателство в селското
стопанство, в това число осигуряване на минималните изисквания за Здравни и
безопасни условия на труд (ЗБУТ) и законосъобразност при възникване на трудово
правни отношения. Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана
представи Доклад по прилагане на трудовото законодателство в селското стопанство
във връзка с възложеното провеждане на информационна и инспекционна кампания
сред всички земеделски стопани с приоритет от отрасъл растениевъдство и по точно
отглеждащи: плодове, зеленчуци, лавандула и рози - групата имаща право на
еднодневни договори.
Второто заседание на Областния съвет по условия на труд беше проведено на
07.12.2016 г. на тема „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област
Монтана и контрола в тази посока. Възможности пред работодателите”.
Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи Доклад
относно резултатите от дейността и анализ на състоянието за първите девет месеца на
2016 г. От представените статистически данни за социално-икономическата среда е
видно, че в областта преобладават предимно малки предприятия, а малкото на брои
средни и големи предприятия са концентрирани в областния център, и в единични
случаи в някои от другите населени места като Лом, Берковица, Вършец и др. Наетите
работници и служители са с ниска квалификация и са немотивирани, което предполага
ниско заплащане и съответно нисък социален статус. Част от работодателите също са
с малък опит като такива и с неизградена корпоративна култура и управленски опит.
Всичко това води до не малки проблеми по отношение, първо на спазването и в
последствие и на контрола на трудовото законодателство във всичките му аспекти.
4.Програми и проекти реализирани от областна администрация Монтана
4.1. Програма „Старт на кариерата”
За подпомагане провеждане държавната политика по изпълнение на програми за
осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна
администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места в
администрацията по Национална програма „Старт на кариерата”. Основната цел на
програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на
безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода
между образование и заетост, предоставяне на възможности за обновяване на
публичната администрация и преодоляване на социалните последици от безработицата
сред младежите и увеличаване на заетостта в областта.

От м. януари до м. ноември 2016 г. и от м. август до м. май 2017 г. по програма
„Старт на кариерата” са назначени по двама младежи, с висше образование и без
трудов стаж по специалността, която са завършили, които подпомагаха дейността на
администрацията и придобиха знания относно функциите, правомощията и
задълженията на областния управител и областната администрация, както и на други
публични институции.
Във връзка с откритата процедура за кандидатстване за работни места в
областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата – 2017”,
Областна администрация Монтана подаде заявление пред МТСП за разкриване на две
работни места, които бяха одобрени от министерството.
4.2. Регионална програма за заетост и обучение на област Монтана - 2016
Основна цел Регионалната програма е да допринесе за повишаване заетостта,
намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в област
Монтана. Изпълнението и за областта ще доведе до ограничаване увеличението на
броя на лицата в продължителен престой без работа и приобщаване на безработни лица
с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация.
Регионалната програма за заетост и обучение стартира през м. октомври 2016 г.
с постъпването на работа на шест лица на длъжност „Общ работник” и две лица на
длъжност „Координатор” на пълно работно време – 8 часа за срок от 5,5 месеца.
4.3. Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания
С цел осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” Монтана безработни хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като
предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им
интегриране в обществото, в Областна администрация Монтана беше назначено едно
лице за срок от 2 години.
Считаме, че по този начин ще допринесем за повишаване степента на
информираност на обществото за проблемите и възможностите на лицата от целевите
групи по Програмата и за постигане промяна на обществените нагласи и премахване
на съществуващите стереотипи.
4.4. Национална програма „Квалификация, личностна интеграция и
професионално съдействие – КЛИПС”
Основната цел на Програмата е подобряване на достъпа до пазара на труда, с
основен акцент върху неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните
потребности услуги.
От м. юни до м. септември и от м. септември до м. декември 2016 г. по
Програмата в Областна администрация Монтана бяха назначени по четири безработни
лица.
5.Провеждане на работни срещи за активизиране на участниците на пазара
на труда на територията на областта


Във връзка с реализацията на Активната политика на пазара на труда,
осъществявана от Министерство на труда и социалната политика, както и с
оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за намаляване на високото
равнище на безработица в област Монтана на 29.02.2016 г. беше проведена
работна среща на кметове на общините в област Монтана, представителите на
браншови организации и бизнеса в региона с изпълнителен директор на
Агенцията по заетостта

С оглед необходимостта да бъдат предприети мерки за намаляване на високото
равнище на безработица в област Монтана на срещата бяха представени приоритетите
на Националния план за действие по заетостта – 2016 г., действащи и предстоящи
схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Във
форума взеха участие изпълнителният директор на Агенцията по заетостта, директори
на дирекции в Агенцията по заетостта, директора на дирекция „Регионална служба по
заетостта” – Монтана, директори на дирекции „Бюро по труда” – Монтана, Видин и
Враца, кметове на общините в област Монтана, представители на браншови
организации и бизнеса в региона.
XIII. ПОДПОМАГАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПО
РАЗВИТИЕТО НА НОВИ И ДОСТЪПНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
1. Областна комисия по социална политика
В съответствие с приетата Областна стратегия за развитието на социалните
услуги в област Монтана за периода 2016 – 2020 г. на 21.07.2016 г. се проведе
заседание на Областната комисия по социална политика към Областния съвет за
развитие на област Монтана, на което беше представена дейността на Областния
координационен механизъм по деинституционализация за периода 2012-2015 г.
Областният координационен механизъм по деинституционализация беше създаден с
цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при
изпълнение на политиките за деинституционализация на деца на територията на област
Монтана съобразно Плана за действие на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България”. С оглед на представения
отчет и изпълнените основни цели, членовете на комисията взеха решение да бъде
закрит Областния координационен механизъм по деинституционализация на деца.
2.Провеждане на работни срещи в сферата на социалната политика
 На 12.02.2016 г. в Областна администрация Монтана се проведе поредна работна
среща на Областния оперативен екип, на която бяха обсъдени коригираните
приоритетни направления на социалните услуги по общини и набелязани
специфичните цели по направленията на същите.
В логиката на Областната стратегия за социалните услуги 2016-2020 г., обособяването
на интервенцията за децата, пълнолетните и старите хора в отделни направления
помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи за област
Монтана. За осъществяването на визията на Областната стратегия, във всяко от
избраните по-горе направления се набелязаха общи и специфични цели
Услугите по първото направление са насочени към превенция за деца и семейства в
риск и социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи
чрез развитие на социални услуги в общността.
Услугите от второто направление са насочени към деинституционализация на грижите
за възрастни хора и осигуряване на домашни грижи и подкрепа в дома на
потребителите, която да предотврати или поне да отложи необходимостта от
резидентна грижа.
 На 22.06.2016 г. беше проведена среща на Областния управител с Президента на
Национална организация "Малки Български Хора", работеща по проблемите на
хората с нисък ръст, които са част от обществото на хората с увреждания.
Повод за срещата е представяне на целите и дейността на организацията, проучване за
състоянието на малките хора от област Монтана и бъдещо съвместно сътрудничество.

От своя страна областният управител се ангажира да помогне при събирането на пълна
информация за малките хора, живеещи на територията на област Монтана.
 Областният управител участва във форум проведен на 21.11. 2016 г.,
организиран от Държавната агенция „Закрила на детето” във връзка с
приключването на втория етап
- в края на 2016 г., на процеса на
деинституализацията в България.
На форума беше представен опита на община Монтана, като една от първите в страната
по въвеждане на нови и модерни здравни и социални услуги за деца и семейства в
общността.
 На 11.11.2016 г., в деня на Свети Мина – покровителят на семейството,
министърът на труда и социалната политика посети Социалния здравен
комплекс в Монтана „Свети Мина”.
Социалният и здравен комплекс в Монтана е добър пример за развитието на
интегрирани социални услуги. Политиката в областта на социалните услуги е насочена
към разкриването на тези социално-здравни услуги, които дават възможност на децата
в риск да се интегрират успешно, както и към развитието на домашния патронаж.
XIV. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕСА
ПО ОБНОВЯВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ МОНТАНА /НПЕЕМЖС/
През 2016 г. по Програмата в Областна администрация Монтана са обработени
общо 301 входящи и изходящи документи.
Постъпили са 33 броя Заявления за интерес и финансова помощ /ЗИФП/: 20 бр.
от община Монтана, 10 бр. от община Берковица, 1 бр. от община Лом, 1 бр. от община
Вършец и 1 бр. от община Вълчедръм, които са разгледани на 34 заседания на
комисията назначена да подпомага Областния управител за осъществяване на
функциите му по Програмата. По всяко заявление е извършвана проверка на място за
установяване верността на подадената информация в него. За резултатите от
проверката на документите на блоковете, по постъпилите заявления, са изготвени 33
бр. контролни листове, по образец на Програмата и същите са изпратени на кметовете
на общини.
До ББР гр. София, с които са им изпращани подписаните от кметовете и
областния управител договори за целево финансиране и анекси към тях.
Проведени са 12 броя заседания на Комисията, на които са разгледани
представените от общините за подпис от областния управител протоколи образец 2 и
придружаващите ги документи и са изготвени 12 бр. протоколи за това – 10 бр. за
община Монтана и 2 бр. за община Берковица.
Проведени са 4 броя заседания на комисията, на които са разгледани
представените от общините за подпис от областния управител протоколи образец 15 и
придружаващите ги документи и са изготвени 4 бр. протоколи за това – 2 бр. за община
Монтана и 2 бр. за община Берковица.
Проверявани са референтните стойности на обществени поръчки и на договори с
външни изпълнители, като контролните листове за резултатите от тях са изпращани с
писма до съответните общини, МРРБ и ББР гр. София.
Извършвани са посещения на обектите по програмата по време на строителството
им и са изготвяни доклади до областния управител.
Редовно са изпращани в МРРБ гр. София седмичните справки и месечните
регистри – регистър обществени поръчки и регистър общ напредък.

През 2016 г. по Програмата започна строителството на 12 бр. сгради – 10 бр. в
община Монтана и 2 бр. в община Берковица и до края на годината приключи
строителството на 6 бр. сгради – 4 бр. в община Монтана и 2 бр. в община Берковица.
Завършените 6 бр. сгради са въведени в експлоатация.
XV. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ ЗА
НАСЕЛЕНИЕТО И БИЗНЕСА И ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
1. Областна комисия по транспорт
През отчетния период са проведени две заседания на Областната комисия по
транспорт – на 14.10.2016 г. и на 21.12.2016 г.
На първото заседание, във връзка с преустановеното обслужване на автобусните
линии по маршрут Монтана – Каменна Рикса, беше разгледано и прието
предложението от кмета на община Георги Дамяново за промени в областната
транспортна схема и прехвърлянето им от квотата на община Монтана в квотата на
община Георги Дамяново. След спиране на обслужването на тези линии селата
Видлица, Чемиш и Каменна Рикса са останали без автобусен транспорт, което създава
голямо неудобство на населението. Към предложението беше приложено и изразеното
съгласие от кмета на община Монтана.
Комисията разгледа и постъпилото искане от кмета на община Върщец за даване
на съгласие за предприемане на спешна мярка при условията на Регламент (EO)
№1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., по реда на
чл. 16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
След обсъждане на предложението, Областната комисия по транспорт даде
съгласие за прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане, за извършването на
обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания на
автобусните линии в община Вършец.
На проведено заседание на 21.12.2016 г. на Областната комисия по транспорт
бяхя разгледани и приети:
1.Предложение от кмета на община Чипровци:
- за добавяне на нови курсове по автобусна линия Монтана – Превала, квота на
община Чипровци от областната транспортна схема. Предложението е мотивирано от
необходимостта от осигуряване на транспортна връзка на населението в дните петък и
неделя, когато пътникопотока значително се увеличава.
- за промяна на началния час на тръгване на съществуващите маршрутни
разписания от областната транспортна схема, а именно: МР №103501 Монтана –
Чипровци и МР №103502 Монтана – Чипровци. Промяната е предложена с цел
подобряване ефективността на автобусната линия и транспортното обслужване на
населението.
2. Предложение от кмета на община Бойчиновци за промяна на началните часове на
тръгване на автобусите по автобусна линия Монтана – Бели брод с маршрутно
разписание №096802 от областната транспортна схема. Писмото беше подкрепено от
подписка на граждани от общината, в което е отправена молба за промяна на
маршрутното разписание. Предвид обстоятелството, че МР е от квотата на община
Монтана, за промяната на съществуващото маршрутно разписание, община Монтана
представи Проекти на маршрутно разписание, което е съгласувано със община
Бойчиновци.
На заседанието беше обсъден и влязлият в сила от 11.12.2016 г. График за
движение на влаковете 2016/2017 г. С оглед осигуряването на транспортното

обслужване на населението в област Монтана бяха проведени редица срещи с
представители на общините, специалисти от ДП НКЖИ и регионалните Пътнически
центрове на "БДЖ-ПП" ЕООД. В резултат на предприетите действия, някой от
предвидените да отпаднат в първоначалните проекти на разписания влакове бяха
запазени.
2. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
На 13.04.2016 г. беше проведено заседание на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата, на което бяха обсъдени:
организацията на институциите за провеждането на областния кръг на
Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”
през месец април 2016 г., която фигурира под № 18 в Националния календар за
извънучилищните дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за
учебна 2015/2016 година,
дейностите за отбелязване глобална седмица за безопасност на движението на
ООН през май 2016 г.
Беше представена информация за състоянието на пътнотранспортната
аварийност на територията но Област Монтана през 2015 г., като един от изводите е, че
всеки втори загинал по вина на водачите на МПС е поради несъобразяване на скоростта
с конкретната обстановка и превишаване на разрешената скорост.
Също така бяха обсъдени предложения от кметовете на общини и директорите
на училища, относно подобряване пътната инфраструктура около училищата.
За създаване на организация за отбелязване Седмицата на мобилността в област
Монтана в периода 24 – 30 октомври 2016 г. под надслов „Умно придвижване. Силна
икономика“ на 17.10.2016 г. се проведе заседание на Областната комисия по
безопасност на движението по пътищата. Област Монтана се включва всяка година в
кампанията за устойчива градска мобилност на Европейската комисия - „Европейската
седмица на мобилността“. Целта на инициативата е да провокира всички местни
власти в Европа да въведат и насърчат мерки за устойчив транспорт, както и да
информират какво въздействие върху околната среда имат различните начини на
придвижване.
На участниците беше представена и информация за:
- предвидените за рехабилитация пътища от републиканската пътна мрежа на
територията на област Монтана през 2017 г.;
- критичните участъци по пътната мрежа на територията на областта и обсъждане
на предложения за ограничаване на риска от ПТП.
- пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана за периода
от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.
- готовността за зимно поддържане на републиканските пътища на територията
на област Монтана.
3.Дейности за подобряване транспортно обслужване на населението и
безопасност на движението
 Във връзка със зачестилите атаки срещу пътническите влакове по линията
Монтана-Берковица в района на кв. „Огоста”, гр. Монтана и последвалото им
спиране, по инициатива на областния управител на 07.01.2016 г. беше проведена
работна среща.
Участие взеха - кметът на община Монтана, кметът на община Берковица,
представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ),
„Холдинг БДЖ”, „БДЖ – ПП” ЕООД, ОД МВР – Монтана, Зонално жандармерийско
управление – Монтана, граждани на кв. „Огоста”.

На срещата бяха обсъдени и предложенията на жителите на квартала за
предприемане на необходими мерки с цел предотвратяване на опасността от злополуки
при пресичане на железопътната линия от живущите в квартала.
След разговорите, категорично не бе прието едно от исканията на живеещите в
квартала за закриване на маршрутната линия на железницата Монтана-Берковица.
Стигна се до споразумение влакът да преминава със скорост до 25 км/ч в този участък.
Във връзка с проведената работна среща беше сформирана комисия с
представители на граждани от кв. „Огоста”, която да определи как да се повиши
сигурността на пресичащите линията в този участък на трасето.
Членовете на комисията направиха оглед на железопътното трасе в района на
кв. „Огоста”, където би могло да се постави техническо съоръжение за безопасното
преминаване на хората, който живеят в квартала и бяха планирани съвместни дейности
по превенцията на рисковите зони и рисковите фактори в областта на железопътния
транспорт. Движението на влака по маршрута Монтана-Берковица беше пуснато със
заповед на ръководството на „БДЖ ПП” ЕООД.
 На 26 април 2016 г. в Общински младежки дом - Монтана беше проведен
областен кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да
запазим децата на пътя”. Състезанието беше организирано със съдействието на
Областна администрация Монтана, Регионален инспекторат по образованието –
Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български
младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.
Във викторината участваха отборите на 6 училища, класирани на първо място в
общинските кръгове на състезанието - Първо ОУ „Н. Вапцаров“ – гр. Берковица, СОУ
„Васил Левски“ – гр. Бойчиновци, ОУ „П. Р. Славейков“ – с. Василовци, Второ ОУ
„Иван Вазов“ – гр. Вълчедръм, СОУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец, Осмо СОУ „Отец
Паисий“-гр. Монтана.
След оспорвана надпревара на първо място беше класиран отборът на Осмо
СОУ „Отец Паисий”, гр. Монтана. Второ и трето място в класирането заеха
възпитаниците на СОУ „Васил Левски“ – гр. Бойчиновци и Първо ОУ „Н. Вапцаров“ –
гр. Берковица. Отборът победител се класира за участие в Националната ученическа
викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, която се
проведе в периода 11-13 май 2016 г. в гр. Елин Пелин.
На всички участници бяха раздадени грамоти и награди, осигурени от Областна
администрация – Монтана, РИО – Монтана и Български младежки червен кръст Монтана.
 За отбелязване на седмица за пътна безопасност, на 14 май 2016 г. в гр.Монтана
се проведе велопоход, организиран от Областна администрация Монтана,
Регионален инспекторат по образованието - Монтана, със съдействието на
Областна дирекция на МВР – Монтана и БЧК – Монтана.
В мероприятието взеха участие над 75 ученици, учители, родители и граждани на
областния град, областният управител и служители от администрацията. Стартът беше
даден пред сградата на администрацията. Колоната от велосипедисти премина през
града по предварително изготвен маршрут. Първата спирка на групата бе в двора на
Осмо СОУ „Отец Паисий”, където бяха посрещнати от учителите и възпитаниците на
училището. Доброволци от БМЧК - Монтана направиха демонстрация по оказване на
първа долекарска помощ на пострадали при ПТП. На финала, пред административната
сграда на Областна администрация, участниците бяха приветствани от областния
управител и всеки получи грамота и лакомства. Събитието завърши с флашмоб,
представен от младежите на БМЧК- Монтана.

 На 21 септември 2016 г. се проведе първия Европейски ден без загинали на
пътя.. Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта
Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на
пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства,
общинските и местните власти, неправителствени организации.
Областна администрация –Монтана се включва като партньор в инициативата на
Министерство на вътрешните работи и Европейската мрежа на службите на пътна
полиция за намаляване на жертвите на пътя под мотото „Заедно за всеки един човешки
живот“.
По време на кампанията, в област Монтана беше проведена специализирана
полицейска операция, при която ученици от Детската полицейска академия раздаваха
на шофьорите в Монтана листовки с десетте заповеди за отговорно и толерантно
поведение на пътя”. Информацията за хода на операцията, броя ПТП, загинали и
ранени на пътя на територията на страната беше актуализирана на всеки кръгъл час на
интернет страницата на Пресцентъра на МВР.
XVI. ПОДПОМАГАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
1.Провеждане на работни срещи и инициативи
 Работна среща с участието на бизнеса и директорите на училища,
осъществяващи професионално образование и обучение в област Монтана се
състоя на 11.05.2016 г. в Областната администрация Монтана.
В рамките на събитието областният управител и началникът на РИО – Монтана
връчиха почетни грамоти на ученици от професионалните гимназии, показали отлични
резултати регионални и национални състезания в различни професии.
Като част от дискусията по темата за необходимостта от подсигуряване на съответствие
между образованието и потребностите на бизнеса, присъстващите директори на
училища, както и представителите на водещи фирми от областта имаха възможността
да се запознаят с основните изисквания в Наредбата за дуалното обучение.
По време на срещата бяха дадени успешни примери за добри практики и ефективно
сътрудничество между отделните училища в област Монтана и работодатели в сферата
на стажантските програми, професионалното ориентиране и младежката заетост.
 За поредна година Областна администрация Монтана се включи в националната
инициатива „Мениджър за един ден” на фондация „Джуниър Ачийвмънт
България”.
На 17 ноември 2016 г. в администрацията пристигана млад, амбициозен екип от
деветима мениджъри, които в рамките на един ден се запознаха с дейностите на
държавната институцията и това как областният управител провежда държавната
политика на територията на област Монтана.
Учениците от ФСПГ „Васил Левски” – Монтана, ПГТЕ „Хр. Ботев” - Монтана
и ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов”- Монтана заеха позициите на областен
управител, зам. областни управители, главен секретар и директори на дирекции.
Мениджърите имаха възможност да се запознаят отблизо с функциите и екипа
на Областна администрация Монтана. По време на участието им в инициативата те
присъстваха и на работна среща във връзка с доброволческите формирования в
общините на територията на областта.

XVII. ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА
ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТ МОНТАНА
1.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси (ОССЕИВ)
На основание чл. 6, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси,
приложено, беше проведена процедура за неприсъствено вземане на решение от страна
на членовете на Областния съвет относно приемане на Годишен мониторингов доклад
за изпълнението на дейностите по интеграционна политика през 2015 г. в област
Монтана. За проведената писмена процедура е изготвен протокол с дата 13.04.2016 г.
Във връзка с инициатива за подпомагане на местните власти в изпълнението на
Общинските планове за интеграция на ромите, на 08.12.2016 г. беше проведено редовно
заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси. Процесът РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на
проблеми на население от маргинализирани територии беше представен от Асоциация
„Интегро.
Европейската комисия и Съвета на Европа стартират през 2013 г. програма
РOMAКT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински
органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на
политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите. Тя се
изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и
Чехия.
На срещата беше представена и Добра практика за използване на подхода
„Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) по Програмата за развитие на
селските райони за интегрирано адресиране на нужди и приоритети, свързани с
интеграцията на роми и други уязвими групи.
Обсъдени бяха и възможности за финансиране на общинските планове за
изпълнение на Национална стратегия за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. с фокус
върху обявата за концепции за мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана
процедура по схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“,
Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., като един от
основните финансови инструменти, по които общините имат възможност да реализират
интегрирани мерки от плановете си за интеграция на ромите.
В рамките на заседанието участниците бяха информирани, че по Програмата на
Глобалния фонд за борба с туберкулоза, малария и СПИН, чрез кметовете на общини е
създадена организация лекари от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев”АД – Монтана за провеждат прегледи за превенцията от
туберкулоза сред жителите на ромските квартали във Вършец, Лом, Владимирово,
Долни Цибър и Дома за възрастни хора с психични разстройства в с.Говежда .
2. Работни срещи в сферата етнически и интеграционни въпроси
 В изпълнение на проект „Анализ на социално-значимите болести сред ромите,
базиран на работата на мобилни кабинети”, Института по иновации съвместно с
Пациентски организации „Заедно с теб” и областна адмиинстрация, на 7 март
2016 г. беше проведена кръгла маса на тема „Препоръки за по-доброто
управление, мониторинг и контрол на тези кабинети” по програма „Насърчаване

на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на
решения“ към Норвежкия механизъм.
В срещата взеха участие експерти и лекари от област Монтана. Предоставени бяха
данни за социално-значимите заболявания в областта, получени от РЗИ Монтана.
Проектът е базиран на информация за проведени профилактични прегледи от
мобилни кабинети за последните 2 (две) години в Монтана, София, Добрич. Основна
цел на проекта е да се създаде работещ модел за анализ на резултатите от проведените
прегледи с мобилни кабинети, на чиято база да се идентифицират най-честите
заболявания сред ромите, да се изведат тенденциите в развитието им и да се изградят
политики за преодоляването им и да се подобри комуникацията и прозрачността в
работата на институциите. Това ще съдейства и за изпълнение на Здравната стратегия
за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и на
Здравната стратегия на Р България до 2020. С осигурените по проекта 23 мобилни
лекарски кабинети са направени над 154 000 прегледа, предимно сред ромски
общности.
Проектът е подкрепен от Националния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси (НССЕИВ) при Министерски съвет.
 На 26 април 2016 г. в Областна администрация Монтана беше проведена
информационна среща за представяне на стипендиантски програми на Ромския
образователен фонд – Будапеща, насочени към студенти и кандидат-студенти от
ромски произход.
В инициативата взеха участие ученици от средните училища и професионални
гимназии на територията област Монтана, преподаватели от съответните учебни
заведения и представител на ВСУ „Черноризец Храбър” с изнесен център на обучение в
град Монтана. Младежите имаха възможността да се запознаят подробно с начините за
кандидатстване по различни програми, както и да зададат конкретни въпроси към
националния координатор за България на Стипендиантските програми на Ромския
образователен фонд.
Едновременно с информационната кампания се проведе и Ден на отворените
врати в Областна администрация Монтана където кандидат-студентите имаха
възможността да се запознаят с функциите и задълженията на Областния управител на
област Монтана.
XVIII. ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ОТНОСНО
РОЛЯТА, ПРАВОМОЩИЯТА, ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
1.През 2016 г. Областна администрация Монтана за поредна година участва
в организирания от „Фондация за прозрачни регламенти” конкурс за „Найпрозрачна областна администрация”.
На 07.07.2016 г. на тържествена церемония за осма поредна година бяха връчени
Годишните призове на «Фондация за прозрачни регламенти» за прозрачност и
партньорство в дейността на областните и общинските администрации в България. В
изключително оспорвана конкуренция, Областна администрация Монтана завоюва
трето място в категорията „Най-прозрачна Областна администрация”.
2. Връзки с обществеността
 През годината областния управител проведе изнесени приемни дни в
общините Якимово, Вълчедръм. Чипровци. Медковец и Вършец.
Жителите на малките населени места в областта, потърсиха съдействие от областния
управител за разрешаване на редица проблеми, свързани с:
- възможностите за обучение и реализация на трудовия пазар на безработните лица;

- очертаването на земеделски имоти и деклариране на обработваеми земи;
- лошото състояние на инфраструктурата и необходимостта от ремонт на пътищата в
някои от населените места в общината;
- незаконното изсичане на горите в региона;
- намиране решение на проблема с битовата престъпност;
- лошото състояние на ВиК-мрежата - остарелите и амортизирани водопроводи , което
води до влошено качество на питейната вода.
 С цел осигуряване публичност и прозрачност при изпълнение функциите
на областния управител за осъществяване на контрол по
законосъобразността на решенията на общинските съвети в секциите
„Решения на общинските съвети” и „Решения по съдебни дела” на
Интернет страницата на областна администрация Монтана се
публикуваше информация:
- за върнатите и/или оспорените решения на общинските съвети в областта;
- проведения административния контрол за тримесечие;
- за решенията на съдилищата по образуваните административни дела.
 Във връзка с провеждане на заседания на съвети и комисии, на работни
срещи в Областна администрация Монтана се осъществяваше постоянен
контакт с представители на регионалните медии;
 За всички мероприятия, организирани от областен управител на област
Монтана и зам. областните управители се подготвяше новина със
снимков материал за интернет страницата и за официалната фейсбук
страница на Областна администрация Монтана.
През 2016 г. са публикувани 176 бр. новини на официалната интернет страница на
Областна администрация Монтана и в регионалните печатни и електронни медии.

