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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Изминалата 2011 година за Областна администрация Велико 

Търново бе динамична и изпълнена с предизвикателства, в това число и 

решаване на редица важни държавни задачи. Областният съвет за развитие 

прие актуализирана Областната стратегия за развитие, в която след 

Междинната оценка се преформулираха стратегическите цели за 

развитието на региона заради настъпили обективни и субективни промени 

през последните години. Новите Стратегически цели са обвързани не само 

с перспективите за развитие на област Велико Търново, но и с 

изпълненията по оперативните и земеделските програми на ЕС. Този 

подход е предпочетен, тъй като през последните две години средствата от 

Кохезионната политика на ЕС се оказват много важни за местните 

икономики и за развитието на общините.   

През изминалата година на територията на нашата област стартираха 

големи инфраструктурни проекти със средства по ОП «Регионално 

развитие»- ремонт и рехабилитация на отсечките Елена- Сливен, Дебелец – 

Плаково- Елена и Царевец- Свищов. Областна администрация осъществява 

контрол и гарантира качественото изпълнение на проектите съвместно с 

Областно пътно управление. Предстои през настоящата година да започне  

рехабилитацията на прохода Елена- Твърдица.  

Двете важни държавни задачи, които се реализираха с активното 

участие на институцията през м.г. бяха Преброяване 2011 и Избори за 

президент и вицепрезидент и за местна власт. Преброяването на 

населението в област Велико Търново през февруари бе голямо 

предизвикателство, тъй като България беше от първите страни –членки на 

ЕС, които преброиха населението си и за пръв път в страната имаше и 

електронно преброяване по Интернет.  Преброяването в област Велико 

Търново  премина при голяма мобилизация на преброители и контрольори 

и всички институции, ангажирани в него, без пропуски и нередности.  

По отношение осигуряването на организационно-техническата подготовка 

за произвеждане на изборите, в ОА- Велико Търново се създадоха 

необходимите условия. В резултат на доброто взаимодействие с общините 

на територията на областта, съответните общински избирателни комисии, 

ОД на МВР, ТД ГРАО и други институции, беше осигурено нормалното 

протичане на изборния процес.  

Не на последно място поставям дейността на Щаба за изпълнение на 

областния план за защита при бедствия, който бе мобилизиран 

неколкократно във връзка с инциденти в резултат на природни бедствия, 

но най-вече от  човешки грешки с кризисен характер. Нашата институция 

осъществяваше координация с всички звена и ведомства за отстраняване 

на щетите, и предоляване на проблемите и критичните ситуации.  

През 2011 г. започна изпълнението и на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги в област Велико Търново /2011-2015 г./, като вече 

тече период на наблюдение и мониторинг на изпълнението на заложените 

през първата година дейности и мерки. Развитието на социалните услуги  
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следва пътя на деинституционализация  и повишаване броя и 

качеството на предоставяните услуги в общността  както за деца, така 

и за възрастни.  

Като координиращ орган, Областна администрация е свързана и с 

регионалната политика по заетост.  По Национална програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост” през м. г. бяха одобрени за 

субсидиране 212 работни места, като за финансирането им от държавния 

бюджет са осигурени 302 201 лева.  

Като успешна оценявам работата на новосъздадената Комисия за 

разглеждане на предложения и сигнали на граждани, организации и 

омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на 

министерствата и на други административни структури, както и с 

дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на 

територията на Област Велико Търново. До момента комисията е провела  

10 заседания, на тях са разгледани и обработени 61 жалби от граждани, 

институции, фирми. Броят на жалбите показва, че не само че има висока 

активност на гражданите, но и доверието към институцията е голямо.  

Комуникацията между общинските съвети и областен управител 

е на много добро ниво, а по отношение на контрола на дейността им – 

в незначителна част от приетите актове има недостатък.  
Междуинституционалното сътрудничество с териториалните звена на 

министерствата продължи да се развива ефективно освен в областните 

съвети и комисии, и по отношение на съвместни форуми и 

междуведомствени комисии.  

Продължи международната дейност и сътрудничество, изразяващо се не 

само в срещи и контакти с представители на дипломатически мисии в Р. 

България, но и с различни инициативи. Със съдействието на областния 

управител за първа година Велико Търново бе включено в традиционните 

Австрийски музикални седмици, бяха осъществени работни посещения на 

представители на ръководния екип в Р. Австрия и Ф.Р. Германия.   

Основните  принципи на управление, които прилагаме в дейносттта 

ни са: прозрачност, откритост, диалогичност, системност, 

демократичност, като дейността на институцията е подчинена на 

интереса на гражданите. В този смисъл ще продължим да търсим 

взаимодействието със структурите на гражданското общество, 

неправителствения сектор, медиите, браншовите и синдикални 

организации. 

И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена за 

добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и 

проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията 

във връзка с подобряване живота на гражданите на териториалната 

единица. 
 

ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ 

Областен управител на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2011 г. на 

Областна администрация Велико Търново бяха: 

 

І. Администрация от европейски вид 

ІІ. Развитие на човешкия капитал 

ІІІ. Икономическа и финансова обоснованост и 

целесъобразност на управленските решения 

ІV. Поддържане в готовност за работа на система за 

управление и оповестяване в контекста на 

интегрираната Национална система за сигурност, с цел 

подобряване мерките за сигурност на населението и 

ефективното управление при бедствия и др. извънредни 

ситуации 

V. Опазване на културно-историческото наследство 

VІ. Институционалната среда – база за устойчивото 

развитие 

VІІ. Развитие на информационното общество и 

електронното управление 

VІІІ.Превенция и противодействие на корупцията 

ІХ. Гарантиране на правовия ред в държавата 

Х. Създаване на благоприятна среда за живот и 

модернизация на инфраструктурата, създаваща условия 

за растеж, заетост и подобряване качеството на живот 

ХІ. Усъвършенстване на управлението и 

разпореждането с недвижими имоти-държавна 

собственост съобразно конституционните и 

законоустановените принципи 
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1. Администрация от европейски вид. 
 

1.1. Изграден адекватен административен капацитет за предоставяне 

на качествени услуги на гражданите и бизнеса. 

1.1.1. Анализ на потребностите от обучение и изготвяне на годишен 

план за задължително и специализирано обучение. 

През 2011 година бяха идентифицирани потребностите от обучение 

на служителите и беше изготвен и реализиран план за задължително и 

специализирано обучение. Във връзка с това служителите имаха 

възможност да участват в обучения, представящи най-актуалната 

информация, свързана с тяхната дейност.  

1.1.2. Участие в подходящи програми за обучение /семинари, 

конференции и др./. 

През 2011 година бяха реализирани 17 обучения, изцяло съобразени 

с потребността на служителите от развитие и усъвършенстване на 

специфични умения и компетенции в техните области. Това допринесе за 

повишаване на ефикасността и ефективността на тяхната дейност в 

администрацията. 

1.1.3. Анализиране на придобитите знания от проведени обучения и 

прилагането им в работата на администрацията 

През 2011 година за извършването на обстоен анализ от проведените 

обучения бяха попълнени анкетни карти, отразяващи оценката на 

служителите от проведените обучения. Това спомогна за оптимизиране на 

събраната информация и нейното ефективно прилагане в дейността на 

администрацията. 

 

2. Развитие на човешкия капитал. 

 

2.1. Ефективна политика за развитие на потенциала на младите хора. 

2.1.1. Съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове 

и практики. 

През 2011 г. бяха приети 4 групи по 28 студента по специалност 

«Право», втори курс от ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Те бяха запознати 

с устойството на администрацията, с правомощията на Областния 

управител по въпросите на държавната собственост и административния 

контрол, както и с правомощията му по изборния кодекс. 
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3. Икономическа и финансова обоснованост и целесъобразност на 

управленските решения. 
 

3.1. Оптимизиране на бюджетните разходи. 

3.1.1. Добро финансово управление и контрол на всички дейности. 

През 2011 година с цел точната и ясна отчетност на разходите в 

администрацията бяха издадени 1180 контролни листа, отразени в 12 

регистъра. Тяхното попълване обуслови законосъобразността на взетите 

решения, свързани с разпореждането на активите, задълженията и правата 

на администрацията. 

3.2. Ефективно управление на риска. 

3.2.1. Мониторинг на процеса на управление на риска. 

През 2011 година във връзка с ефективността на Системата за 

финансово управление и контрол беше изговен Доклад за състоянието на 

СФУК, както и попълнен върпосник. Идентифициране и оценка на 

рисковете не бяха извършени, поради вътрешно-организационни причини. 

3.3. Мониторинг на разходването на бюджета по параграфи и 

подпараграфи. 

3.3.1. Изготвяне на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото 

изпълнение на бюджетната сметка и тримесечни и годишни 

финансови отчети. 

През 2011г. в съответствие с указанията на първостопенния 

разпоредител и указанията на министерство на финансите, бяха изготвени 

12 броя ежемесечни отчети за касово изпълнение, 4 броя тримесечни 

отчети за касово изпълнение и 4 броя тримесечни финансови отчети 

 

3.3.2. Отчет за изпълнението на бюджета по политики и програми. 

За периода от месец януари до месец декември 2011 година, при общ 

план за приходите от 95500 лв., администрацията е реализирала приходи в 

размер на 96290 лв.  

-  от приходи от наеми на имущество при план  90 000 лв. са постъпили 

95466 лв. 

-  от други неданъчни приходи при план 500 лв.са постъпили 2334 лв. 

получени от продажба на тръжни документи и присъдени 

юрисконсултски възнаграждения.  

-  в намаление на приходите са внесените ДДС и данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия в размер на 3785 лв. 

-  постъпления от продажби на нефинасови активи при план 5 000 лв, не 

са реализирани поради намалелия брой такива. 
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По отношение на постъпленията от продажби на нефинансови 

активи, факторите оказващи влияние са външни и вътрешни. Като 

вътрешен фактор може да бъде отчетен намаления брой активи частна 

държавна собственост, годни за продажба, а като външен фактор – ниските 

цени на имотите през 2011 г., които биха довели до намаляване на 

икономическата изгода от продажбите на активи доколкото те 

съществуват. 

Първоначалният план за  разходите за финансовата 2011 година  на 

Областна администрация Велико Търново за същия период за изпълнение 

на програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво” 

е 556261 лв., а уточнения план към края на 2011 г. възлиза на 793004 лв., 

който е резултат от първоначалния план завишен със средства за 

произвеждане на Избори 2011година и допълнително средства за 

издръжка, а реално изразходените средства към края на 2011 година са в 

размер на 765209 лв. Уточнения план включва като цяло средства за РЗ и 

осигуровки на основния щат, издръжка, средства за дейност 282 „ОМП 

„Отбранително-мобилизационна подготовка”,  дейност 283 „Превантивна 

дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” 

дейност”,  дейност 284 „Ликвидирани на последствия от стихийни 

бедствия и производствени аварии” ,  дейност 519 „Други помощи и 

обезщетения” и дейност 532 „Програми за временна заетост”. 

В дейност 121 „Областни администрации” първоначалния план за 

разходите е в размер на 504261 лв., уточнения към края на 2011 г. е в 

размер на 669111лв.,  а изразходваните към отчетния период са 660155 лв., 

В дейност 282 „ОМП” планът за разходите е 52 000 лв., а 

изразходваните средства към 31.12.2011 г. са в размер на 39147 лв., 

представляващи 75 % от плана или реализираната икономия е в размер на 

12853 лв. 

В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от бедствия и аварии” при план 19272 лв. са изразходвани 

13896 лв. и остатъка е възстановен на МВКБА. 

В дейност 284 „Ликвидирани на последствия от стихийни бедствия и 

производствени аварии” предоставените 18 992 лв. представляват 

собствено съфинансиране по проект „ТГС Румъния-България 2007–2013 

г.”, които към края на отчетния период не са изразходени и са 

възстановени на МВКБА. 

В дейност 519 „Други помощи и обезщетения” при уточнен план 

65534 лв. са разходвани 65534 лв., представляващи изплатени обезщетения 

по Закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица. 

В дейност 532 „Програми за временна заетост” при уточнен план 

10956 лв. действително изразходваните средства са 10946 лв.,  

представляващи възнаграждения и осигуровки по НП „Старт в кариерата” 

и НП „ЗХТУ”. 

 

 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2011 г. 

 

 8 

4. Поддържане в готовност за работа на система за управление и 

оповестяване в контекста на интегрираната Национална система за 

сигурност, с цел подобряване мерките за сигурност на населението и 

ефективното управление при бедствия и др. извънредни ситуации. 
 

4.1. Подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното 

управление при бедствия. 
 

4.1.1. Участие в съвместни учения и тренировки с екипи от ЕСС. 

Бюджетиране на дейности, за управление при бедствия и др. 

извънредни ситуации. 

През отчетния период ръководството и експерти с правомощия и 

задачи, разписани в Закона за защита при бедствия и поднормативни 

актове, кореспондиращи със защитата на населението, предотвратяване на 

аварии и  нарушаване на инфраструткурни обекти на територията на 

областта, участваха в съвместно областно пълномащабно учение с екипи 

на ЕСС. 

За координиране на действията между институциите, участвали в 

занятието, бяха поставени за изпълнение няколко основни цели: 

 Да се повишат повишат знанията, уменията и практическите 

навици на участниците по оповестяването, събиране и анализ на 

информация, подготовка на предложения за организация на защитата на 

населението и вземане на решения от органа за управление при 

провеждане на спасителни операции. 

 Да се провери функционирането на Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии, в обекти от 

критичната инфраструктура. 

В процеса на бюджетиране на дейности за управление при бедствия, 

включително и за превенативна дейност, общините и ведомствата с 

компетенции по превенцията, подадоха за финансиране, чрез 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет общо 58 проекта. 

Одобрените проекти през годината изиграха положителна роля за 

превенция и изграждане на защитни съоръжения и възстановяване на 

разрушени вследствие на бедствия сгради общинска и държавна 

собственост. 

Бяха проведени шест щабни тренировки за усвояване плановете за 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, с цел 

придобиване на необходими практически и организационни навици, 

учебни тренировки по организационно-строевото сглобяване, занятия за 

действие при бедствия, аварии и катастрофи, учебно-методически сборове 

с помощник-директорите на училищата и звената от образованието по 

организацията и планирането на обучението по гражданска защита и 
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усвояване на училищните планове за спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. 

  

4.1.2. Натрениране на оперативни дежурни и действия със свързочно-

оповестителни средства. 

Във връзка със свързочно-оповестителната система за нуждите на 

Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, 

проведохме две тренировки по превключване на преките канали за 

нуждите на Общинските съвети по сигурност, две тренировки по 

задействане на оповестителната система,  една тренировка по изграждане и 

превключване на преки връзки с обекти от стопанството и общинските 

администрации, чрез Националната автоматизирана система за 

оповестяване и щабни тренировки по оповестяване на комисиите и 

щабовете на областно и общинско ниво.  

На тренировките бяха демонстрирани нови методи за обмен на 

информация между институциите, като активно се използваха 

възможностите на интернет. Доброто взаимодействие на Областния съвет 

по сигурност с Общинските съвети, с ОУ ,,Пожарна безопасност и защита 

на населението”,Областна дирекция на МВР, чрез предварителната 

подготовка, способстваха за качественото провеждане на тренировките. 

 

4.1.3. Изпълнение на дейностите по одобрен проект в рамките на 

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-

България” за съвременна превенция на риска, при осигуряване на 

необходимите средства за собствено съфинансиране. 

Една от основните цели на проекта беше да се подкрепи развитието 

на управление на кризи, мониторинг и превенция на риска. Основната тема 

на този пакет е "Подобряване работата на съществуващите центрове за 

управление на кризи ". Настройка на сървъра за събиране и обработка на 

данни, както за околната среда, метрологичната обстановка, така и за 

възможността от възникване на бедствия с последици за 

инфраструктурата, населението и промишлеността в регионите за 

отговорност.  Усъвършенстване на системата за поддържане и вземане на 

решения за осигуряване на работа при обмен на информация. 

Поради отказ от страна на румънската страна, проектът не беше 

реализиран.   

 

4.1.4. Засилване координиращата роля на Областния съвет по 

сигурност като орган на управление при бедствия. 

Дейността на Областният съвет по сигурност през 2011 г. бе 

организирана в съответствие със Закона за защита при бедствия, заповеди 

и указания на заместник министър-председателя и министър на 
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вътрешните работи, указания на Министерството на отбраната, както и  

Плана за работа на Областния съвет по сигурност за 2011 година. 

За постигане на своите цели дейността по защита при бедствия бе 

насочена в следните направления: 

 анализ на организацията и ръководството на защитата при 

бедствия в областта; 

 дейности по планиране на защитата при бедствия и провеждането 

на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи; 

 дейности по обучението за защита при бедствия; 

 дейности за оповестяването при бедствия. 

Във връзка със структурни промени в териториални органи на 

изпълнителната власт бе актуализиран състава на Областния съвет по 

сигурност. 

През 2011 г. бяха проведени две редовни заседания на Съвета. Приет 

бе План за работа през 2011 година, заслушани бяха докладите на 

кметовете на общини за структурирането, функциите и приетите планове 

за работа през 2011 г. на общинските съвети по сигурност, както и 

готовността на общините за действие при тежки зимни условия.  

 

4.1.5. Актуализиране на областния план за защита при бедствия в част 

„наводнения”. 

С изпълнение на изискванията съгласно ПМС 352/1997 г. ПМС 

150/2001 г. се изпълниха задачи за постигане стратегическата цел,  

повишаване сигурността и възможностите на ведомството и неговият 

орган за управление да изпълнява задачи, свързани с отбраната на 

страната, вменени му със Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. 

Във връзка с актуализиране на областният план за защита при 

бедствия, се предприеха действия по събиране на информация от 

регионални структури,  имащи правомощия по смисъла на Закона за 

защита при бедствия. 

Оказана бе помощ на секретарите на ОбСС при подготовката и 

актуализирането на общинските планове за защита и териториалните 

единици. 

Изготвен бе и план за оказване на методическа помощ и контрол на 

общинските звена по ,,Отбранително-мобилизационна подготовка”, 

съгласно който бяха посетени общинските аминистрации на територията 

на област Велико Търново. Изготвен бе и пълния набор от документи по 

отсрочването на резервисти и техника от общински структури и 

териториални звена на централно подчинение, намиращи се на 

територията на област Велико Търново. 

Актуализиран бе ,,План за работа на област Велико Търново във 

военно време”, с което реализирахме изпълнението на основната цел за 

поддържане на непрекъснато взаимодействие между институциите и за 
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ефективно използване на гражданските ресурси в интерес на отбраната.        

Осъвременен бе и ,,План за привеждане на ведомството в по-високо 

състояние и степен на готовност”. 

Актуализиран е План за защита при бедствия в част ,,Наводнения”. 

 

 

5. Опазване на културно-историческото наследство. 

5.1. Координация на действия от Общини и институции по издирване, 

проучване, опазване, поддържане възстановяване и изграждане на 

военните паметници 

5.1.1. Провеждане заседания на Областната комисия военни 

паметници и приемане на конкретни решения, спомагащи за 

подобряване на дейностите по опазване на паметниците в областта. 

Комисията прие решения, които да допренесат за по-ефективно 

участие на кметове на населени места, при осъществяване на дейности по 

опазване, издирване и възстановяване на войнищките паметници на 

територията на съответното населено място. 

 

5.1.2. Изготвяве на областен регистър военни паметници и 

публикуването му в електронната страница на ОУ.. 

Изготвен бе областен регистър военни паметници. Регистърът беще 

обсъден и след актуализация, приета на комисията, беше публикуван в 

електронната страница на Областен управител. 

Постъпващата информация от кметове на общини и кметове на 

населени места своевременно се актуализира в регистъра. 

 

 

6. Институционалната среда – база за устойчивото развитие. 

 

6.1. Подобряване качеството на административното обслужване и 

осигуряване съответствието на предоставените административни 

услуги с изискванията на потребителите 

 

6.1.1. Анализ на удовлетвореността от предоставените 

административни услуги. 

През 2011 г. бяха проведени две заседания на Комисията за 

разглеждане и анализиране на анкети за удовлетвореността от 

административното обслужване в Областна администрация Велико 

Търново, на които са проучени и анализирани резултатите от анкетните 
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карти и интернет страницата на Областен управител. При прегледа на 

анкетните карти се установи, че всички анкетирани са удовлетворени от 

начина на обслужване в администрацията. 

Комисията предложи към новата електронна анкетна карта, с коята 

ще се отчита удовлетвореността на интернет страницата на Областен 

управител Велико Търново от началото на 2012г., да функционира опция, 

която да отчита броя на гласувалите потребители. Същата трябва да бъде 

занулявана в края на всяка календарна година. 

 

6.1.2. Поддържане на системата за управление на качеството ISO 9001: 

2008 

През месец май 2011 год. бе проведен от BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION (BULGARIA) ресертификационен одит на внедрената в 

Областна администрация Велико Търново Система за управление на 

качеството /СУК/. В хода на одита е констатирано съответствие на СУК с 

изискванията на стандарт ISO 9001:2008, с оглед на което е продължена 

валидността на сертификата, като действието му е удължено до 09.05.2014 

год. В течение на годината са проведени пет вътрешни одита на системата.  

Два вътрешни одита за определяне степента на съответствие на 

предоставяните административни услуги с изискванията на СУК по 

процедура 03 ОПК-03 „Административно обслужване”, един одит по 

процедура 02 ОПК-01 „Управление на персонала, обучение” и два одита за 

проверка на процесите по управление на документи от СУК и дейността на 

ръководството. Констатираните в хода на одитите несъответствия са 

отстранени.  

 

6.1.3. Изпълнение на дейностите по проект „Повишаване качеството и 

надеждността на административното обслужване на гражданите и 

бизнеса и развитие на електронното управление в областна 

администрация Велико Търново” при неговото одобрение. 

Въпреки, че разработеният проект не беше финансиран по ОП 

„Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІI. Качествено 

административно обслужване и развитие на електронното управление, 

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и 

бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, за 

планираните дейности, които са изисквания според закона за електронното 

управление и неговите наредби, ще се търси друго финансиране. 

Дейностите по създаване на резервни копия на документите от архив 

Държавна собственост и Одит на информационната и комуникационна 

среда са планирани в Цели по сигурността за 2012 от Системата за 

управление на сигурността на информацията. 
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7. Развитие на информационното общество и електронното 

управление. 

7.1. Поддържане сигурността на информацията и проследяване 

възможностите за предоставяне на е-услуги 

 

7.1.1. Поддържане високо ниво на сигурност на информацията в 

съответствие с целите по сигурността според изискванията на 

Системата за управление сигурността на информацията /СУСИ/ по 

смисъла на стандарта ISO/IEC 27001:2005. 

Областна администрация Велико Търново е една от шестте областни 

администрации, поддържащи система за управление сигурността на 

информацията в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 

27001:2005 и през отчетния период премина успешено ресертификационен 

одит на дейностите по системата: сигурност на информацията на 

процесите, свързани с провеждане на регионалната политика за 

осъществяване на държавното управление по места и осигуряване на 

съответствие между националните и местните интереси; сигурност на 

информацията на процесите на административно и информационно 

обслужване на граждани и организации, управление на държавната 

собственост, непрекъснатост на дейността и управление при кризи в 

сградата на Областна администрация Велико Търново. 

Областна администрация поддържа следните системи за сигурност: 

система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение, система 

против проникване, система за аварийно електрозахранване, 

пожароизвестителна система и средства за пожарогасене. 

Областният управител и директорите на дирекции текущо 

утвърждават и прекратяват права за достъп на потребителите до 

информационните системи. Извършена е инвентаризация на компютърната 

техника и са актуализирани записите за оторизирана собственост на 

информационните системи. 

За 2011 г. е регистриран един доклад за възникване на инцидент по 

сигурността, а в Регистъра на събития, свързани със сигурността на 

информацията, са вписани 28 бр. събития. 

Архивират се данните от основните системи, които се предават за 

съхранение в каса на територията на администрацията и втори пакет – 

извън администрацията. 

Според изискванията на процедура по системата за управление 

сигурността на информацията се поддържа резервно електрозахранване за 

осигуряване непрекъсваемост на дейностите в администрацията. 

Администрацията притежава необходимите лицензи за операционни 

системи MS Windows, лицензи за MS продукти и др. 

Поддържат се актуални дефиниции на антивирусен софтуер PANDA 

и SOPHOS, както и за FortiGate.  
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Четирима служители преминаха обучение за вътрешни одитори по 

СУСИ. 

В разработения раздел “Сертификат ISO/IEC 27001:2005“ на 

интернет страницата на администрацията са представени актуалният 

сертификат, Декларация за политиката на ръководството, информация за 

валидността на сертификата и обхватът на СУСИ. 

 

7.1.2. Внедряване на АИС 

По проект “По-добро обслужване чрез електронно управление в 

Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони 

за планиране” на областна администрация Плевен служители от 

администрацията участваха при описанието на работните процеси за 

предоставяне на 23 административни услуги за държавна собственост, 

съобразени с 12 областни администрации, участници в проекта. 

По причини от вътрешноорганизационен характер не са описани 

работните процеси за останалите административни услуги, предоставяни 

от администрацията. 

С изпълнение на проектите по ОПАК на МТИТС ще се 

конкретизират изискванията за АИС, което предизвика решение на 

ръководството за отлагане внедряването на АИС МИКСИ. 

 

7.1.3. Проследяване на възможностите за представяне на е-админи-

стративни услуги на областна администрация на правителствения 

портал и чрез уеб-приложение. 

Постоянният преглед на информацията по проектите на МТИТС по 

ОПАК за развитие на административното обслужване по електронен път, 

надграждане на централните системи на електронното правителство и др., 

както и след анализ на възможностите за областна администрация да 

представи електронни административни услуги на правителствения портал 

и чрез уеб-приложение, се стигна до извода, че администрацията трябва да 

се подготви за активни действия и привличане на финансови средства към 

края на 2012 и началото на 2013 г.  

 

7.1.4. Облекчаване достъпа на гражданите и бизнеса до информация и 

услуги. 

Поради нереализирането на проекта, описан в т. 6.1.3., предвидените 

промени на интернет страницата на администрацията, на използваните 

бланки и привеждането им към изискванията за институционална 

идентичност както и разработването на Вътрешни правила за 

документооборота на електронни документи и документи на хартиен 

носител /по модела, разработен по проект „По-добро обслужване чрез 

електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и 

Североизточен (СИ) райони за планиране” на областна администрация 
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Плевен/ са предвидени организационно и финансово за следващ отчетен 

период. 

 

8. Превенция и противодействие на корупцията. 

8.1. Засилване на координира-щата роля на Областния обществен 

съвет за превенция и противодействие на корупцията при провеждане 

на политиката за борба с корупцията на територията на област 

Велико Търново 

8.1.1. Анализ и проверка на постъпили сигнали за корупция. 

През 2011г. са постъпили четири сигнала, които подателите 

определят като сигнали за корупция, касаещи проблеми със земеделска 

земя, неправилно изчисляване на дължимия данък сгради и такса битови 

отпадъци,  незаконна сеч и изнасяне на дървен материал и други. 

Извършени са проверки по подадените сигнали, в хода на които не са  

констатирани сочените нарушения. 

 

8.1.2. Организиране и провеждане на изнесени приемни по общини 

В съответствие с приетия от Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията План за действие за 

прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията на 

територията на област Велико Търново за  2011 година, бяха организирани 

и проведени изнесени приемни по общини.  В седем общини на 

територията на областта на откритите приемни на Областният Обществен 

съвет за превенция и противодействие на корупцията, граждани със 

сигнали за корупционни прояви не са се явили. 

Съпоставено с 2010 г. на изнесените приемни на Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област 

Велико Търново през 2011г. посещаемостта на граждани е в пъти по-

малко. Поставят се основно проблеми свързани със земеделски земи и 

битови проблеми. Няма констатирани случаи на корупционен натиск или 

злоупотреби от страна на териториални органи на изпълнителната власт и 

органи на местно самоуправление и местна власт. 

 

9 Гарантиране на правовия ред в държавата. 

9.1. Защита на интересите на държавата при заведени съдебни спорове 

9.1.1. Осъществяване на максимално ефективно процесуално 

представителство. 

През 2011г. бе осигурено процесуално представителство пред 

органите на съдебната власт по дела, заведени от и срещу Областен 

Управител, както и по дела, заведени срещу държавата относно недвижими 
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имоти, находящи се на територията на област Велико Търновол. През 

2011г. са приключили 41 съдебни производства. 

Предприемани бяха необходимите действия по обжалване на 

неблагоприятни спрямо администрацията съдебни решения.  

Извършвани бяха и действия за събиране на вземания, присъдени по 

влезли в сила съдебни решения, като през 2011г. са образувани три 

изпълнителни дела. 

9.2. Осигуряване на публичност и прозрачност при избор на 

контрахенти 

9.2.1. Осигуряване на прозрачност при провеждане на обществени 

поръчки по реда НВМОП. 

През 2011 год. в Областна администрация – Велико Търново по реда 

на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

/НВМОП/ са проведени две малки обществени поръчки.  С оглед на 

осигуряване на публичност и прозрачност при избор на контрагенти при 

провеждане на обществени поръчки по реда НВМОП и целейки засилване 

доверието на гражданите и бизнеса, на сайта на Областен управител е 

своевременно публикувана информацията, свързана с изискванията и 

условията за подаване на оферти за участие в двете поръчки.  

9.3. Осигуряване на законосъобразна среда на територията на 

областта чрез повишаване качеството на контрола върху актовете на 

органите на местното самоуправление и местната администрация 

9.3.1. Контрол за законосъобразност върху актовете на общинските 

съвети и кметовете на общини. 

В изпълнение на правомощията си през 2011 г. е осъществен контрол 

за законосъобразност върху 1788 решения на десетте общински съвета на 

общините, включении в състава на област Велико Търново. В резултат на 

контрола за ново обсъждане са върнати 16 решения, като през 2011 г. само 

едно решение е оспорено по съдебен ред пред Административен съд – 

Велико Търново. 
 

9.3.2. Анализ на наредбите на общинските съвети. 

Областен управител Велико Търново осъществява непрекъснат 

контрол за законосъобразност на приеманите от общинските съвети 

местни наредби за регулиране на обществените отношения на територията 

на областта, като при констатирани незаконосъобразни текстове  са 

предприемани действия за връщане на същите за ново обсъждане.  
 

9.3.3. Анализ за състоянието на регулаторните режими. 

Посредством осъществявания от областен управител контрол за 

законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление се 
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осигурява и контрол върху състоянието на регулаторните режими 

действащи на територията на съответната община и въвеждани от 

общинските съвети посредством приеманите от тях наредби. През 2011 г. 

не е констатирано въвеждане на нови режими на територията на област 

Велико Търново чрез приемане на изменения в действащите наредби, 

които режими да са в противоречие с националното законодателство и да 

водят до необоснованно увеличаване на административната тежест върху 

стопанската дейност. 

 

9.4. Oрганизационно-техническа подготовка на изборите 

9.4.1. Осигуряване нормалното произвеждане на насрочените избори. 

През 2011 г. се произведоха избори за общински съветници и 

кметове и избори за президент и вицепрезидент на републиката.  

За осигуряване на нормалното произвеждане на двата вида избори бе 

създадена необходимата организация по осигуряване на всички 

необходими книжа и материали, в това число по отпечатване на 

бюлетините за общински съветници и кметове, своевременното 

получаване на централизираните доставки предназначени за област Велико 

Търново, снабдяване на общините с необходимите им книжа и материали, 

своевременна доставка на бюлетините на съответните общински 

избирателни комиссии, осигуряване на допълнителни урни за гласуване и 

др.  

За нормалното произвеждане на изборите Областен управител 

Велико Търново оказа необходимото съдействие за обезпечаване 

събирането на информация за хода на изборния процес на територията на 

област Велико Търново, съобразно указанията на ЦИК, като оказваше 

необходимото съдействие за възстановяване на ел. захранването, 

изправността на телефонните постове и материалната обезпеченост в 

изборните помещения. 

За подобряване на работата на общинските избирателни комисии и 

секционните избирателни комисии в Областна администрация – Велико 

Търново бе проведено и обучение от членове на Централната избирателна 

комисия. 

 

9.5. Ефективно реализиране на компетентностите на областен 

управител по специални закони 

9.5.1. Възлагане и приемане на планове по §4 от ЗСПЗЗ. 

През 2011 г. е проведено 1 заседание на междуведомствената 

комисия за приемане, одобряване и изменение на плановете по § 4 от ПЗР 

на ЗСПЗЗ, на което е разгледан и отхвърлен, предложения от Община 

Стражица план за землището на гр. Стражица. 
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За периода са одобрении 3 бр. планове по § 4 - на к.е. 78 и 80, на к.е. 

77 и 79 и на к.е. 84, 86 и 92, всички за землището на гр. Свищов, община 

Свищов.  

 

9.5.2. Издаване на индивидуални административни актове по ЗГПРРЛ. 

През 2011 г. продължи процеса по приемане и разглеждане на 

постъпили искания за изплащане на еднократни обезщетения на 

репресирани лица или техните наследници за претърпени от тях 

имуществени и/или неимуществени вреди в периода 09 септември 1944 г. 

со 10 ноември 1989 г., съобразно Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица. За периода в Областна администрация  

Велико Търново са постъпили 28 нови искания за изплащане на 

еднократни обезщетения. 

За посочения период комисията за разглеждане на исканията, 

назначена със заповед на областен управител, е провела 13 заседания, като 

са издадени 38 заповеди и са определении обезщетения на 48 лица за 

общата сума от 70 507.41 лева. 

Общия размер на реално изплатените през 2011 г. еднократни 

обезщетения на репресирани лица или техните наследници е в размер на 

65534 лева.  

 

9.5.3. Издаване на актове в правомощията на Областен управител по 

ЗУТ. 

По правомощията на Областен управител по Закона за устройство на 

територията, са издадени 3 бр. разрешения за строеж за обекти на 

територията на повече от една община, проведении са 3 бр. заседания на 

областен експертен съвет и е регистриран 1 бр. технически паспорт за 

Обект Рехабилитация на път ІІІ-407 – Стражица – Полски Тръмбеш – 

Свищов.   

 

9.5.4. Участие в междуведомствени комисии, сформирани от други 

държавни ведомства. 

За периода с участието на представител на областна администрация 

са проведени осем заседания на междуведомствената комисията по чл. 17 

от Закона за опазване на земеделските земи сформирана по Заповед на 

Министъра на Земеделието и храните. Проведени са три комисии по 

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” на основание 

чл. 45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за приемане на помощен план и план на 

новообразуваните парцели на стопански дворове. 

По Закона за кадастъра и имотния регистър сме участвали в 

заседания на 8 бр. междуведомствени комисии. 
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През 2011 г., с участието на представител на областната 

администрация, са проведени 13 заседания на междуведомствените 

комисии  по § 4к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначавани от кметове на 

общини, на които са разгледани 58 бр. искания за изменение на одобрени и 

влезли в сила планове по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.  

Във връзка с писмо на Министъра на труда и социалната политика 

относно предприемане на мерки, свързани с  установяване на реалната 

посещаемост в учебните заведения, коректно на подаване на данни в 

Дирекции „Социално подпомагане” от страна на директорите, бяха 

предприети мерки и бяха сформирани комисии с участие на представители 

на Областна администрация, Регионален инспекторат по образование и 

Регионална дирекция „Социално подпомагане”. Комисиите извършиха 

проверки в над 27 училища на територията на областта като за 

констатираните нередности бяха дадени предписания за отстраняването 

им. 

През 2011 г. Междуведомствената комисия за осъществяване на 

контрол върху обекти, за които се издава разрешително за извършване на 

дейности с опасни химични вещества осъществи 4 проверки на 

територията на областта по изпълнение на условията от разрешителното за 

експлоатация по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. 

През отчетния период представител на Областна администрация взе 

участие в междуведомственна комисия назначена със Заповед на 

Министъра на културата за определяне на граници и режимите за опазване 

на архиологическа културна ценност «Античен керамичен център»-община 

Павликени.  

 

 

10. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на 

инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и 

подобряване качеството на живот. 

10.1. Създаване на по-добри възможности за провеждане на 

регионалната политика на областно ниво 

 

10.1.1. Актуализация на Стратегията за развитие на област Велико 

Търново 2005 - 2015. 

В съответствие с Закона за регионалното развитие и Методическите 

указания за разработване на областните стратегии за развитие през 2011 г. 

е разработен Актуализиран документ за изпълнението на стратегията за 

развитие на област Велико Търново 2011 – 2013 г., който е приет на 

неприсъствено заседание на Областен съвет за развитие на област Велико 

Търново през месец май 2011 год. 

 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2011 г. 

 

 20 

АДИОСР съдържа следните части: 

 Анализ на икономическото и социалното състояние на област 

Велико Търново; 

 Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 

за развитието на област Велико Търново; 

 Визия, цели, приоритети; 

 Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа; 

 Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на 

стратегията; 

 Мониторинг, оценка и контрол на стратегията;  

 Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите 

на общинските планове за развитие; 

 Осигуряване на публичност; 

 Институционално изграждане на звената – участници в 

изпълнението на стратегията. 

 

Основната стратегическа цел формулирана в Актуализирания 

документ е декомпозирана в четири приоритетни цели, а именно: 

 Приоритетна цел 1 “Икономически динамизъм и регионална 

конкурентоспособност”; 

 Приоритетна цел 2 “Инфраструктура и околна среда”; 

 Приоритетна цел 3 “Качество на живота”; 

 Приоритетна цел 4 “Устойчив туризъм “. 

 

10.2. Подобряване координацията и взаимодействието за провеждане 

политиката на регионално развитие и дейността на Областен съвет за 

развитие 

10.2.1. Засилване на координиращата роля на Областен съвет за 

развитие. 

През 2011 г. са проведени три заседания на Областния съвет за 

развитие на област Велико Търново. 

На 26.01.2011 г. на заседание на ОСР са представени основни 

аспекти от извършената междинна оценка на Стратегията за развитие на 

област Велико Търново 2005 - 2015 год.  На заседанието е взето решение за 

създаване на работна група за координиране на дейностите по изготвяне на 

Актуализиран документ на Стратегията за развитие на област Велико 

Търново 2005 – 2015. 

През месец май е проведена процедура по приемане на неприсъствено 

решение на ОСР, с което е прието Актуализирания документ за 

изпълнението на стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 – 

2013 година. 
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На 30.11.2011 г. е проведено заседание ОСР, където с решения на 

съвета е актуализиран състава на Областния съвет за развитие на област 

Велико Търново и са определени представители на общините от област 

Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

район за планиране. 

 

10.2.2. Засилване на координиращата роля на Областен управител 

чрез заседания на комисии, съвети и работни срещи в областта на 

ефективно реализиране на секторни политики. 

През 2011 г. са проведени 18 заседания на областни съвети и 

комисии, на които бяха приети решения за реализиране на секторни 

политики.  

През отчетния период  дейността  на Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново  бе 

насочена към определяне, организиране и контролиране провеждането на 

държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на 

професионална квалификация на регионално равнище. Тя бе в 

съответствие с приоритетите на Програмата на Правителството за 

европейско развитие на България, Националния план за действие по 

заетостта – 2011 г. и Областната стратегия за развитие на област Велико 

Търновоза периода 2005-2015 г. 

Проведени бяха 6 редовни заседания на които:  

 Бе обсъдено и съгласувано на предложение за план-прием в 

държавните и общински професионални гимназии и средни 

общообразователни училища с професионални паралелки в област Велико 

Търново за учебната 2011/2012 година. Водещ принцип при определянето 

на държавния план-прием по училища и професии за учебната 2011/2012 

година бе съответствието с областната политика за регионално развитие и 

потребностите на пазара на труда. 

 Изготвен бе  анализ на състоянието на трудовия пазар в област 

Велико Търново и бе отчетена усвояемостта на средставата за активна 

политика за насърчаване на заетостта. Представена бе информация  за 

актуалните схеми по Оперативна программа «Развитие на човешките 

ресурси». 

 Във връзка със стартирала процедура за разработване на 

Националния план за действие по заетостта, по искане на Минитерство на 

труда и социалната политика, бяха представени основните национални 

приоритети в политиката  по заетостта за 2012 г.  и бяха обсъдени и приети  

приоритети в политиката па заетостта в област  Велико Търново, които 

бяха изпратени в Агенция по заетостта. Съгласувана бе  информация 

относно основните целеви групи на местния пазар на труда,  проекти и 

програми за заетост и обучение, успешно реализиращи се на територията 

на областта и конкретни проблеми свързани с  тях. 
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 Разгледани бяха депозираните от 10-те общини в област Велико 

Търново общо 12 регионални  програми за заетост, като бяха одобрени 10 

програми и същите бяха изпратени в Агенция по заетостта с предложение 

същите да бъдат финансирани. 

 Във връзка с обявената  процедура за набиране на проекти по 

Национална програма «От социални помощи към осигуряване на заетост»  

за 2012 г. разгледани бяха постъпилите в Дирекции «Бюро по труда»  общо 

10  проекта в общественно-полезни дейности, от които 8 от общини, 1 от 

читалище и 1 от Областен управител, които  предвиждат разкриване на 212 

работни места. 

 

През 2011 г. бе учреден в синхрон с разпоредбите на чл.3б от 

Кодекса на труда Областен съвет за тристранно сътрудничество в 

област Велико Търново. Основната цел  в дейността на този съвет е  

създаването на работещ орган  на областно ниво за решаване на трудови и 

социални проблеми, с участието на трите заинтересовани страни-държава, 

синдикални  и работодателски организации. Актуализиран бе състава на 

съвета и бе приет правилник за дейността. 

 

През 2011 г. продължи дейността си и Областната комисия по 

образование, наука, младежки дейности и спорт като за периода бяха 

проведени 2 заседания.   

 Инициирана бе среща с г-н Красимир Вълчев – главен секретар на 

Министерството на образованието, младежта и науката, на която бяха 

обсъдени въпроси свързани  в образователната система в България, както и 

с подготвяния проектозакон за образованието. 

 Преди старта на учебната 2011/2012  година Комисията проведе 

заседание на което бе представена готовността на  училищата в областта да 

посрещнат  новата учебна година.  Обсъдени бяха  въпроси свързани  

материалната база,  осигуряване на учебници и  учебни помагала,  

безопасността на учебните заведения, готовността за предстоящия 

отоплителен сезон, транспорта на учениците и редица др. въпроси, 

касаещи  провеждането на нормален учебен процес. 

 

Във връзка с приетата в края на 2010 г. на Стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.)    през 2011 г. 

година бяха предприети действия във връзка с наблюдение, мониторинг и 

оценка на изпълнението и.  Със заповед на Областен управител  бе 

сформирано Звено за мониторинг и оценка с основен и разширен състав, 

в който влизат представители на общините, дирекции „Социално 

подпомагане”, Регионален инспекторат по образование и Регионална 

здравна  инспекция.  Приет бе годишен план за действие през 2011 г. Като 

резултат от  изпълнение на заложените дейности  в началото на 2012 г. 

Звеното ще  представи Доклад за изпълнение на заложените в  Стратегията 

дейности за 2011 г.  
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И през 2011 г. Областния съвет по условия на труд продължи  

своята работа по осъществяването на държавната политика зао 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията 

на област Велико Търново.  В началото на годината бе проведено 

заседание, на което бе актуализиран състава съобразно изискванията на чл. 

43, ал.1 от ЗЗБУТ, отчетена бе дейността на Дирекция „Инспекция по 

труда”  през 2010 г.и бе представен плана за дейността през 2011 г. 

 

На 18.01.2011 г. се проведе заседание на Областната комисия за 

борба с епизоотичните ситуации, на което бе обсъдена информация, 

касаеща установяването на заболяването шап по животните на територията 

на Р България и бяха набелязани мерки за недопускане и ограничаване на 

разпространението му на територията на област Велико Търново и 

страната. 

През 2011 г. беше проведено едно заседание на Областната 

комисия за обсъждане на промени в Областната транспортна схема. 

На заседанието беше разглеждано предложение на кмета на община 

Велико Търново, за утвърждаване на проект за промяна в маршрутните 

разписания на курсове по междуобщинска автобусна линия ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ и курсове по междуобщинска 

автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СВИЩОВ. Проекта за промяна в 

горепосочените автобусни линии от Областната транспортна схема беше 

утвърден от Областен управител. 

През отчетния период бе проведено заседание на Областния съвет 

за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Съгласно 

ПМС № 92/2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет, обн. бр. 31/2011 г. на Държавен вестник, 

Националният съвет за сътрудничество по етнически и демографски 

въпроси бе преобразуван в Национален съвет за сътрудничество по 

етнически и интеграционни въпроси (НССЕИВ). Също така съгласно 

новия устройствен правилник на НССЕИВ и съгласно Заповед № РД 04-

64/05.08.2011 г. на Областен управител, Областният съвет за 

сътрудничество по етнически и демографски въпроси бе преименуван в 

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, 

като членове на съвета са заместник-кметове, отговарящи по етнически и 

интеграционни въпроси в общините на територията на областта, 

ръководители на териториални звена на централната изпълнителна власт в 

областта и представители на юридически лица с нестопанска цел. На 

заседанието бе представен стратегически документ с работно заглавие 

„Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими 

етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012 – 2020)” и 

план за действие към него. На заседанието бе представен проект „Защита, 

превенция и популяризиране правата на ромите”, чийто основен акцент е 
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предоставяне на безплатна правна помощ за граждани в неравностойно 

социално положение. 

 

11. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими 

имоти-държавна собственост съобразно конституционните и 

законоустановените принципи. 

11.1. Повишаване ефективността при управление с държавни 

недвижими имоти 

11.1.1. Срочно издаване на АДС и подържане на хартиен и електронен 

регистър. 

Областният управител осъществява надзор по придобиване, актуване 

и отписване на недвижимите имоти от актовите книги под общото 

ръководство на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Актове за държавна собственост се съставят за всички недвижими 

имоти и вещни права след като държавните юридически лица, придобили 

право на управление върху държавен имот, поискат неговото съставяне.  

По постъпили искания от юридически лица за периода са съставени 

180 бр. актове за държавна собственост, от които 147 бр. актове за частна 

държавна собственост и 333 бр. актове за публична държавна собственост.  

 

11.1.2. Защита на държавната собственост при констатирано 

незаконосъобразно държане. 

За защита на държавната собственост са предприети своевременни 

действия по изземване на имоти – държавна собственост на основание чл. 

80 от ЗДС, които се владеят без основание, които се ползват не по 

предназначение или нуждата, от които е отпаднала. През 2011г.е издадена 

една заповед на Областен управител за изземване на държавен имот 

ползван без правно основание. 

 

11.1.3. Извършване на предварителна преценка за законосъобразност 

и целесъобразност при управление и разпореждане с имоти държавна 

собственост. 

През отчетния период са проведени са 1 бр. заседания на комисия по 

разпореждане, на която са взети  8 бр. решения по преписки за управление, 

разпореждане, стопанисване и контрол на собствеността. 

През 2011г. продължи дейността по подготовката, оформянето и   

воденето на 82 бр. действащи досиета на наематели и ползватели на 

държавна собственост. Бяха създадени нови правоотношения, други бяха 

прекратени, актуализираха се сроковете и наемните цени по действащите 
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такива, извършиха се пренастанявания и бяха предприети мерки срещу 

наематели с неуредени финансови задължения към Областен управител.        

За периода бяха издадени 11 бр. заповеди за предоставяне на 

безвъзмездно право на управление и 4 бр. за отнемане на предоставено 

такова. 

Подготвиха и се проведоха 4 процедури за отдаване под наем чрез 

явен търг на места за разполагане на кафе-автомати и банкомат в сградата 

на пл.Център № 2 , гр.В.Търново.  

 

11.2. Усъвършенстване развитието и поддържането на системата за 

обслужване на документите публична и частна държавна собственост 

11.2.1. Поддържане на е-архив на досиета за имоти държавна 

собственост чрез ИС Ретистър имоти и АИС Микси. 

Създадени 180 бр. е- досиета на издадените през отчетния период 

АДС за имоти  държавна собственост, чрез ИС „Регистър имоти” и АИС 

Микси 

 

11.2.2. Поддържане на архив Държавна собственост на хартиен 

носител. 

Съгласно утвърдени вътрешни правила за създаване на досиета на 

имоти, за които са съставени актове за държавна собственост, през 2011г. 

са създадени 18 бр. досиета на хартиен носител на издадените през 

отчетния период актове за държавна собственост, които са предадени в 

архив „Държавна собственост 

 

 

Февруари 2012 г. 
 


