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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

 

Изминалата 2013 година бе динамична за развитието на 

област Велико Търново. Като най-съществена характеристика за 

региона се открои нарастването на темпа на усвояване на 

средствата по седемте оперативни програми и от фондовете за 

обща селскостопанска политика на ЕС от голям брой 

бенефециенти: общини, фирми и компании, НПО-организации, 

земеделски производители.  

Съществен факт беше създаването на Обществен съвет към 

Областен управител, който отвори вратите на администрацията за 

сътрудничество с национално представени организации и НПО от 

целия обществен спектър. По този начин гражданското общество 

има пряко участие във вземането на важни решения, касаещи 

развитието на областта.  

През юли стартирахме срещи с кметовете и кметските 

наместници от област Велико Търново, на които бяха поставени 

редица проблеми, които бяха разпределени по направления, а 

голяма част от тях разрешени. 

След проведена работна среща през декември се взе 

решение да бъде подписан меморандум за партньорство при 

усвояването на средствата по Програмата за „Трансгранично 

сътрудничество” между област Велико Търново и окръг 

Телеорман в северната ни съседка. Това ще даде възможност за 

съвместна работа при изготвянето на проекти и привличането на 

средства от ЕС. 

През изминалата година стартираха и спешните мерки за 

обезопасяването на така наречените „Присовски завои” край 

Велико Търново. Това стана възможно след провеждането на  
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съвместно заседание между Комисиите по безопасност на 

движението в област Велико Търново и област Русе, където бяха 

взети важни решения за намаляване на произшествията по пътя 

от крайдунавския град до старата столица. Поставена беше 1200 

метра нова мантинела и изцяло беше подновено знаковото 

стопанство, следствие на което катастрофите по участъка 

намаляха драстично. Предстои просветляването и разширяване на 

пътя и поставянето на „шумяща маркировка”. 

През  изминалата 2013 г. година бяха отпуснати 890 765 лв. 

за област Велико Търново от Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с които 

се решиха натрупани с годините проблеми в района. 

Предоставени бяха и 10.5 милиона лева за ремонт на пътя 

Царевец-Българско Сливово-Драгомирово.  

Във връзка с опазването на културните паметници бяха 

отпуснати над 10 000 лева за консервация и реставрация на 5 

военни монумента в селата Велчово, Церова Кория и Сушица, 

които в момента са възстановени. 

Всичко това ми дава повод да считам, че сме на прав път и 

през 2014 година ще постигнем още повече. Областна 

администрация ще продължи да бъде отворена за усвояване на  

положителни практики и идеи, които ще подобрят живота на 

жителите от областта. Ние ще продължим да изпълняваме 

държавната политика във всички нейни направления за постигане 

на максимален растеж при стандарта на живот в областта.  

 

 

ИНЖ.  ГЕОРГИ  РАЧЕВ 

Областен управител на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2013 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 

 

 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2013 г. 

 

 5 

 

1. Администрация от европейски вид. 
 

1.1. Ефективна, развита и гъвкава работна сила за качествено 

предоставяне на административни услуги 

1.1.1. Изготвяне на система за развитие и обучение на служителите от 

администрацията. 
 

През 2013 година в Областна администрация беше внедрена 

„Система за обучение и развитие на персонала на Областна администрация  

Велико Търново”, с която се създадоха условия за качествено измерване 

ефективността на обучението и за обективно оценяване на приноса му, за 

развитието на служителите в администрацията и за усъвършенстване на 

техните знания и умения. 

Със системата се регламентира реда за участие в обученията извън 

годишния план за задължително и специализирано обучение, като тя 

позволява и добра проследимост на съответствието между заложени 

обучения, реално проведени такива и как същите са намерили отражение в 

работата на служителите, а така също и дали са допринесли като цяло за 

постигане целите на администрацията.  

През 2013 година извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение бяха проведени 16 обучения, в които участие 

взеха общо 25 служители от Областна администрация Велико Търново. 

Изготвен беше годишен доклад, в който се отчете подобряване на 

обвързаността на обученията с длъжността на обучаемите спрямо 2012 год. 

Според системата, знанията получени при проведените обучения са 

допринесли в значително по-висока степен за качественото изпълнение на 

задълженията на обучените служители ,в сравнение с предходната година. 

 

1.1.2. Изграждане на ефективни взаимоотношения за постигане целите 

на администрацията. 

Изпълнението на целите на администрацията беше осъществявано в 

значителна степен посредством възлагането на дейностите по 

осъществяването им на сформирани със заповеди на Областен управител 

работни групи и/или комисии. 

Извършен беше мониторинг на внедрената в Областна 

администрация Системата за финансово управление и контрол и на 

процеса по управление на риска. С цел да бъдат  идентифицирани зоните и 

процесите, които са подложени или има опасност да бъдат подложени на 

риск се проведе преглед на всички действащи в администрацията 

вътрешни правила и работни инструкции. Отпадна регламента за 

неизвършване на предварителен контрол за законосъобразност при 

поемане на задължение и/или извършване на разход под 100.00 лева, като 
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се прие, че предварителния контрол ще се осъществява независимо от 

стойността им.Създаде се регламент, указващ реда по който да бъде 

извършван предварителен контрол върху разходването на  средства по 

фондове и програми от Европейския съюз. Дефиниран беше процеса на 

предварителен контрол при бракуване и ликвидиране на материални 

активи. С цел създаване на яснота относно актуалната вътрешна уредба, 

беше въведено изискването всички невалидни /отменени или изменени/ 

Вътрешни правила на Областна администрация Велико Търново да се 

съхраняват в нарочна папка, като на тях се поставя щемпел „невалидно”. 

Работна група подготви „Задание за унифициране визията на 

интернет страницата на Областен управител”, с изпълнението на което ще 

се постигне институционална идентичност. 

Със Заповед на Областния управител бяха сформирани работни 

групи и комисии за подготовка на проектни предложения, за извършване 

на инвентаризация, за анализ на постъпили от граждани предложения за 

подобряване на административното обслужване, и др. 

В изпълнение на възложените задачи беше подготвено проектно 

предложение на тема „Компетентна и ефективна администрация – добро 

управление”. Беше извършена инвентаризация и преоценка на всички 

активи, както и анализ на постъпили от граждани предложения за 

подобряване на административното обслужване, които ще послужат като 

входен елемент при извършване на преглед от ръководството по Системата 

за управление на качеството. 

 

2. Развитие на човешкия капитал. 

 

2.1. Изградена култура на обучение в Областна администрация Велико 

Търново. 

2.1.1. Насърчаване на служителите за своевременно попълване на 

формата за обратна връзка от проведени обучения с оглед обобщаване 

и анализиране на ефективността от същите. 

Въз основа на изготвените лични планове за обучение, годишния 

план за задължително и специализирано обучение за 2013 г. и създадената 

към него таблица за потребностите от специализирано обучение 

отразяваща желаните от служителите теми за обучение, както и разходите 

за тяхното реализиране, беше предвидено провеждане на обучения на обща 

стойност от 5920.00 лв. 

Към месец декември 2013 г. не е проведено нито едно задължително 

и специализирано обучение, предвидено в годишния план, поради липса на 

средства. С цел подобряване на административния капацитет, мотивацията 
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и кариерното развитие на персонала е необходимо да се отпуснат от 

първостепенния разпоредител средства за обучения съобразно 

потребностите на служителите от тях. Това ще допринесе както за 

подобряването на индивидуалното изпълнение на целите, заложени в 

работните планове на служителите, така и за постигането на 

стратегическите и ежегодни цели на Областна администрация Велико 

Търново и целите на отделните структурни звена. 

През 2013 г. бяха проведени 16 броя обучения извън годишния план 

за задължително и специализирано обучение. Всички служители,  

участвали в курсове за обучение, работни срещи и семинари са попълнили 

в указаният 3-дневен срок “Анкета за оценка на проведено обучение”, чрез 

която се прави ежегодно оценка на ефективността и ефикасността от 

проведените обучения. При заложен индикатор от 20 анкетни карти, от 

служителите са попълнени 25 такива. 

Цялостната оценка на процеса на обучение през 2013 г. е много 

добра. 

2.1.2. Обучения на служители в администрацията от служители, 

преминали съответните обучения. 

След взимане на участие в курсове за обучение, в работни срещи и 

семинари, служителите, преминали съответните обучения на регулярно 

провежданите в дирекциите седмични оперативки запознаваха колегите си  

с темата на обучението и с придобитите нови знания. Чрез този метод на 

вътрешни обучения се постигна мултиплициране на резултатите от 

провежданите обучения и се допринесе за повишаване на компетентността 

и на останалите служители в съответното структурното звено. 

 

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

2.2.1. Съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове 

и практики. 

В Областна администрация Велико Търново преминаха стаж общо 

130 студенти от Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и 

Методий” от специалностите „Право” и „Публична администрация”. Те 

бяха запознавани с правомощията на Областен управител и с устройството 

и дейността на Областна администрация. Студентите получиха знания за 

дейностите в областите: държавна собственост, регионално развитие, 

административен контрол, финансово-счетоводни дейности, правно 

обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността. 

По проект “Студентски практики”, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007-20013 г.“, съфинансирана 

от Европейския социален фонд, в Областна администрация Велико 

Търново са постъпили за обучение 15 студенти. Обучението се провежда в 

направления: IT дейности, регионално развитие, държавна собственост, 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2013 г. 

 

 8 

координация и административен контрол, финансово-стопански дейности, 

правно обслужване, отбранително-мобилизационна подготовка и 

технически дейности. 

Броят на студентите и учениците, преминали стаж или практика през 

Областна администрация Велико Търново през 2013 г. е показател за 

провеждането на ефективната политика по развитие на потенциала на 

младите хора. Чрез тези стажове се цели и стимулиране на желанието на 

младежите да работят и да се развиват в държавната администрация.  

 

3. Икономическа и финансова обоснованост и целесъобразност на 

управленските решения. 
 

3.1. Ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс. 

3.1.1. Периодично наблюдение на изпълнението на бюджета по 

параграфи, подпрараграфи политики и програми. 

През 2013 г. с цел постигането на точна и ясна отчетност и контрол 

на разходите на всички нива в администрацията, и 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, 4 броя 

тримесечни отчети за изпълнението на бюджета по политики и програми и 

4 броя тримесечни финансови отчети, от които отчета за последното 

тримесечие е и годишен такъв. 

 

3.1.2. Предприемане на действия за ограничаване плащанията в брой 

съгласно Закона за ограничаване плащанията в брой. 

В касата и по банковата сметка на Областната администрация са 

регистрирани 525 броя плащания от които 440 по касов път и 85 по банков 

път, като част от плащанията са за няколко броя удостоверения. 

С цел ограничаване плащанията по касов път, през 2013 г. беше 

проведено проучване сред потребителите на платени административни 

услуги, с цел изследване на тяхната нагласа за използване на ПОС 

терминал. Резултатите показаха, че преобладаващо гражданите 

предпочитат да плащат в брой, като в този случай поставянето на ПОС 

терминал на този етап не е икономически изгодно. 

3.1.3. Обхващане на процесите, явленията и фактите, настъпили в 

администрацията чрез извършване на годишна инвентаризация. 

През  2013 г. бе извършена инвентаризация на активите, в хода на 

която бяха установени фактическите наличности, а негодните бяха 

предложени за брак. 
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Във връзка със спазване изискванията на т. 16.24 от ДДС № 20/2004г. 

на Министерството на финансите към 31.12.2013 г. бяха извършени 

преглед и преоценка на ДМА и НМДА. 

3.1.4. Предприемане на необходимите действия за финансово 

обезпечаване дейностите при провеждане на избори и национални 

допитвания. 

През 2013 г. бяха произведени национален референдум с въпрос "Да 

се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане 

на нова ядрена електроцентрала?" на 27 януари 2013 г. и Парламентарни 

избори за народни представители  на 12 май 2013 г. И двата избора по 

закон се обезпечават финансово чрез заявки от Областната администрация 

към Министерски съвет за необходимите средства за възнаграждения и 

осигуровки на ОИК и СИК и за ОТП на общините. Разпределението на 

средствата за възнаграждения и осигуровки става на база действителни 

разчети, а за ОТП по установена практика на база брой избирателни 

секции. С цел постигането на точна и ясна отчетност и контрол на 

предоставените средства на общините, в Областната администрация след 

приключването на изборите се представят отчети от всички общини по 

параграфи и подпараграфи на ЕБК. 

3.2. Мониторинг на СФУК и на процеса по управление на риска. 

3.2.1. Оценка на рисковете, застрашаващи постигането на целите на 

администрацията. 

През месец март 2013 г. бяха идентифицирани, анализирани и 

оценени рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху 

изпълнението на целите на Областна администрация Велико Търново като 

по отношение на рисковете, попадащи в зоната с висок приоритет, бяха 

планувани и предприети такива текущи контролни дейности, които като 

цяло са свързани с третиране на рисковете по начин, който да ограничи 

въздействието им и/или вероятността от настъпването им. 

От извършения анализ и оценка на установените рискове се налага 

извода, че рисковете, попадащи в зоната с висок приоритет са предимно 

свързани с промени в приоритетите на администрацията по отношение на 

поддържане на системите за управление на качеството и сигурността на 

информацията, внедряване на автоматизирана информационна система, 

както и недостиг на финансови средства.  

 

3.2.2. Мониторинг на текущото изпълнение на целите на 

администрацията, преглед и при необходимост актуализация на риск-

регистър. 

Извършен бе мониторинг на текущото изпълнение на целите на 

Областна администрация Велико Търново за 2013 г. Спрямо установените 

рискове, бе актуализиран риск-регистъра и бяха предприети коригиращи 
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действия за намаляване на рисковете, които застрашават изпълнение на 

ежегодните цели на администрацията. Прилагането на адекватни 

контролни механизми, насочени към осигуряване на необходимия 

финансов ресурс и провеждане на обучения за служителите от 

администрацията, както и осъществяването на ефективен контрол върху 

организацията на работата способства за изпълнение на годишните цели на 

администрацията. 

 

3.2.3. Мониторинг на процеса по СФУК. 

За подобряване на контролната среда в администрацията през 2013 г. 

бе извършен мониторинг на системата за финансово управление и контрол 

и бяха актуализирани всички работни инструкции, като се извърши и 

оптимизация на вътрешните правила, уреждащи дейността на 

администрацията. По предложение на нарочно сформираната работна 

група, осъществяваща процеса на мониторинг на системата, в обхвата на 

СФУК беше включена нова Работна инструкция - РИ 01-04 “Бракуване и 

ликвидиране на ненужни материални активи”, с която се дефинира процеса 

на предварителен контрол при бракуване и ликвидиране на ненужни 

материални активи /материални и нематериални, дълготрайни и 

краткотрайни/. 

През месец март със заповед на Областен управител беше утвърдена 

изцяло актуализирана СФУК. 

 

 

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. Набелязване на нови мерки за сигурност, подобряващи защитата 

на населението при бедствия и ефективно управление на процесите 

при и по време на бедствие. 
 

4.1.1. Натрениране на оперативните дежурни и действия със 

свързочно-оповестителните средства. 

Във връзка с използването на свързочно-оповестителната система за 

нуждите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на 

отбраната, чрез Националната автоматизирана система за оповестяване и 

щабни тренировки по оповестяване на комисиите и щабовете на областно 

и общинско ниво бяха проведени: една тренировка  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. 
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В изпълнение на решенията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския 

съвет, приети с протокол № 1 от 24.01.2013 г. и заповед на министъра на 

отбраната № ОХ-030/23.10.2013 г. на 28.11.2013 г. се проведе тренировка 

за усвояване и реализиране на част от ,,План за използване на пощенските 

и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен и невоенен 

характер”. В тренировката участва оперативна група от Областния съвет 

по сигурност и оперативни групи от Общинските съвети по сигурност на 

територията на областта.  

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 Областна дирекция на МВР и други 

компетентни институции способстваха за качественото провеждане на 

тренировката. 

На 7 ноември 2013 г. в комуникационния център на Щаба за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия се проведе семинар 

на тема: ,,Състояние на доброволните формирования и участието им в 

дейностите за защита при бедствия, пожари и други извънредни 

ситуации”. 

В семинара взеха участие представители на общини, представител на 

Областен съвет на БЧК, представители на ОУБПЗН и РСПБЗН в областта. 

След отправена покана за участие на експерт от министерството на 

финансите се отзова  Евгения Петкова държавен експерт в министерството. 

На семинара бяха разгледани въпроси относно: 

 готовността на доброволните формирования за участия в 

дейностите за защита при пожари, бедствия и други извънредни 

ситуации; 

 възможностите за активизиране процесите по набиране на 

доброволци, особено в отдалечените от основните части на 

Единната спасителна система райони на територията на 

общините от областта. 

  перспективите за развитието на доброволните формирования. 

 

Участниците в семинара поставиха въпроси относно размера на 

възнагражденията и възможностите за увеличение на същите по смисъла 

на чл.7 от ,,Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на 

възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи 

за защита при бедствия”, приета с ПМС №143 от 20.06.2008 г. изм. и 

доп.ДВ, бр.16 от 19 февруари 2013 г. 

 

4.1.2. Управление на процеси, свързани с предотвратяване 

последиците от наводнения чрез превенция и намаляване риска от 

вредното въздействие на водите. 
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I.Техническо и експлоатационно състояние на водните обекти - 

язовири на територията на област Велико Търново. 

Междуведомствена комиссия с представители на Областна 

администрация, ОУ ПБЗН, БДУВ „Дунавски район” Плевен, „Напоителни 

системи” ЕАД през пролетта и есента на 2013 г. извърши проверка на 46 

бр. потенциално опасни язовири на територията на областта. По време на 

проверките бяха изготвени 46 бр. протоколи с общо 104 бр. предписания. 

Не са съставени актове за установяване на административни нарушения. 

1. Изпълнени предписания от предходните проверки  и ефекта от 

проверките. 

а/ изготвяне на технически експертизи и паспорти - язовирите 

общинска собственост са построени в периода 1958-1962 год. и липсва 

техническа документация за тях. През 2012 г. междуведомствената 

комисия предписа на всички язовири да се изготвят технически експертизи 

и паспорти, съгласно Наредба №5/2006 г. на МРРБ. През 2013 г.Община 

Елена изготви за всички 8 язовира такива, община Лясковец изготви 

технически експертизи и паспорти  за всички потенциално опасни язовири 

– 4 на брой, Община Стражица е в процес на изготвяне за 30 броя язовири, 

община Свищов изготви за 3 броя. 

б/ поради неработещи облекчителни съоръжения /кранове на 

основните изпускатели/ или труден достъп до язовирите и крановете 

/черни пътища и липсващи пасарелки/ беше предписано да се изпразнят и 

запечатат при отворен кран 4 броя язовири – яз. «Руховци», община Елена, 

язовирите «Леденик» и «Мотела», община В.Търново и яз. «Пустията», 

община Сухиндол. Всички са изпълнили предписанията и през пролетното 

пълноводие не са създавали проблеми. 

в/ по-голямата част от язовирите са с почистени сух и мокър откос на 

стените, преливниците и деретата до 500 м след язовирната стена от хрсти 

и дървета. 

 

2. Аварийни планове  

Всички  потенциално опасни   язовири на територията на областта  

имат актуализирани аварийни планове. Проблем е съхранението на 

необходимия авариен резерв от материали на язовирните стени и същите 

се съхраняват в складове на фирмите ползватели на язовирите или в 

общински предприятия.  

3. Техническото състояние. 

В заключение техническото състоянието на проверените 46 броя 

потенциално опасни язовири в област Велико Търново е следното: 

 В добро и задоволително състояние – 24 броя; 

 В незадоволително състояние – 12 броя; 

 В лошо състояние – 5 броя. 

В лошо състояние са: 

 яз. „Руховци”, община Елена – компрометирана язовирна 

стена - изпразнен; 
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 яз. „Смрадликата”, община Павликени – разрушена водна 

кула; 

 яз. „Пустия”, община Сухиндол – изпразнен; 

 яз. „Солуджак”, община П.Тръмбеш – разрушена тръба на 

основен изпускател – предложен за брак; 

 яз. „Кандашка чешма”, община Стражица – неработещ кран на 

основен изпускател и разрушена пасарелка. 

Не се стопанисват добре язовирите предадени за безвъзмездно 

ползване от сдруженията за напояване „Воден свят-2”, община Горна 

Оряховица и „Горски Сеновец”, община Стражица.  

Като цяло техническото и експлоатационното състояние на 

стопанисваните ВиК мрежи и съоръжения от ВиК „Йовковци” ООД 

Велико Търново е добро. Много добро е техническото и 

експлоатационното състояние на язовир ,,Йовковци”. Планът за действие 

при аварийни ситуации с предвидени съответни мерки и действия за 

предотвратяване и противодействие при възможните аварийни ситуации е 

актуализиран. 

Състоянието на речното легло след изпускателя и преливника на 

язовир ,,Йовковци” се поддържа в добро състояние за осигуряване на 

добра проводимост на разстояние до 500 метра от язовирната стена. 

За територията на всички експлоатационни райони към ВиК 

„Йовковци” ООД са изготвени актуализирани аварийни планове за 

действия, включително отнасящи се и за водостопанските системи и 

съоръжения.  

За язовир ,,Йовковци” като стратегически обект е изготвено 

охранително обследване. Изготвен е протокол от МВР относно 

охранителната организация и система, като всички предписания са 

изпълнени и приведени в действие. 

От казаното дотук могат да бъдат направени следните изводи: 

 

Потенциално опасните язовирите в по-голямата част са в добро 

или задоволително състояние, вследствие на превантивната дейност на 

междуведомствените комисиите, извършващи контрол по заповед на 

Областния управител. Не се стопанисват добре 7 броя язовира от 

Сдруженията за напояване, които на основание чл. 46 от Закона за 

сдруженията за напояване имат право на безвъзмездно ползване на 

язовирите. Сдружение за напояване „Воден свят-2” с. Паисий не 

ремонтира крана на основния изпускател на яз. „Паисий-2” и същият стои 

празен повече от 5 години. Сдружение за напояване „Наша цел 2003” не 

ремонтира разрушения преди 7 години бетонов преливник. 

 

Язовирите, които при авария не създават опасност за 

населението и инфраструктурата в по-голямата си част са в 

незадоволително и лошо техническо състояние, което налага извършването 

на оценка сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях и 
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съгласно нея извършване на ремонти и или извеждане от експлоатация. 

Причините, поради които язовирите са доведени до това състояние са 

следните: 

1. Непознаването от ползвателите на нормативните документи, по 

които се извършва експлоатацията на язовирните стени. Голяма част 

от язовирите нямат разрешително за водоползване, което се издава 

от тази година от общините. 

2. Недостатъчен контрол от страна на собствениците /общините/ към 

наемателите/концесионерите/ за спазване на нормативните 

документи, поради което на много язовири сухите откоси на 

язовирните стени са се превърнали в гори. 

3. Всички язовири са построени в периода от 1957 до 1961 г. и за 50 

годишна експлоатация, с малки изключения не са отделяни 

финансови средства за извършване на основни ремонти. 

4. Съгласно чл. 8, т. 1 от Правилника за правилна и безопасна 

експлоатация и поддържане на съоръженията от 

хидромелиоративната инфраструктура безопасността на язовирните 

стени се осигурява чрез поддръжка и ремонт на пътните връзки с 

държавната и общинска мрежа, а в по-голямата част пътищата до 

язовирите са черни и неподдържани, което при лоши 

метеорологични условия прави достъпа до язовирната стена 

невъзможен. 

5. На основание чл. 147 от Глава девета на Наредба № 13 собственикът 

осъществява физическата и техническа охрана на язовира, но такава 

липсва на голяма част от  язовирите, както на язовирите общинска 

собственост неотдадени под наем, така и на част от язовирите 

собственост на сдружения за напояване. Поради тази причина на 

язовирните стени не могат да се съхраняват аварийните запаси или 

има посегателства върху крановете на основните изпускатели. 

4.1.3. Оптимизиране на контролните функции на Областен управител 

като орган на управление по смисъла на ЗЗБ и ПОДМКВПМС при 

разглеждане на постъпили от общините искания за финансиране на 

обекти, засегнати при бедствия и/или за извършване на превантивна 

дейност. 

В Областна администрация е сформирана междуведомствена 

комисия със задача да подпомага Областния управител, при изпълнение на 

негови правомощия регламентирани в Закона за защита при бедствия и 

Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

ПОДМКВПМС. В съответствие с правомощията на Областен управител по 

чл. 2, ал. 7 на ПОДМКВПМС през месец януари 2013 г. беше изискана 

информация от кметове на общини да представят списък на дейности и 

обекти, които да бъдат разгледани от Областната междуведомствена 

комисия със становище пред МКВПМС за приоритетно финансиране от 
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резерва за непредвидени и неотложни разходи на републиканския бюджет. 

Получената информация беше обобщена и изпратена на хартиен и 

електронен носител в МКВПМС. През отчетния период 

Междуведомствената областна комисия за разглеждане на постъпили 

искания от общините и ведомствата за получаване на бюджетни кредити от 

Републиканския бюджет, с цел ликвидиране последствия от настъпили 

бедствия е провела три заседания. Разгледани бяха 25 искания от кметове 

на общини за неотложни възстановителни работи на обекти с нанесени 

щети вследствие на природни бедствия. Бяха изготвени 22 броя 

положителни становища за целесъобразност на исканията за предоставяне 

на средства от резерва за неотложни и непредвидени разходи за 

ликвидиране последиците от настъпили бедствия. 

През отчетния период Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет със свое Решение 

№ 7 от 3 декември 2013 г. предоставя средства от резерва за непредвидени 

и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет 

на Република България, както следва: 

 на община Велико Търново – 518 927 лв. за почистване основно 

образувание на ляв бряг на заливаемата тераса на корекцията на река 

Янтра, участък от смесието на реката до мост на км 4+400 на път IV-

0495 с. Горски Долен Тръмбеш. 

 на община Свищов – 51 400 лв. за преодоляване на последиците от 

вредното въздействие на водите през април 2012 г. – възстановяване 

на пътна настилка на ул. ,,Хаджи Димитър” и ул. ,,Еделвайс”, с. Овча 

Могила. 

 на община Стражица – 320 438 лв. за преодоляване последиците от 

вредното въздействие на водите през януари 2012 г. – укрепване на 

мост на ул. ,,Ал. Стамболийски”, с. Сушица.  

4.1.4. Създаване на регистър с постъпили искания от общини и 

ведомства за финансиране от МКВПМС. 

В областна администрация е създаден регистър с постъпили искания 

от общини и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни 

кредити. Регистърът предстои да бъде публикуван на интернет страницата 

на областна администрация. Същият своевременно се актуализира в 

съответствие с постъпилата информация /искания/ от заявителите с 

съответни искания да ползват бюджетни кредити за обекти на които са 

нанесени щети вследствие на бедствия. 
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5. Опазване на културно-историческото наследство. 

5.1. Координиране на действията от Общини и институции по 

издирване, проучване,опазване, поддържане, възстановяване и 

изграждане на военните паметници 

5.1.1. Поддържане актуализиран областен регистър военни паметници. 

Изготвеният областен регистър на военните паметници беще 

обсъден и след актуализация беше побликуван в интернен страницата на 

областен управител.  

В изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 165 от 12 

август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по 

бюджетите на Министерството на отбраната и Министерския съвет за 2013 

г. за честването на 100 години от Балканската война, на Областен 

управител Велико Търново бяха предоставени 10 900 лв за ремонтно-

възстановителни работи на пет броя военни паметници на територията на 

общините Велико Търново и Стражица. Дейностите по възстановяването 

на военните паметници включваха почистване, възстановяване на надписи, 

липсващи елементи и снимки. 

 

 

6. Институционалната среда – база за устойчивото развитие. 

6.1. Осигуряване съответствието на предоставените административни 

услуги с изискванията на потребителите и поддържане на внедрени 

международни старндарти. 

6.1.1. Поддържане на системата за управление на качеството ISO 

9001:2008. 

На 04.04.2013 г. бе проведен надзорен одит на Системата за 

управление на качеството от сертифициращата ни организация от 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BULGARIA), в хода на който е 

констатирано пълно съответствие на СУК с изискванията на стандарт ISO 

9001:2008.  

Ръководството на администрацията е изпълнявало системно своите 

ангажименти за непрекъснато подобряване на Системата за управление на 

качеството. Управлението на документи от СУК /процедури, наръчник и 

формуляри/ и дейността на ръководството на Областна администрация 

Велико Търново през 2013 г., като цяло са извършвани при спазване 

изискванията на системата за управление на качеството и в съответствие с  

БДС EN ISO 9001:2008. 
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7. Развитие на информационното общество и електронното 

управление. 

7.1. Облекчаване достъпа на гражданите и бизнеса до информация и 

услуги. 

7.1.1. Внедряване на сертифицирана АИС. 

Документооборотът в администрацията от 01.07.2013 г. се 

регистрира и контролира чрез административна информационна система 

(АИС) М2009, версия 01/12.04.2012, разработена от СД „МИКСИ 

Трашлиев и с-ие“ с издаден сертификат: 61015/12.4.2012 г. и обхват 

съгласно изискванията на чл. 125 и чл.128 от Наредбата за общите 

изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. 

Внедряването на АИС стана възможно след осигуряване на 

финансови средства от МС за закупуване на дълготратен актив - сървър, 

отговарящ на минималните технически изисквания и предприетите 

активни действия за закриване на несъответствие ,констатирано по време 

на одит на СУСИ по ISO/IEC 27001:2005 A.10.3.1 Планиране на 

капацитета – файл-сървър с изключително намалели параметри, което 

застрашава производителността на системата. АИС функционира в 

съответствие с въведени  «Вътрешни правила за оборот на електронни 

документи и документи на хартиен носител в Областна администрация 

Велико Търново» и утвърдена «Номенклатура на делата със срокове за 

съхраняване на Областна администрация Велико Търново». 

Продължават дейностите по разработване на процесни карти на 

административните услуги и процедури, на Ведомствена номенклатура на 

видовете документи, Ведомствена номенклатура на етапите на услугите 

или процедурите, Ведомствена номенклатура на услугите или 

процедурите и др. 

 

7.1.2. Постигане на институционална идентичност на интернет 

страницата. 

Изготвено е Задание за реконструкция и привеждане интернет 

страницата на Областен управител Велико Търново в съответствие с 

изискванията за институционална идентичност съгласно Инструкция № 4 

от 21 юли 2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците 

на администрациите, което предвижда конструкцията на интернет 

страницата по-пълно да отговаря на дейносттите на администрацията, да се 

осигури облекчен, бърз достъп до актуална информация, да се повиши 

информираността и доверието на потребителите. През отчетния период не 

беше осигурен необходимият за реализацията финансов ресурс. 
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7.2. Поддържане сигурността на информацията. 

7.2.1. Поддържане високо ниво на сигурност на информацията в 

съответствие с целите по сигурността според ЗЕУ, СУСИ и ISO/IEC 

27001:2005. 

През отчетния период Областна администрация Велико Търново 

премина успешено надзорен одит на дейностите по системата за 

управление сигурността на информацията в съответствие с международния 

стандарт ISO/IEC 27001:2005. Констатираните две второстопенни 

несъотвествия бяха закрити в срок.  

На интернет страницата на администрацията в раздел “Сертификат 

ISO/IEC 27001:2005“ са представени актуалният сертификат, Декларацията 

за политиката на ръководството, информация за валидността на 

сертификата и обхвата на Системата за управление сигурността на 

информацията. 

По време на вътрешния одит на СУСИ бяха регистрирани три 

второстепенни несъответствия и една забележка, които бяха закрити в 

установения срок.  

През 2013 г. бяха регистрирани 3 доклада за възникване на 

инциденти по сигурността. В Регистъра на събития, свързани със 

сигурността на информацията, са вписани 7 бр. събития. Регистрирано бе 

едно искане за коригиращо/превантивно действие. 

Беше проведено едно упражнение по Плана за непрекъснатост на 

работата, насочено към запознаване на служителите със средствата за 

пожарогасене и работата с тях. 

За привеждане в съответствие с Наредбата за оперативна 

съвместимост и информационна сигурност бяха актуализирани 

процедурите по сигурността ПС А.06.01 Организиране на сигурността на 

информацията; ПС А.07.01 Управление на активи; ПС А.08.01 Сигурност 

на човешките ресурси; ПС А.11.01 Контрол на достъпа. 

През отчетния период се взеха мерки за физическата защита на 

информационните системи на администрацията като зоните, в които са 

разположени техническото оборудване, софтуерът и архивите, са 

оборудвани със следните технически системи за защита, безопасност и 

охрана: система за автоматично оповестяване – ТКО, система за контрол 

на достъпа, система за видеонаблюдение, сигнално-известителни системи, 

система за резервно електрозахранване, пожароизвестителна система, 

системата за евакуация от сградата на администрацията, климатизация. 

Основните сървъри на администрацията бяха тествани всеки месец. 

Данните от основните системи се архивираха като архивите се предаваха 

за съхранение в каса на територията на администрацията и втори пакет – 

извън администрацията. 

Областният управител и директорите на дирекции текущо 

утвърждаваха и прекратяваха правата за достъп на потребителите до 

информационните системи. 
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Поддържа се актуална информация за съставните части на 

конфигурациите и местоположението на активите, актуализират се 

записите за оторизирана собственост на информационните системи. 

През отчетната година бяха предоставени на териториални и 

общински ведомства 7 бр. ИТ активи. 

Предприети бяха превантивни действия за защита на 

информационните системи от природни бедствия, като бе осигурено 

застраховане относно риска от щети от природни бедствия на 

информационните системи в рамките на задължителните годишни 

застраховки. 

Поддържаха се актуални дефиниции на антивирусен софтуер  

SOPHOS, както и за FortiGate.  

Администрацията притежава необходимите лицензи за операционни 

системи MS Windows и други програмни продукти. 

Поддържат се валидни 2 бр. квалифицирани електронни подписи за 

издаване на електронни документи и извършване на електронни 

административни услуги, за подаване към НАП на декларации, документи 

или данни по ЗДДС, по ЗКПО, свързани със задължителното осигуряване, 

уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудови 

договори по чл. 62, ал. 5 от КТ и уведомление за промяна на работодателя 

по чл. 123, ал. 1 от КТ, справки за изплатени доходи на физически лица по 

чл. 73 от ЗДДФЛ, декларации по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от 

ЗКПО. 

Използваната системата за електронно банкиране e-Cash, допринесе 

за ефективна работа с банковите сметки на администрацията. 
 

 

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. Разработване на комуникационна стратегия за прозрачно 

управление и превенция на корупцията. 

През 2013 г. бе извършено проучване сред териториалните структури 

на изпълнителната власт и общините на територията на област Велико 

Търново относно сигнали за корупция, подадени срещу служители от 

съответната администрация. Данните от извършения анализ сочат, че в 

общините не са постъпвали сигнали за корупция, а в две от 

териториалните структури са постъпили такива сигнали, като по 

отношение на единия е образувано досъдебно производство, а по 
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отношение на другия сигнал, след извършена проверка, е предприето най-

тежкото дисциплинарно наказание- уволнение. 

Извършен бе и анализ на прилаганите от административните 

структури мерки за създаване на прозрачност в тяхната дейност и 

популяризиране на предприетите от тях антикорупционни процедури. 

Резултатите от анализа показват, че административните структури са 

създали различни възможности за подаване на сигнали за корупция-по 

електронен път : в нарочно поставени за целта кутии на достъпно място в 

съответната администрация, по телефон, посредством интернет страницата 

на съответната администрация и други. Териториалните структури и 

общините са разработили процедурни правила за вътрешно-служебен 

контрол, частично се предоставят електронни услуги, периодично се 

предоставят информационни материали, имащи отношение към 

прозрачността и публичността в работата на администрацииите, 

информационни бюлетини, в които се публикуват материали по 

проблемите на корупцията и корупционните практики. Повечето от 

общините на територията на областта са оповестили на интернет 

страницата си регистрите за обекти и имоти- публична и частна общинска 

собственост. 

 

8.1.2. Организиране и провеждане на изнесени приемни по общини. 

През 2013 г. са разгледани и приети резултатите от изнесените 

приемни през 2012 г., като поставените от гражданите въпроси са свързани 

с проблеми във водоподаването в отделни населени места, нарушения на 

Закона за устройство и територията, трудовоправни спорове и други. Няма 

констатирани случаи на корупционен натиск или злоупотреби от страна на 

териториални органи на изпълнителната власт и органи на местно 

самоуправление и местна власт. 

В изпълнение на Плана за действие за превенция и противодействие 

на корупцията, както и с оглед подобряване координацията и 

взаимодействието между членовете на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията, местната власт и 

териториалните звена на централната изпълнителна власт, бе изготвен 

актуален списък на длъжностни лица от тези администрации, отговарящи 

за превенция на корупцията. Списъкът бе обявен на интернет страницата 

на Областен управител, раздел „Съвети и комисии”, секция „Областен 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията”. 

Изпълнени бяха и останалите мерки, заложени в Плана за действие 

за превенция и противодействие на корупцията : на интернет страницата 

на Областен управител бе създадена възможност за оповестяване на 

информация за постъпилите сигнали за корупция и извършените проверки 

по тях, актуализирана бе информацията за предлаганите от областна 

администрация административни услуги, обновен бе и състава  на 
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Областния общестевен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията. 

 

 

9. Гарантиране на правовия ред в държавата. 

9.1. Максимално ефективна защита на интересите на държавата при 

заведени съдебни спорове. 

9.1.1. Постигане на по-добра информираност за осъщественото 

процесуално представителство по дела, заведени от и срещу Областен 

управител и/или по дела, заведени от и срещу държавата. 

През 2013 г. служителите в областна администрация Велико 

Търново, притежаващи юридическо образование и юридическа 

правоспособност, осигуриха процесуално представителство и изразиха 

становища пред органите на съдебната власт по общо двадесет и две дела, 

заведени от и срещу Областен Управител, включително по дела, заведени 

срещу държавата. Делата могат да бъдат квалифицирани като : петнадесет 

с административен характер, пет с гражданскоправен характер, едно 

наказателно от общ характер и едно с наказателно-административен 

характер. 

Процесуална защита беше осигурена по четиринадесет 

новообразуваните дела и по осем текущи дела от предходни години. Пет от 

текущите дела от предходни години приключиха с акт в полза на Областен 

управител. От новообразуваните през 2013г. дела четири са окончателно 

приключили с акт в полза на Областен управител, а останалите десет са 

висящи. 

От извършеният анализ на осигуреното процесуално 

представителство е видно, че същото е осъществявано ефективно в защита 

на интересите на държавата. 

С цел подобряване организацията и отчетността на работата, касаеща 

процесуалното представителство и съответно подобряване на вътрешната 

контролна среда в администрацията, считано от 01.01.2013г., всички 

призовки, решения, съобщения и други относими към делата документи се 

регистрират в системата на документооборота МИКСИ.  

 

9.1.2. Създаване и осигуряване с правни средства на своевременно 

събиране на вземанията на Областна администрацияпо по влезли в 

сила съдебни решения. 

Извършвани са своевременни действия за събиране на вземания, 

присъдени по влезли в сила съдебни решения, като през 2013 г. са 

образувани две нови изпълнителни дела. По отношение на едното от тях са 

наложени запори на банкови сметки, а в производството по другото е 

налице частично доброволно плащане. Работено е и по дванадесет текущи 
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изпълнителни производства. По две от тези дела изцяло са събрани 

вземанията. По отношение на останалите изпълнителни производства 

своевременно са правени справки за имущественото състояние на 

длъжниците, налагани са запори на трудово възнаграждение, извършен е и 

един опис на недвижим имот на длъжник, спрямо който е обявена 

публична продан. 

 

9.2. Координиране, подпомагане и контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация както и по изпълнение на задълженията, 

които произтичат от законите и от актовете на Президента на 

Република България и на Министерския съвет 

 

9.2.1. Контрол за законосъобразност върху актовете на общинските 

съвети. 

През 2013 г. в Областна администрация Велико Търново постъпиха 

161 протокола от заседания на общинските съвети на територията на 

област Велико Търново. За спазване на законността на територията на 

областта и в изпълнение на правомощията на Областен управител е 

осъществен контрол за законосъобразност по отношение на 2202 решения, 

като със заповеди на Областен управител за ново обсъждане са върнати 25 

от тях.  

Върнатите за ново обсъждане решения са разгледани своевременно 

от Общинските съвети, като са предприети действия за тяхното изменение 

и допълнение или отмяна, при съобразяване с изложените  от Областен 

управител мотиви. 

При упражняване на правомощията си по осъществяване на контрол 

за законосъобразност се ръководихме от принципите на самостоятелност, 

безпристрастност, последователност и предвидимост на действията и 

решенията.   

9.2.2. Контрол за законосъобразност върху актовете на кметовете на 

общини. 

През 2013 г. не са отменяни актове и действия на кметовете на 

общини, включени в състава на област Велико Търново  

9.2.3. Провеждане на административно наказателни производства. 

През 2013 г. не са съставяни актове за установяване на 

административни нарушения и не са издавани наказателни постановления 

в изпълнение на правомощията на Областен управител, като 

административно-наказващ орган, в предвидените по закон случаи. 

9.2.4. Анализ на наредбите на общинските съвети. 

През изминалата година продължи активната работа на Общинските 

съвети по актуализиране на приетите от тях наредби, с които се уреждат, 

съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени отношения 

с местно значение.  
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За осигуряване спазване на реда за приемане и изменение на 

наредбите, като подзаконови нормативни актове, указахме на 

председателите на Общинските съвети и на кметовете на общини, че при 

приемане, изменение и/или допълнение на подзаконов административен 

акт следва стриктно да спазват разпоредбите на Закона за нормативните 

актове, като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или 

приемане от компетентния орган, същият следва да се публикува заедно с 

мотивите на интернет страницата на съответната институция,  като на 

заинтересованите лица се предостави най-малко 14-дневен срок за 

предложения и становища по проекта.  

На органите на местното самоуправление и местната администрация 

е указано, че следва да осигуряват максимална публичност и прозрачност 

на приеманите текстове, както и подходящ срок, в който всички 

заинтересовани лица да се запознаят с проекта и изразят своите 

предложения и становища по него.  

 

9.2.5. Анализ за състоянието на регулаторните режими. 

В режим на диалог, съвместно с кметовете на общини от област 

Велико Търново, извършихме преглед на администрираните на 

територията на съответната община регулаторни режими /разрешителни, 

уведомителни, лицензионни/ за идентифициране на такива, които пречат 

на предприемачеството и икономическия растеж. 

За улесняване и насърчаване извършването на стопанската дейност, 

чрез ограничаване до обществено оправдани граници административното 

регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от 

страна на органите на местното самоуправление, осъществявахме 

непрекъснат контрол за законосъобразност върху решенията на 

Общинските съвети, с които се въвеждат и/или  изменят съществуващи 

режими, с цел недопускане въвеждането на незаконосъобразни такива на 

територията на област Велико Търново.  

През 2013 г. не са констатирани актове на Общинските съвети, с 

които се въвеждат незаконосъобразни регулаторни режими на територията 

на общините от област Велико Търново . 

 

9.2.6. Разглеждане на постъпилите предложения и сигнали на 

граждани, организации и Омбудсмана, свързани с дейността на 

териториалните звена на министерствата и на други административни 

структури, които осъществяват административно обслужване, както и 

с дейността на органи и организации, предоставящи обществени 

услуги на територията на област Велико Търново от комисията по 

чл.7а от УПОА. 

Дейността на Комисията по предложенията и сигналите на граждани, 

организации и Омбудсмана, наричана за краткост Комисията, е насочена 
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към разглеждане на постъпили предложения и сигнали, свързани с 

дейността на териториалните звена на министерствата и на другите 

административни структури, които осъществяват административно 

обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи 

обществени услуги на територията на областта. 

Комисията се ръководи от основните принципи на законност, 

истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, независимост 

и прозрачност и е в съответствие с Устройствения правилник на 

областните администрации и на Административнопроцесуалния кодекс. 

Със Заповед № РД 01-05-7 от 09.07.2013 г. съставът на Комисията е 

актуализиран и за Председател е назначен г-н Стефан Стефанов – 

Заместник областен управител.  

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са проведени 11 редовни 

заседания и са разгледани 34 жалби и сигнали на граждани и организации, 

от които 31 преписки са приключени. Всяка жалба е разглеждана и 

обсъждана по отделно и са вземани съответните решения. Жалбите са 

насочени основно срещу действията на общините, териториалните 

структури на изпълнителната власт, доставчиците на обществени услуги.  

Десет от разгледаните жалби се отнасят за действията на кметовете 

на общини, свързани с: нанесени щети при изпълнение на тъй наречения 

воден проект на Община Велико Търново; липса на нормални условия за 

провеждане на тренировъчен процес на спортен клуб; искане за издаване 

на заповед за изземване на земеделски земи по чл. 34 от  Закона за 

собствеността и ползване на земеделски земи и др.  

В три от подадените жалби са засегнати въпроси, свързани с 

дейността на доставчиците на обществени услуги на територията на област 

Велико Търново.  Като основен проблем се посочва липсата на 

водоснабдяване по селата в областта, поради остаряла водопроводна 

мрежа. 

Други жалби са относно извършване на внезапни проверки от 

служители на Районно полицейско управление, твърдения за злоупотреби с 

държавен горски фонд и др. 

За разглеждания период на три от проведените заседанията на 

Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните 

администрации са поканени и са взели участие представители на общини и 

на други държавни ведомства. Целта на участието им е да изложат 

становищата си по поставените в жалбите проблеми и да бъдат приканени 

да вземат приемливо за всички страни решения. 

В зависимост от характера на изложените в сигналите обстоятелства 

Областен управител изиска становища от компетентните органи и 

своевременно уведоми жалбоподателите за предприетите действия и/или 

реда за разрешаване на поставените въпроси. 

Всички решения на Комисията се обявяват на Интернет страницата 

на Областен управител Велико Търново, в раздел съвети и комисии. 
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9.2.7. Разглеждане на молби, жалби и други сигнали от физически и 

юридически лица. 

През 2013 г. до Областен управител на област Велико Търново са 

подадени  98 жалби от физически и юридически лица, свързани с 

дейността на общинските администрации, териториални структури на 

изпълнителната власт, както и такива свързани с лични 

вазаиомоотношения. 

В зависимост от характера на изложените в жалбите обстоятелства 

Областен управител е изискал становища от компетентните органи и 

своевременно е уведомил жалбоподателите за предприетите действия 

и/или реда за разрешаване на поставените въпроси.  

 

9.2.8. Изпълняване на задачи, свързани с организационно-

техническата подготовка на изборите. 

С Указ № 385/09.11.2012 г. на Президента на Република България, 

датата 27 януари 2013 г. беше определена за произвеждане на национален 

референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрена енергетика в Република 

България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”. 

С Указ № 57/13.03.2013 г. на Президента на Република България, 

бяха насрочени и на 12 май 2013 г. произведени избори за народни 

представители. 

На територията на Област Велико Търново, за изпълнение на 

задачите, свързани с организационно–техническата подготовка за 

произвеждането на националния референдум и изборите за народни 

представители и осъществяване на координацията и взаимодействието с 

районните избирателни комисии, Централната избирателна комисия и 

общините,  в Областна администрация – Велико Търново бяха сформирани 

технически екипи.  

Своевременно бяха проведени консултации с парламентарно 

представените партии и коалиции от партии от в 41-ото Народно събрание 

и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския 

парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от 

допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и бяха изготвени 

предложения от страна на Областен управител до Централната 

избирателна комисия за назначаване на съставите на Райнните 

избирателни комисии за изборен район № 4 Велико Търново. 

В сградата на Областна администрация Велико Търново бяха 

осигурени нормални условия за осъществяване на функциите на  

районните избирателни комисии и за ситуиране на изчислителните 

пунктове. 

За осигуряване на по-добра информираност на гражданите, медиите 

и структурите на гражданското общество на територията на област Велико 

Търново относно хода на подготовка на процеса по произвеждане на всеки 
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вид избор, на интернет-страницата на Областен управител беше обособена 

секция „Избори”, в която се огласява информация за етапите на 

подготовката на изборите, функциите, задачите и работата на Областения 

управител и Областна администрация. 

За осигуряване на нормалната работа на районните избирателни 

комисии, секционните избирателни комисии, общинските администрации, 

и изчислителните пунктове на районните избирателни комисии  

своевременно бяха предоставени технически средства, формуляри, 

изборни книжа и методически указания, необходими за произвеждането на 

референдума и изборите. 

При добра организация и координация между служителите на 

Областна администрация, Общинските администрации, органите на реда, 

Районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии 

премина приемането и отчитането на изборните резултати от двете 

гласувания. 

При произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 

г. и изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в Областна 

администрация  Велико Търново не постъпиха сигнали и не бяха  

констатирани нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс от страна на 

служители на Областна аминистрация, Общинските администрации и 

членовете на Районните избирателни комисии и секционните избирателни 

комисии. 

През 2013 г. на територията на област Велико Търново в селата 

Димча и Върбовка, община Павликени, след решения на Общински съвет  

Павликени, бяха проведени и два местни референдума с въпроси 

«Съгласни ли сте с изграждането и експлоатацията на една или повече 

кариери за добив на базалт и варовици в землището на Върбовка?» и 

«Съгласни ли сте с изграждането и експлоатацията на една или повече 

кариери за добив на базалт и варовици в землището на Димча?»  

9.3. Ефективно реализиране на компетентностите на ОУ по специални 

закони. 

9.3.1. Подпомагане на дейността по възлагане и приемане на планове 

по §4 от ЗСПЗЗ. 

През 2013 г., поради липса на средства по бюджета за 2013 г. на 

Областна администрация, предвиденото възлагане на планове по § 4к, ал. 1 

от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на гр. Свищов в размер на 789 дка. не бе 

осъществено. Представител на администрацията е участвал в 12 бр. 

заседания на комисията по § 4к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ по общини, на 

които са разгледани общо 37 бр. молби и възражения, свързани с искания 

за изменения на одобрени и влезли в сила планове. През периода са приети 

материалите по трасиране на новообразуваните имоти от плановете на 

землищата на гр.Лясковец – Лясковец ІІІ част, с.Драгижево, с.Козаревец и 

с. Мерданя от Община Лясковец.   
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9.3.2. Засилване на координиращата функция за осигуряване на 

нормалната проводимост на речните русла с цел недопускане на щети. 

През 2013 г. в Областна администрация Велико Търново постъпиха 6 

сигнала за намалена проводимост на речни легла на територията на Област 

Велико Търново.  

По сигнал за намалена проводимост на река Росица в землището на 

Община Сухиндол, със заповед на Областен управител е назначена 

междуведомствена комисия, която да извърши оглед, да локализира 

участъци от речното корито, извън границите на урбанизирана територия, 

които са с намалена проводимост, да определи видовете работи за 

почистване и количествата им, както и да приеме почистените участъци.  

След извършения оглед комисията е представила констативен 

протокол с препоръка да се изготви проект за почистване на трите 

локализирани участъка ведно с програма за плановото им почистване, 

който да се съгласува с РИОСВ Велико Търново, тъй като участъците 

попадат в защитена зона от „Натура 2000”, както и да се кандидатства в 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет за финансиране на проекта и почистването. 

 

9.3.3. Разглеждане на преписки за подпомагане и финансова 

компенсация на пострадали от престъпления. 

За гарантирана защитата на правата и законните интереси на 

пострадалите от престъпления, през 2013 г. насочихме усилията си към 

осигуряване на по-широка публичност, като използвахме различни канали 

за информиране на лицата за техните права по Закона за подпомагане и 

финансова компенсация на пострадали от престъпления.  

В сградата на Областна администрация Велико Търново и 

деловодството на администрацията, до което гражданите имат свободен 

достъп, е на разположение специализирана информационна брошура за 

правата им по Закона за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадали от престъпления, разработена на български, английски, 

френски и немски език. 

На ниво партер/вход е разположено табло с надпис „Не се отчайвай, 

потърси помощ”, на което са изписани адресите на Министерство на 

правосъдието и Националния съвет за подпомагане и компенсация на 

пострадали от престъпления, адреса на интернет-страницата на 

Националния съвет, както и телефоните за връзка с Национално бюро за 

правна помощ и Асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите 

от престъпления.  

В Раздел „Експертът информира”, с раздел „Обезщетения и 

финансови компенсации”, подраздел „Подпомагане и финансова 

компенсация на пострадали от престъпления” на интернет-страницата на 

Областен управител на област Велико Търново, предоставихме обогатена 

информация, актуални полезни връзки и достъп до образец на молба за 
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финансова компенсация и списък на документите, необходими за 

разглеждане на същата.  

 

9.3.4. Подпомагане и актуализация на структурираната ВиК 

асоциация за ефективно управление на водния сектор. 

На 29 ноември 2013 г. се проведе второто общо събрание на 

Асоциацията по ВиК (АВиК) в обособена територия „ВиК Йовковци” ООД 

Велико Търново, свикано от Областния управител в качеството му на 

председател. Общото събрание прие решение за преразпределение на 

гласовете между държавата и общините в съответствие с актуалните данни 

от официалното преброяване през 2011 г. С второто решение от Протокол 

№ 2/29.11.2013 г. на общото събрание на АВиК бе приет Регионалния 

генерален план на обособената територия на „ВиК Йовковци” ООД Велико 

Търново.  

Регионалните генерални планове (РГП), залегнали в Закона за 

водите, са много важен документ, който цели да се направи оценка на 

съществуващото състоянието и нуждите от развитие на ВиК системите, да 

се анализира цената и качеството на предоставените ВиК услуги в дадена 

обособена територия. Към плановете се разработват три инвестиционни 

програми – краткосрочна (2014-2020), средносрочна (2021-2028) и 

дългосрочна (2029-2038). 

Приемането на плана е от голямо значение за развитието на ВиК 

системите и услугите в обособената територия и е важна стъпка в 

осъществяваната реформа в сектора. Предвидените в програмите мерки и 

инвестиции целят да се покрият изискванията на европейските стандарти 

по отношение на питейното водоснабдяване и канализацията, да се 

постигне съответствие с европейското законодателството в областта на 

ВиК и околната среда. РГП е съобразен с изискванията на европейските 

инструменти за финансиране и дава възможност за кандидатстване и 

осигуряване на необходимите средства, като Оперативните програми през 

периода 2014-2020 г. са само един от механизмите. 

През декември стартира и работата по координацията за изясняване 

собствеността и нейния характер на ВиК системи и съораженията. 

Съгласно §9 от Преходните и заключителни разпоредби към Закон за 

изменение и допълнение на Закона за водите, (обн. ДВ, бр. 103 в сила от 

29.11.2013 г.), Областен управител участва в процеса на изготвяне на 

списъци на ВиК системите и съоръженията в двете обособени територии в 

област Велико Търново и изготвяне на окончателния протокол за 

разпределение на активите публична държавна/ПДС/ и публична общинска 

собственост/ПОС/. От датата на получаване на тези протоколи в АВиК, 

съоръженията ПДС и ПОС преминават в управление на АВиК при 

отписването им от баланса на „ВиК Йовковци” ООД Велико Търново. 
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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. Ефикасно прилагане координиращата роля на Областен 

управител чрез заседания на комисии, съвети и работни срещи в 

областта на ефективно реализиране на секторни политики. 

През 2013 г. са проведени четири заседания на Областния експертен 

съвет по устройство на територията на област Велико Търново във връзка с 

постъпили заявления от заинтересувани лица по Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Взети са общо пет решения с положителни становища 

по представените за разглеждане от съвета проекти. 

Две от решенията касаят разглеждане на идейни инвестиционни 

проекти по реда на чл. 141, ал. 2 от ЗУТ - един на община Свищов за 

укрепване на бреговата ивица на р. Дунав и един на община Велико 

Търново за промени в проекта на ПСОВ – В. Търново. С приетия Закон за 

изменение и допълнение на ЗУТ в сила от 26.07.2013 г. това правно 

основание за свикване на Областния експертен съвет бе отменено. 

Едно решение е взето по реда на чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, 

ал. 2 от ЗУТ за съгласуване на окончателния проект за ПУП на 

Газопровода „Набуко” за частта от трасето, разположена на територията на 

област Велико Търново, което преминава през четири общини. Обектът е 

обявен за обект с национално значение и за национален обект. 

С две свои решения Областният експертен съвет по устройство на 

територията е разгледал и приел по реда на чл. 128, ал. 12 от ЗУТ 

изготвените проекти за подробен устройствен план за Площадка № 5, на 

която се предвижда изграждането на регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Велико Търново, който включва шест от общините 

в областта, както и парцеларни планове за довеждащата и отвеждащата 

техническа инфраструктура към Площадка № 5. Обектите попадат в 

община Велико Търново и община Лясковец. След приемането им 

проектите са одобрени със заповеди на Областен управител. 

Предвид значимостта на обектите, разглеждани от експертния съвет 

по устройство на територията, чиято реализация се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда и развитието на различни 

стопански сектори, работата му е организирана акуратно, срочно и при 

спазване на законово установените изисквания. 

През 2013 г. 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 
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политика по заетостта и обучението за придобиване на професионалната 

квалификация на регионално равнище. Тя работи в съответствие с 

приоритетите  на Националния план за действие по заетостта – 2013 г. и 

Областната стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 

2005-2013 г. 

Проведени бяха 3 редовни заседания на които:  

- Обсъдено и съгласувано бе предложение за план-прием в 

държавните и общински професионални гимназии и средни общо-

образователни училища с професионални паралелки в област 

Велико Търново за учебната 2013/2014 година. Водещ принцип 

при определянето на държавния план-прием по училища и 

професии  бе съответствието с областната политика за регионално 

развитие и потребностите на пазара на труда. 

- Разгледани бяха депозираните от 10-те общини в област Велико 

Търново общо 12 регионални  програми за заетост, като бяха 

одобрени всички програми и същите бяха изпратени в Агенция по 

заетостта с предложение да бъдат финансирани. Предложените 

регионални програми са на стойност 1 151 990 лева и предвиждат 

разкриване на 353 работни места. 

- Във връзка с обявената  процедура за набиране на проекти по 

Национална програма «От социални помощи към осигуряване на 

заетост» (НПОСПОЗ) за 2014 г. разгледани бяха постъпилите в 

Дирекции «Бюро по труда» общо 8 проекта в общественно-

полезни дейности, от които 7 от общини и общински предприятия 

и 1 от Областен управител, които предвиждат разкриване на 59 

работни места. Същите бяха предложени на Агенцията по 

заетостта за сключване на договори за изпълнение на проектите  и 

последваща реализация през 2014 г. 

През 2013 г. Областна администрация Велико Търново е реализирала 

проект  по условията на НПОСПОЗ и е разработила съгласно процедура за 

2014 г. проектно предложение. Същият е утвърден и  през 2014 г. предстои 

реализирането му. В проектното предложение е предвидено да се 

осъществява дейност “поддържане на сгради” на три обекта – държавна 

собственост, представляващи административни сгради в гр. Велико 

Търново. 

С решенията си Комисията съдейства за разработването на по-

качествени проектни предложения и по-пълно усвояване на средствата, 

което е от особено важно значение за ангажиране на трайно безработни 

лица, продължително зависими от системата за социално подпомагане, за 

тяхната ресоциализация, за възстановяване на мотивацията им за връщане 

на пазара на труда и активно търсене на постоянна заетост след 

приключване на проектите. 

В началото на 2013 г. бе изготвен  отчет за дейността на комисията 

през 2012 г., в който бе включен и анализ на състоянието на трудовия 

пазар в област Велико Търново към 31.12.2012 г. и бе отчетена 
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усвояемостта на средставата за активна политика  за насърчаване на 

заетостта.  

Областен управител бе съорганизатор съвместно с ГД „ДНЕС” и 

домакин на вторият областен форум „Хората- нашият капитал”. На форума 

присъства министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова. 

Целта на форума бе изграждането на обща стратегия между бизнес, 

държавна администрация, образование и граждански организации за 

изграждане на политики за развитие на човешкия капитал. 

Експерти от Областна администрация взеха участие в организирана 

от ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» кръгла маса на тема професионалната 

реализация на студентите, където участва председателят на Агенцията по 

заетостта.  

През 2013 г. продължи дейността си и Областната комисия по 

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

проведено едно заседание преди старта на учебната 2013/2014 година. 

Представена бе готовността на училищата в областта да посрещнат  новата 

учебна година. Обсъдени бяха въпроси свързани с 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. Представени бяха и  проектите, по които училищата от 

областта предстои да работят през учебната година. 

Съвместно с Регионалния инспекторат по образование бе създадена 

организация за участие на представители на област Велико Търново в 

Национално състезание за изкачване на стълбите към Паметника на 

Свободата, посветено на Националните чествания по повод Шипченските 

боеве. 

След отправена покана от Регионален инспекторат по образование 

заместник областният управител г-н Стефан Стефанов се включи в 

учредяването и работата на конституирания Обществено-консултативен 

съвет към РИО Велико Търново. 

Представител на Областна администрация бе включен в състава и взе 

участие в дейността на Комисия за разработване  и приемане на 

Дългосрочна визия за развитие на образованието в Община В. Търново. 

Младежки дейности и спорт:   В изпълнение разпоредбите на чл. 13 

и чл. 14 от Закона за младежта  бе разработен Областен план за младежта. 

Изискана и обобщена бе информация  за отчитането на постигнатите 

резултати по изпълнение на заложените индикатори през 2012 г. в 

Националната стратегия за младежта (2012-2020), както и информация  за 

планиране на индикаторите за изпълнение през 2013 г.  

Във връзка с изготвяне на проект на актуализирана Национална 

стратегия  за младежта за периода 2014-2020 г. и изискванията за изготвяне 

на стратегически документи в Република България, бяха обобщени данни 

за прогнозни стойности на индикатори по предвидените мерки и 
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необходимия финансов ресурс, който ще бъде осигуряван от бюджетите  

на общините на територията на област Велико Търново.  

Здравеопазване : В съответствие с изискванията на Глава 6 от 

Закона за лечебните заведения и съгласно чл. 29 от същия закон  заместник 

областния управител г-н Стефан Стефанов бе включен в състава на 

комисия за изработване на Областна здравна карта. 

Социални дейности: През 2013 г. продължи изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико 

Търново (2011-2015). В края на 2012 г. започна събирането и 

обработването информация от общините във връзка с предоставяните 

социални услуги. Изготвен бе Годишен мониторингов доклад, отчитащ 

изпълнението на стратегията през 2012 г., който  е публикван на интернет 

страницата на Областен управител. Отбелязан бе напредъка по изпълнение 

на набелязаните конкретни дейности и бяха направени изводи и 

препоръки.  

Във връзка с прилагането на Координационен механизъм за 

взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск и 

за взаимодействие при кризисна интервенция, бе изискана от общините 

информация, относно прилагането на Координационния механизъм през 

2012 г. Получените попълнени информационни карти, бяха обработени и 

бе изпратена обобщена информация за област Велико Търново в Държавна 

агенция за закрила на детето. 

През 2013 г. продължиха дейността си междуведомствени групи за 

контролиране посещаемостта на учебните занятия в учебните заведения. 

Организирани бяха съвместни контролни проверки от представители на 

Регионален инспекторат по образование, Регионална дирекция за социално 

подпомагане и Областна администрация в 9 училища на територията на 

областта. Основна цел беше проследяване на процесите, свързани с 

посещаемостта на учебни занятия от учениците, засилване на контрола и 

постигане на обективност на преценката на правото на получаване на 

семейни помощи за деца. За резултатите от извършените проверки са 

съставени констативни протоколи и доклади с конкретни предложения във 

връзка с направените констатации. 

Култура:  През 2013 г. Областна администрация продължи своята 

активна дейност за подпомагане развитието на културата, съхраняване и 

опазване на културното наследство в областта.  

Във връзка с отправена покана от в-к „Стандарт” за даване на 

предложения за археологически обекти, които да бъдат включени в 

национална кампания „Чудесата на България”, Областният управител след 

консултация с Регионален исторически музей предложи  3 археологически 

обекта от област Велико Търново. 

С цел популяризиране на творчеството на български творци и 

стимулиране развитието на детското творчество  в Областния конкурс за 

детска рисунка „Цоньо Калчев” бе присъдена награда от Областен 

управител за детско творчество. 
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Въз основа на изисканата от общините информация бе изпратено до 

Министерство на културата предложение за награждаване с Годишната 

държавна награда „Св. Паисий  Хилендарски“ на видни личности от 

областта - творци и изпълнители на произведения, свързани с българската 

история и традиции.  

Във връзка с отбелязването на 100 годишнината от Балканските 

войни бяха изготвени отчет и обобщена информация за проведените 

чествания и извършените дейности през 2012 г. /,както/ и /за/планираните 

такива на територията на област Велико Търново за 2013 г.  

Изискана бе информация за планираните от общините културни 

мероприятия за 2014 г. и бе изготвен Културен календар на областта, който 

е публикуван на Интернет страницата на областен управител. 

В рамките на работната програма за 2013 г. на Комуникационна 

стратегия на Република България за Европейския съюз в периода 1-10 май 

2013 г. бе организирано провеждането на „Месец на  Европа” в област 

Велико Търново. Инициативата включваше поредица от културни и 

информационни събития във връзка  с отбелязване на „Годината на 

Гражданите - 2013 г.” Честванията бяха отбелязани в 5 населени места в 

областта, като партньори бяха пет читалища. 

Туризъм:   През месец януари 2013 г. бе даден официален старт на 

кампанията „Опознай Родния край” сред училищата като част от 

националната инициатива „Опознай България – 100 Национални 

туристически обекта”. За кампанията Областна администрация организира 

разработването и отпечатването на пътеводител с 17 туристически 

маршрута, включващи културно-исторически и природни 

забележителности в област Велико Търново. Пътеводителят бе отпечатан в 

тираж 24 000 бр. и  бе разпространен безплатно сред учениците в областта. 

Областен обществен съвет:  В отговор на изпълнението на 

управленската програма на Правителството за подобряване на социалното 

положение на българските граждани, на бизнес-средата и демократизиране 

на управлението и  с цел прозрачност и достъпност до информацията за 

дейността на Областен управител, през 2013 г. бе учреден Обществен 

съвет към Областен управител. Той е консултативен орган за 

сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, 

становища и приемане на инициативи за развитие и провеждане на 

публичните политики в полза на българските граждани при спазване на 

принципите на публичност и прозрачност.   

На първото заседание Обществения съвет бе учреден и бяха приети 

правила за устройството и дейността му. 

На заседание, проведено 19 ноември 2013 г. бе представен анализ на 

състоянието на Летище Горна Оряховица и бяха обсъдени възможностите 

и перспективите за неговото развитие. Със свое единодушно решение 

членовете на съвета изразиха становище в подкрепа ускореното развитието 

на летището и в тази връзка необходимостта от преразглеждане на 

условията за отдаването му на концесия.  
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Във връзка реализиране правомощията на Областен управител по 

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, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, на 

основание чл. 18 от Закона за автомобилните превози, през 2013 г. бяха 

проведени две заседания на Областната комисия за обсъждане на 

промени в Областната транспортна схема. 

На заседание проведено на 20.03.2013 г. беше направен преглед на 

утвърдените маршрутни разписания от Областната транспортна схема от 

квотата на община Велико Търново, община Павликени и община Свищов, 

на които сроковете на договорите за възлагане на обществен превоз са 

изтекли или изтичат до 31.12.12 г. Направен бе анализ дали утвърдените 

маршрутни разписания отговарят на изискваните, по чл. 16, ал. 4 от 

Наредба № 2/15.03.2002 г., минимални интервали между курсовете по 

съответното направление. Разгледани бяха и предложения на кмета на 

община Стражица за промяна в маршрутното разписание на 

междуобщинска автобусна линия Стражица – Велико Търново, както и 

предложение на кмета на община Полски Тръмбеш за закриване на 

курсове по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата 

на община Полски Тръмбеш.  

На второто проведено заседание бяха обсъдени предложения на 

кметовете на община Павликени и община Лясковец за промяна в 

маршрутните разписания на курсове на автобусни линии от Областната 

транспортна схема от квотата на двете общини. 

Предложените промени бяха утвърдени от Областен управител. 

 

През 2013 г. беше проведено едно заседание на Областен съвет по 

условия на труд. На заседанието проведено на 22.10.2013 г. беше 

актуализиран състава на Областния съвет по условия на труд. Представен 

бе анализ на дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Велико 

Търново за периода януари - септември 2013 г. и бяха обсъдени проблеми 

по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 

прилагането на трудовото законодателство в област Велико Търново. 

Беше взето решение през 2014 г. да бъдат проведени две заседания на 

Съвета, които да бъдат съобразени със сроковете на отчетност на Дирекция 

„Инспекция по труда” Велико Търново. 

 

През 2013 г. беше проведено едно заседание на Постоянна комисия 

за съвети по земеделието към Областен съвет за развитие на област 

Велико Търново. На заседанието проведено на 31.10.2013 г. беше 

представена информация от членовете на Постоянната комисия за съвети 

по земеделието относно дейностите извършени от съответната институция 

в сферата на земеделието за периода 01.01.2013 г. до 01.10.2013 г. и бяха 

посочени и обсъдени основни, актуални проблеми на земеделските 

производители. 
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През 2013 г. беше проведено едно заседание на Постоянната 

комисия по охрана на горите, рибата и дивеча. На заседанието 

проведено на 07.11.2013 г. беше представена информация от членовете на 

Постоянната комисия по охрана на горите, рибата и дивеча относно 

дейностите извършени, от съответната институция която представляват, в 

сферата на опазване на горските територии, рибата и дивеча за периода 

01.01.2013 г. до 01.10.2013 г. Бяха формулирани и анализирани  основните, 

най-често срещани проблеми. 

 

През отчетния период продължи активната работа на Областен съвет 

за развитие на област Велико Търново, който подпомага Областния 

управител при реализиране на функциите му по Закона за регионално 

развитие и правилника за прилагането му. На 13.06.2013 г. беше проведено 

заседание, на което на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Закона за регионално 

развитие и чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане закона за регионално 

развитие бе обсъдена и с Решение № 1/13.06.2013 г. приета Областна 

стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 - 2020 г. 

На свое заседание, проведено на 02.10.2013 г., Областният съвет за 

развитие на област Велико Търново след представяне и обсъждане, прие 

решения за съгласуване на проектите за Регионални генерални планове за 

обособените територии на „ВиК Йовковци“ ООД Велико Търново и на 

„ВиК Свищов“ ЕАД, в съответствие с изискванията на Закона за водите. 

 

През отчетния период активно продължи дейността свързана с 

решаването на етнически и интеграционни въпроси. Във връзка с 

изготвяне на доклад за дейността на Националния съвет за сътрудничество 

по етнически и интеграционни въпроси бе обобщена и систематизирана 

информация относно дейности, свързани с: 

- изпълнение на ангажиментите по Националния план за действие по 

международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-

2015 г.”; 

- реализация на проекти,дейности и инициативи , свързани с 

постигане на целите по чл. 2 от Правилника за устройството и дейността на 

НССЕИВ. 

На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически 

и интеграционни въпроси, проведено на 28.03.2013 г., бе приета 

Областна стратегия за интегриране на ромите. Стратегията прилага 

целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от 

ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за 

борба с бедността и изключването, която предвижда предоставянето на 

подкрепа и за лица в неравностойно положение и от други етнически 

групи. 

На 14.11.2013 г. бе проведено второ заседание на Областния съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, на което бе 
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представена информация за напредъка по изпълнението на Областната 

стратегия за интегриране на ромите в област Велико Търново. 

 

В сферата на опазване на околната среда бе събрана и обобщена 

информация за издадени от Басейнова дирекция за управление на водите 

разрешителни за ползване на водни обекти, за заустване на отпадъчни води 

в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти. 

Представители на Областна администрация Велико Търново са включени в 

състава на Междуведомствената комисия за осъществяване на контрол 

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

с опасни химични вещества ,както и в Експертния екологичен съвет към 

Регионалната инспекция по околната среда и водите. 

Служители на Областна администрация Велико Търново се 

включиха в кампанията на БTВ „Да почистим Стара планина”. 

Почистването бе съвместна инициатива с РИОСВ, Регионално управление 

на горите и Община Велико Търново. Тя е част от националната кампания 

„Да изчистим България за един ден“. 

 

Във връзка с анализа и отчитането на напредъка по изпълнението на 

Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, от общините 

на територията на областта бе изискана информация за проекти, които 

могат да бъдат отнесени към целите и приоритетите на Дунавската 

стратегия. Събраните сведедения бяха обобщени и систематизирани с цел 

създаване на база данни. 

Трансгранично сътрудничество България-Румъния: Съвместният 

комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Румъния-България 2007-2013 г., чийто член е Областния управител на 

област Велико Търново, учреди група за закриване на програмния период. 

Разгледани бяха и въпроси, свързани със следващия програмен период 

2014-2020 г. 

В Областна администрация Велико Търново бе проведена работна 

среща с председателя на Окръжния съвет на окръг Телеорман (Румъния), 

на която бяха обсъдени сферите, в които област Велико Търново и окръг 

Телеорман могат да си партнират по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния-България за новия програмен период 2014-2020 г. 

Предстои подписване на Меморандум за партньорство между двете 

области, набелязване на конкретни мероприятия и дейности за по-

ефективно решение на общите трансгранични проблеми и успешно 

усвояване на средства по програмата. 

 

10.1.2. Съдействие при изготвянето и приемането на ОСР за новия 

програмен период 2014-2020. 

Във връзка с необходимостта от изготвяне на Областна стратегия за 

развитие на Област Велико Търново за новия програмен период 2014–2020 
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г. и съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от правилника да прилагане на 

Закона за регионални развитие, Областния управител възложи изготвянето 

й на екип на фирма „Велдер Консулт” ООД с ръководител арх. Белин 

Моллов. 

Предвид необходимостта от съгласуване на Общинските планове за 

развие с ОСР за периода 2014-2020 г. и сравнително късите срокове за 

разработването им бе необходимо активно взаимодействие в процеса на 

планиране на областно и общинско ниво. За целта всяка община определи 

свой представител за контакт и съдействие на екипа, разработващ 

Стратегията, както и за участие в предвидените работни срещи в процеса 

на изготвяне на ОСР. 

На 09.01.2013 г. бе проведена среша в Областна администрация 

Велико Търново между представители на „Велдер” Консулт ООД и 

служители на областна администрация, работещи по изготвяне на 

областната стратегия за развитие. Архитект Моллов представи подробно 

встъпителен доклад за изготвянето на Областна стратегия развитие за 

новия програмен период и визията си за работния процес по изготвяне на 

стратегическия документ пред служителите от областна администрация. 

Решено бе да се проведат 3 работни срещи предхождащи приемането на 

документа от Областния съвет за развитие.  

На 12.02.2013 г. в работна среща за подготовката на стратегията взеха 

участие представители на общините в областта, представители на 

териториалните структури като РИО, РИОСВ, РЗИ, ОД „Земеделие и 

гори”, представители на фирми от региона, на браншови организации, на 

НПО- сектора, експерти от Областна администрация, както и на Областния 

информационен център. Арх. Моллов представи  концепцията за 

разработването на Областната стратегия за развитие.Той подчерта, че ОСР 

ще бъде съобразена със следните  стратегически документи: Стратегията 

„Европа 2020”, Националната стратегия „България 2020”, Дунавската 

стратегия, Регионалния план за развитие на Северен Централен район,  

Националните секторни стратегии, Националната концепция за 

пространствено развитие - един нов документ, който за пръв път 

регламентира устройственото планиране на България. Уточнени бяха и 

етапите на разработване на новия стратегически документ. 

На работната среща, проведена на 16.04.2013 г., присъстваха 

представители на общините от област Велико Търново, НПО, бизнеса, 

представители на “Велдер Консулт” ООД и експерти от Областна 

администрация Велико Търново. Арх. Моллов представи ситуационния 

анализ и стратегическата част на ОСР. След обсъждане бяха направени 

предложения за промяна и допълнения в ситуационния анализ и 

стратегическата част, с които екипът пое ангажимент да се съобрази при 

изготвяне на окончателния вариант. 

С оглед спазването на принципите на прозрачност и публичност, 

Областната стратегия бе публикувана предварително на официалната 

интернет-страница на Областен управител Велико Търново. 
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На 16.05.2013 г. се проведе представяне и обсъждане на 

Предварителен проект на ОСР за периода 2014-2020 г. и Общинските 

планове за развитие за същия период. Присъстваха представители на 

десетте общини, председатели на Общински съвети, представители на 

браншови организации, на териториалните звена, студенти от ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий” и служители на областна администрация. В хода на 

обсъждането на представения проект бяха направени уточнения, 

допълнения и забележки, за които екипът пое  ангажимент да отрази, 

преди  проекта да бъде представен за съгласуване от Регионалния съвет за 

развитие на 22.05.2013 г. в гр. Габрово. 

На заседанието на Областен съвет за развитие, проведено на 

13.06.2013 г., единодушно бе приета ОСР на област Велико Търново за 

периода 2014-2020 г. Това е основен стратегически документ, в който са 

формулирани визията и основните цели на област Велико Търново през 

новия програмен период, а именно: 

 

Стратегическа цел 1 

„Икономически растеж с по-високи темпове от средните за 

страната“ 

 

Стратегическа цел 2 

„Социална сигурност, равнопоставеност и перспективност“ 

 

Стратегическа цел 3 

„Съвременни инфраструктури, висококачествени комунални услуги“ 

 

Стратегическа цел 4 

„Добро планиране и управление, сътрудничество и междуобщинско 

коопериране“  

 

Стратегическите цели са ясно дефинирани, реално измерими и 

изпълнението им ще обезпечи постигането на описаното във Визията 

желано социално-икономическо и екологично състояние на област Велико 

Търново:  

 

Област Велико Търново е емблематичен за България и динамично 

развиващ се Дунавски регион, в рамките на който се осъществяват 

разнообразни и взаимно допълващи се индустриални, транспортно-

логистични, земеделски, туристически, културни и образователни 

дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и осигуряващи 

високо качество на живота за жителите на областта.  
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11. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими 

имоти държавна собственост съобразно конституционните и 

законоустановените принципи. 

11.1. Повишаване ефективността при защита на държавната 

собственост. 

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. 

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 издаване. За 

пълното и точното окомплектоване на искането за издаване на АДС 

текущо се оказва съдействие за необходимите документи по всяка 

конкретна преписка съобразно характера на имота. 

Във връзка с постъпили искания за съставяне на актове за държавна 

собственост, след направена проверка по законосъобразност на 

приложените и изискани допълнително документи, са съставени 113 броя 

актове за държавна собственост в Информационната система „Регистър 

имоти”, от които 97 бр. актове за частна държавна собственост и 16 бр. 

актове за публична държавна собственост. Съгласно разпоредбата на чл.70, 

ал. 1 от Закона за държавната собственост, същите са вписани в Службите 

по вписванията по местонахождение на имота. След вписването им, 

заверени ксерокопия от тях са изпратeни на ведомствата, в чието 

управление се намира имота. Съгласно утвърдените Вътрешни правила за 

работа с информационна система „Регистър имоти”, копия от вписаните 

актове за държавна собственост са архивирани съответно в: папка - 

класьор за съставени през съответната текуща календарна година АДС, 

който е неразделна част от информацията по чл.82 от Закона за държавната 

собственост за Министерство на регионалното развитие; папка - актова 

книга на съответното населено място – нови АДС; за оформеното досие на 

АДС. Оригиналът е поставен по пореден номер в актовите книги за 

държавни имоти на територията на областта. Върнатите вписани актове за 

държавна собственост са сканирани, прикачени и одобрени в 

информационна система „Регистър имоти”, съобразно Инструкция – 

приложение №1, неразделна част към Вътрешните правила за работа с 

информационна система „Регистър имоти”.  

Документите по преписките са подвързани в папки, съгласно чл. 7, 

т.3 от утвърдените Вътрешни правила за работа с информационна система 

„Регистър имоти”, като оформените досиета са предадени за архивиране в 

архив „Държавна собственост” ,при спазване на реда за архивиране уреден 

с Вътрешните правила за работа с архив „Държавна собственост” .  
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Съгласно, разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т.2, т.5 и т.6 от Правилника 

за прилагане на Закона за държавна собственост, данните от съставените 

АДС през отчетния период, се записват в съответните регистри, а именно: 

Главен регистър за държавната собственост; Спомагателен регистър на 

публична държавна собственост; Спомагателен регистър на частна 

държавна собственост. 

Извършена е и актуализация на по-рано съставени АДС, като са 

попълнени съществуващите към тях досиета. 

В съответствие с чл. 72, ал. 2 от Закона за държавна собственост, при 

установяване на явна фактическа грешка в акт за държавна собственост, 

през отчетния период са съставени 4 бр. актове за поправка на актове за 

държавна собственост, които са вписани в съответните служби по вписване 

по местонахождение на имота. 

Изпратените ни от ведомствата АПДС, съставени съгласно 

разпоредбата на чл. 69, ал.3 и чл. 70, ал. 2 от ЗДС, се подвързват и 

съхраняват в създадените отделни регистри. През 2013 г. от МВР са 

постъпили  4 бр. копия на актове за публична държавна собственост и 28 

броя копия на актове за публична държавна собственост от Министерство 

на отбраната.  

 

11.1.2. Защита на държавната собственост при констатирано 

незаконосъобразно държане. 

В изпълнение на правомощията на Областен управител по чл. 80 от 

Закона за държавната собственост, през 2013 г. са стартирани пет 

процедури за принудително изземване на държавни имоти, които се 

държат от физически лица без да е налице правно основание. Четири от 

имотите, предмет на процедурите, се намират в гр. Велико Търново, а един 

в гр. Стражица. Принудителното изземване на четири от имотите е 

започнало по искане на управляващите ги ведомства – за три от тях това е 

Държавно предприятие „Национална компания железопътна 

инфраструктура”, за един  Министерство на вътрешните работи, а за един 

от имотите, намиращ се в управление на Областен управител, процедурата 

е започната служебно. 

Три от процедурите са приключили в рамките на календарната 

година и незаконното държане върху имотите е преустановено, по една от 

процедурите заповедта на Областен управител е обжалвана, потвърдена от 

Административен съд Велико Търново, като решението се обжалва пред 

Върховен административен съд, и една от процедурите е в процес на 

изпълнение.  

 

11.1.3. Защита на държавната собственост при отписване на държавни 

недвижими имоти от актовите книги. 

Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост, имоти, неправилно актувани като държавна собственост, 
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както и имоти, основанието за актуване на които е отпаднало, се отписват 

от актовите книги със заповед на Областния управител. Когато се 

установи, че няма достатъчно доказателства за наличие на някое от 

условията за отписване от актовите книги, или лицето, което е поискало 

отписването на имота, не може да докаже по безспорен начин правото си 

на собственост, Областния управител издава заповед за отказ от отписване. 

По постъпили искания от физически и юридически лица, след 

направена проверка за законосъобразност, са изготвени 61 заповеди за 

деактуване на недвижими имоти  държавна собственост, както и 1 заповед 

за отказ от отписване от актовите книги за държавна собственост на 

недвижим имот. Същите са изпратени на заинтересованите лица с 

придружителни писма. Извършеното отписване е вписано в актовете за 

държавна собственост, съгласно разпоредбата на чл.74, ал. 2 от Закона за 

държавната собственост. Заповедите са сканирани, прикачени и одобрени в 

информационна система „Регистър имоти”, съобразно Инструкция – 

приложение № 1, неразделна част към Вътрешните правила за работа с 

информационна система „Регистър имоти”.  

Документите по преписките са подвързани в папки, съгласно чл. 7, 

т.3 от утвърдените Вътрешни правила за работа с информационна система 

„Регистър имоти”, като оформените досиета са предадени за архивиране в 

архив „Държавна собственост”.  

Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, изпратените от 9 общини съставени общо 3 836 броя актове за 

общинска собственост, в т.ч. от община Свищов - 242 броя, Стражица - 845 

броя, Павликени - 1 051 броя, Лясковец - 55 броя, Елена - 166 броя, Полски 

Тръмбеш - 319 броя, Сухиндол - 700 броя, Горна Оряховица - 24 броя и 

Велико Търново - 434 броя АОС, са проверени за законосъобразност и са 

архивирани към съответните регистри по общини. 

За два от изпратените АОС е установено, че са неправомерно 

съставени: единият е съставен за имот, който е в управление на държавно 

ведомство, а другият за имот, възстановен на бивши собственици, по 

силата на закон. Същите са отменени на основание направен отказ за 

отписване на Областен управител.  

Седем АОС са върнати на съответните общини за комплектоване на 

преписки за отписване от актовите книги за държавна собственост, по реда 

на чл. 58, ал. 5 от Закона за общинската собственост, тъй като се отнасят за 

имоти държавна собственост, преминали в собственост на общините по 

силата на закон.  

На Община Златарица, която не е изпълнила задължението да 

предостави на Областен управител съставените актове за общинска 

собственост е обърнато внимание да се спазва законовото изискване. 
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11.1.4. Защита на държавната собственост и собствеността на 

физически и юридически лица при издаване на копия на документи от 

архив “Държавна собственост”. 

Във връзка с дейностите по извършване на административни услуги, 

които представляват законен интерес за физически или юридически лица, 

през отчетния период са предоставени заверени ксерокопия на договори  за 

продажба на държавни имоти, договори за отстъпено право на строеж, 

заповеди и други документи касаещи собствеността им. На всички 

заявители са предоставени заверени копия на актове за държавна 

собственост от архив „Държавна собственост”. През 2013 г. са обработени 

139 бр. преписки, като за 125 от тях на заявителите са предоставени копия 

на посочените от тях документи, а за останалите 14 бр. преписки са 

изпратени отговори, че такива не се съхраняват в архив „Държавна 

собственост”. 

 

11.1.5. Защита на държавната собственост при издаване на 

удостоверение, че недвижим имот не е държавна собственост. 

През отчетния период бяха обработени 537 бр. преписки за издаване  

на удостоверения  за наличие или липса на акт за държавна собственост,  

като част от нотариалното производство за признаване право на 

собственост върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка /чл. 587 

от ГПК/. В нормативноустановените срокове на заявителите са издадени  

удостоверения, че за посочените имоти не са съставени актове за държавна 

собственост, респективно че такива са съставени, като в този случай на 

заявителите са предоставени заверени копия на откритите документи. 

Постъпили са 26 заявления за издаване на удостоверения за 

наличието на  предявени реституционни претенции. След извършена 

проверка са издадени удостоверения за липса на реституционни претенции 

за 28 имота. 

 

11.1.6. Извършване на предварителна преценка за законосъобразност 

при управление и разпореждане с имоти държавна собственост чрез 

разглеждане на постъпили заявления от Комисията по чл. 74 от 

ППЗДС. 

С цел повишаване ефективността при управление и разпореждане с 

държавни недвижими имоти е сформирана комисия, която подпомага 

Областен управител: разглежда постъпилите преписки и дава становище 

по тяхната законосъобразност и целесъобразност. На заседанията на 

комисията задължително присъства Областния управител. Изготвеният 

протокол се подписва от всички присъстващи членове и се утвърждава от 

Областния управител. 

През отчетния период са проведени 17 бр. заседания на комисията по 

управление и разпореждане с имоти държавна собственост, на които са 
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взети 104 бр. решения по преписки за управление, разпореждане, 

стопанисване и контрол на собствеността. След взето решение от 

комисията по чл. 74 от Правилника за прилагане на закона за държавната 

собственост, одобрено от Областен управител, са водени преписки за 

безвъзмездното прехвърляне на три недвижими имота – държавна 

собственост, в собственост на общини на територията на Област Велико 

Търново по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост. Въз основа 

на решение на Министерски съвет и изготвен договор: на Община Велико 

Търново е прехвърлен недвижим имот, находящ се в с. Миндя – сградата и 

дворното място на бившето училище на селото; на Община Стражица е 

прехвърлен втори етаж на административно-стопанска сграда в гр. 

Стражица и на община Павликени са прехвърлени сградата и парцела на 

закритото СПТУ по транспорт в гр. Павликени. Тези имоти са отписани 

служебно от актовите книги за държавна собстветост и това обстоятелстно 

е отразено във водените регистри.  

През годината са извършени две продажби на ведомствени 

апартаменти, находящи се в гр. Свищов и гр. Горна Оряховица: една на 

служител на СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов и една на служител на 

Държавно предприятие „Национална компания железопътна 

инфраструктура”. Във основа на договорите за продажба имотите са 

отписани служебно и на съответното ведомство е изпратена необходимата 

информация за счетоводно отразяване. 

Извършена е и една продажба на недвижим имот, находящ се в с. 

Шемшево, по реда на чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост. 

Земята е продадена на собственика на сградите, построени върху нея. 

Продадения имот е отписан от актовите книги за държавна собственост и е 

отразен счетоводно.  

 

11.1.7. Изготвяне на предложения и оказване съдействие при 

комплектоване на преписки за продажба на имоти държавна 

собственост от АПСК. 

Съгласно чл. 44 от Закона за държавна собственост/ изм. Д.В. бл. 18 

от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г./, продажбата на имоти – частна държавна 

собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за 

приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол.  

През отчетния период, в изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 6 

от Закона за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на 

имоти – частна държавна собственост с взето решение на Комисията по чл. 

74 от ППЗДС на 31.07.2013 г. е направено предложение от Областен 

управител за продажба на имот - частна държавна собственост, актуван с 

АЧДС № 4262/29.07.2013 г., съгласно чл. 18 от Закона за държавна 

собственост, съставляващ имот № 000135, по КВС на с. Страхилово, с 
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площ от 27 541 кв.м. и е предоставено копие на цялата налична 

информация по преписката. 

През 2013 г., по искане от Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол, във връзка с изпратени преписки за 

продажба и необходимостта за доокомплектоване с актуални документи 

преди продажбата, бяха предоставени актуални скици, данъчни оценки, 

удостоверения за липса на тежести за имоти – частна държавна 

собственост, находящи се в с. Страхилово и с. Миндя.  

През отчетния период, Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол е стартирала процедура по продажба, чрез 

явен търг, за един недвижим имот – държавна собственост, предложен за 

продажба от Областен управител. Имотът се намира в с. Миндя и 

представлява дворно място, заедно с построената в него масивна 

триетажна сграда. Продажбата на имота не се осъществи, поради факта, че 

в определения в решението на АПСК 15-дневен срок не беше подадено 

нито едно заявление за участие в тръжната процедура.  

 

11.1.8. Преактуване на недвижими имоти в управление на Областен 

управител. 

Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от Закона за държавна 

собственост, при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - 

държавна собственост, се съставят нови актове за държавна собственост, в 

които се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за 

държавна собственост.  

Нови актове се съставят и съгласно чл. 71, ал. 2 от ЗДС, когато при 

влизане в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма 

влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните 

устройствени планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в 

плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други 

планове, свързани с възстановяването на правото на собственост, се 

образуват нови поземлени имоти, като за всеки новообразуван поземлен 

имот се съставя нов акт за държавна собственост, в който се посочват 

номерът и датата на предходно съставения акт. 

При промяна в статута на имот - държавна собственост по чл. 6 от 

Закона за държавна собственост, също се съставя нов акт за държавна 

собственост, съгласно разпоредбата на чл. 74, ал.3 от ЗДС. 

В тази връзка системно се информираме за одобрените от Агенция 

по геодезия, картография и кадастър  кадастрални карти на територията на 

Област Велико Търново и своевременно предприемаме действия по 

преактуване на имотите – държавна собственост в управление на Областен 

управител. 

През отчетния период, във връзка с преактуване на имоти- държавна 

собственост в управление на Областен управител, са стартирали процедури  

по кадастралното им заснемане и нанасяне по кадастралната карта, с което 
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да добият статут на самостоятелен обект в сграда по смисъла на Закона за 

кадастъра и имотния регистър, за част от административната сграда на 

пл.”Център” № 2, гр. Велико Търново, по АДС 5315/12.01.1990 г. и част от 

административната сграда на ул. ”Христо Ботев” № 15, по АДС 

№4714/10.01.1985 г. След приключване на процедурата и издаване на 

скици по кадастралната карта на обособените самостоятелни обекти в 

сградата през следващия отчетен период, ще пристъпим към процедурата 

по съставяне на нови АЧДС за цитираните имоти. 

През 2013 г. във връзка със защита на държавната собственост по 

повод постъпили заявления за издаване на удостоверения, че имота не е 

държавна собственост се извършени проверки по документи и на терен и 

след обследването им и са съставени 8 бр. АДС по чл. 18 по ЗДС за имоти, 

находящи се в с. Харваловци, общ.Елена. По постъпили преписки за 

закупуване на имоти държавна собственост и изясняване на собствеността 

им е извършено обстойно обследване на съответните имоти и са съставени 

3 бр. АДС по чл. 18 по ЗДС: 1 бр. АДС за имот, находящ се в с.Страхилово, 

община Полски Тръмбеш, 1 бр. АДС за имот, находящ се в гр. Дебелец, 

община. Велико Търново и 1 бр. АДС за имот, находящ се в с. Шемшево, 

община Велико Търново.  

 

11.1.9. Поддържане на актуални наемни досиета. 

Въз основа на взети решения на Комисията по управление и 

разпореждане с държавни имоти през 2013 г. продължи дейността по 

подготовка, оформянето, воденето и прекратяването на общо 29 бр.наемни 

досиета на наематели на имоти – държавна собственост. През периода са 

сключени общо 11 бр. нови наемни договори, в това число 4 бр., след 

проведена тръжна процедура. Удължен е срока по 3 бр.договори, а 

прекратените наемните правоотношения възлизат на 9 бр. Извършена е 

индексация на наемната цена с индекса за инфлация за 2012 год. по общо 

27 бр. правоотношения. Издадени са 2 бр. заповеди за организиране и 

провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем. Поддръжката на 

актуалността на наемните досиета включва и съставянето на приемно-

предавателни протоколи за отдадените под наем имоти и наличните в тях 

движими вещи, изготвянето на уведомителни писма до наематели за 

предстоящо изтичане на наемния срок, както и предупредителни писма за 

просрочени задължения. Обект на актуалността на досиетата са и 

сроковете на упълномощаване на представителите на наемателите по 

отношение правата им да подписват наемните договори. 

 

11.1.10. Поддържане на актуална справка на предоставените под наем 

имоти. 

Във връзка с осъществяване на дейността по поддържането на 

актуални наемни досиета, през отчетния период в направление „Държавна 

собственост“ се поддържа справка за предоставените под наем имоти, 
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която съдържа данни за документите, въз основа на които е извършено 

предоставянето под наем, наименование на наемателя, вида на имота, 

площ, наемна цена и срока за наемането на имота. Справката  се 

актуализира постоянно чрез отразяване на всяка настъпила промяна в 

правоотношенията и за всеки един от съставящите справката  компоненти. 

Актуалните документи послужили за отразяване по водената справка 

своевременно са подавани в дирекция АПОФУС за разпределяне на 

консумативни разходи и контрол по изплащане на дължим наем. 

 

11.1.11. Поддържане на актуална справка за безвъзмездно 

предоставени имоти за нуждите на други държавни ведомства и 

своевременно отразяване в АДС и счетоводния баланс на Областна 

администрация. 

Във връзка с правомощията на Областния управител по ЗДС, 

свързани с предоставянето на свободни имоти/части от имоти/ - държавна 

собственост за безвъзмездно ползване от държавни ведомства се поддържа 

справка за предоставените имоти, съдържаща данни за документите, 

удостоверяващи правото на ползване, наименованието на ведомството-

ползвател, вида на имота, площта му и срока /когато е приложимо/ на 

правоотношението. През 2013 год. дейността обхваща подготовката, 

оформянето, воденето и прекратяването на общо 54 броя досиета на 

ползватели – държавни ведомства. През периода са издадени 2 броя 

заповеди за предоставено право на управление, сключени са 8 броя 

договори за безвъзмездно ползване, удължен е срока по 2 броя договори, а 

2 броя са прекратени. Своевременното отразяване на промените в АДС и 

счетоводния баланс на Областна администрация за предоставените права 

на управление върху държавна собственост се извършва чрез незабавно 

предоставяне на издадените от Областния управител заповеди на 

съответните служители в администрацията. 

Във връзка с одобрените и влезли в сила ККР на гр.В.Търново през 

периода е извършено кадастрално заснемане и изработено ценообразуване 

на административната сграда – държавна собственост на пл.”Център” № 2, 

гр.В.Търново. 

 

Изплащане на обезщетения съгласно чл. 39а от ЗДС  

Във връзка реализиране задълженията на Областен управител са 

постъпили заявления за изплащане на обезщетения съгласно чл. 39а от 

ЗДС на засегнатите собственици с неустановени адреси, подлежащи на 

обезщетения при строителството на обект: Реконструкция и рехабилитация 

на път III – 407 ”Стражица – Полски Тръмбеш – Свищов” и са проведени 7 

заседания на работна група, определена със Заповед № РД 04-50/ 

31.05.2011 г. на Областен управител Велико Търново. Съгласно Решение 

на Министерски съвет № 363/10.06.2008 г. и протокола на работната група 

са изплатени обезщетения на 6 собственици на отчуждени имоти.  
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През 2013 г. за изплащане на обезщетения във връзка с процедурата 

по отчуждаване на части от имоти – частна собственост с Решение на 

Министерски съвет № 285/ 23.04.2009г. за изграждане на Обект: Път ІІ-55 

Велико Търново – Гурково в участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561 

км. е проведено едно заседание на комисия, определена със заповед РД 

04-52/20.07.2010 г. на Областен управител и е изплатено обезщетение на 

един собственник на земя.  
 

Февруари 2014 г. 


