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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Изминалата 2014 година беше динамична за развитието на област 

Велико Търново. Традиционно областта се открои с устойчивото 

нарастване темпа на усвояване средствата по оперативни програми на ЕС.  

През 2014 г. ръководният екип на Областната администрация успя да 

доразвие вече утвърдените приоритети за развитието на област Велико 

Търново като един от успешните европейски региони. Бяха създадени 

условия за подобряване качеството на живот и устойчивото развитие на 

икономиката. През изминалата 2014 г. и до средата на януари 2015 г. в 

областта са сключени 323 договора за финансиране на проекти на обща 

стойност 356 120 694 лева. Според данни от ИСУН те се изпълняват от 174 

бенефициенти – общински администрации, фирми, учебни заведения, НПО 

и др. Най-много средства в региона са усвоени по Оперативна програма 

„Регионално развитие“ - 122 635 077 лева и ОП „Околна среда“ – близо 120 

млн. лева. Най-много - 154 са проектите по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. 

За постигането на тези приоритети запазихме формулираните 

стратегически цели: постигане на икономически растеж и развиване на 

конкурентноспособност, подобряване на социалния статус на гражданите и 

създаване на благоприятна и здравословна среда на живот, създаване на 

институционална среда като база за устойчиво развитие.  

През 2014 г. Областен управител и неговият екип продължи 

комплексния анализ и оценка на състоянието на област Велико Търново. 

Следващите месеци и години ще бъдат период за подготовка и реализация 

на новият програмен период. За да се запази постигнатото досега в 

администрацията и да се доразвие в нови още по успешни параметри ще 

продължим да привличаме специалисти и развиваме административния 

капацитет. За постигането на тези цели администрацията има сили и 

възможности да провежда ефективни секторни политики, да развива ново 

мислене и да се осъществяват важни за региона проекти, които ще доведат 

до по-добър начин на живот и по-оптимално използване на ресурсите на 

ЕС.  

През 2014 г. се работи и за създаването на оптимална инвестиционна 

среда и атрактивен бизнес-климат, за развиване на основните отрасли в 

региона - земеделие и туризъм, за увеличаване на научния и технологичен 

капацитет и др.  

Като основни принципи на управление, които прилагаме са 

прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност и т.н., 

като дейността е подчинена на интереса на гражданите. В този смисъл ще 

продължим да търсим взаимодействието със структурите на гражданското 

общество, неправителствения сектор, медиите, браншовите и синдикални 

организации. 
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И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена 

за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и 

проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията 

във връзка с подобряване живота на гражданите. 

 

 

 

 

ПРОФ.  Д-Р  ПЕНЧО  ПЕНЧЕВ 

Областен управител на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2014 г. на 

Областна администрация Велико Търново бяха: 

 

І. Администрация и административни услуги в полза на 

гражданите и бизнеса 

ІІ. Привличане и изграждане на висококвалифицирани 

специалисти 

ІІІ. Ефективност на публичните финанси  

ІV. Стабилност, сигурност, законност  

V. Въвеждане на електронно управление 

VІ. ЕФ Подпомагане за растеж в условията на 

прозрачност, диалогичност и активност  

VІІ. Съхраняване и устойчиво използване на ресурсите 

на територията  

VІІІ. Държавата, бизнесът и ГО срещу бедността и 

социалното изключване 
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1. Администрация и административни услуги в полза на гражданите и 

бизнеса 

 

1.1. Увеличаване прозрачността на администрацията и активността на 

гражданското общество в процеса на вземане на решения 

 

1.1.1. Въвеждане на оценка на въздействието върху гражданите и 

бизнеса при ключови промени в законодателството и провежданите 

политики 

За създаване на публична законодателна среда, която да гарантира 

прозрачността и контрола върху дейността на администрацията и за 

повишаване информираността на гражданите относно извършените 

законодателни промени, през 2014 год. на сайта на Областен управител в 

раздел „Експертът информира” започна публикуването на кратка 

информация за промени в нормативни актове, засягащи дейността на 

администрацията и правомощията на областен управите. На интернет 

страницата в раздел „Нормативни актове” се поддържа актуална 

информация относно нормативните актове, свързани с дейността на 

областен управител.  

1.1.2. Актуализиране нормативни регламенти за провеждане на 

обществените консултации, съобразно промените в законодателството 

и новите приоритети 

С цел по добра обоснованост, точност и отговорност на процеса по 

вземане на решения продължи работата по поддържане на създадената 

възможност за заинтерисованите страни да получават информация и да 

изразяват своите мнения по конкретни предложения, документи и проекти 

на решения. В тази връзка през отчетния период на сайта на Областен 

управител в раздел „Съвети и комисии“ се публикуваха всички извършени 

промени в съставите на създадените областни съвети и постоянни 

комисии, а също така и протоколите с решенията взети при техни 

заседения.  

1.1.3. Изготвяне и прилагане на механизъм за недопускане на 

нарастването на административната и регулаторна тежест 

В режим на диалог, съвместно с  кметовете на общини, включени в 

състава на област Велико Търново, извършихме преглед на 

администрираните на територията на съответната община регулаторни 

режими /разрешителни, уведомителни, лицензионни/ за идентифициране 
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на такива, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж.  

Получените указания от компетентно централно ведомство, във връзка с 

прилагането на механизъма  за недопускане на нарастването на 

административната и регулаторна тежест, своемременно са изпращане на 

общините за тяхно сведение и изпълнение. 

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.  

През 2014 г. не са констатирани актове на общинските съвети, с 

които се въвеждат незаконосъобразни регулаторни режими на територията 

на община, включена в състава област Велико Търново. 

1.1.4. Партньорство с организации на частния бизнес, местната власт, 

териториалните звена на централната власт, НПО, синдикални 

организации чрез активна дейност на Обществения съвет 

През 2014 г. продължи дейността на сформирания  в края на 2013 г. 

Обществен съвет. В качеството си на консултативен орган към Областния 

управител за сътрудничество при вземане на решения, формиране на 

позиции, становища и приемане на инициативи от Областния управител за 

развитие и провеждане на публичните политики в полза на българските 

граждани при спазване на принципите на публичност и прозрачност,  

Общественият съвет проведе 2 заседания.  

На 25 февруари 2014 г. бе  обсъдена проектната готовност на 

общините на територията на област Велико Търново,  както  и какви ще са 

приоритетите, залегнали в Споразумението за партньорство за програмен 

период 2014-2020 г.    

На същото заседание бе представено предложение за изграждане на 

нова сграда за нуждите  администрацията, в резултат на което 

Общественият съвет упълномощи Областния управител да внесе 

предложение пред Министерския съвет за стартиране на процедура за 

изграждане на „Нов административен и офис център” в района на т.н. 

„Старо военно училище” върху терен, представляващ УПИ II от кв.584 с 

площ 3390 кв.м  от плана на В.Търново, предназначен за офиси. 

Получена бе подкрепа на кмета на община В. Търново, а с Решение 

на Общински съвет – В. Търново бе дадено принципно съгласие за 

учредяване на безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот частна 

общинска собственост.  През месец май 2014 г. бе внесено в Министерски 

съвет обосновано предложение за подкрепа на инициативата и искане  да 

бъдат отпуснати средства за изготвяне на предварителни 
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(прединвестиционни) проучвания и идеен инвестиционен проект по реда 

на ЗУТ. 

На 1 юли 2014 г.,  на заседание на Съвета бе дискутиран анализ на 

състоянието на здравната система в област Велико Търново и бяха 

набелязани основните проблеми свързани с дейностите по осигуряване на 

качествени здравни грижи на населението.  Представена   и подкрепена бе 

кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата 

през 2019 г.  

1.1.5. Акцент върху превантивния контрол по законосъобразност на 

актовете на кметовете и общинските съвети 

В разпоредбата на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и 

местната администарция е указан реда за контрол по законосъобразност на 

актовете на кметовете и общинските съвет упражняван от Областен 

управител. В същия не е посочена правна норма, с която Областен 

управител осъществява превантивен контрол на актовете на кметовете и 

общинските съвети. 

1.1.6. Попълване на информационна банка за нуждите на планирането 

и отчитането. 

В изпълнение на чл. 62 от Закона за администрацията бе попълнен 

отчетния доклад за състоянието на администрацията. Съдържанието на 

информационната система е структурирано по теми, които са обособени в 

раздели, а въпросите в разделите са съобразени с програмата на 

Правителството и с неговите приоритети в областта на развитието и 

реформите в държавната администрация и изграждането на 

административния капацитет. Основните теми, които са включени в 

доклада са свързани с развитие и оптимизиране на административните 

структури; човешки ресурси; административно обслужване; електронно 

управление;  информационно-комуникационна обезпеченост; достъп до 

обществена информация; установяване на административни нарушения и 

налагане на административни наказания; антикорупционни мерки и 

проекти в подкрепа на модернизиране на държавната администрация. 

За оценката на състоянието на административното обслужване в 

Областна администрация-Велико Търново, своевременно бе попълнена и 

Системата за самооценка на административното обслужване, която 

позволява измерване на качеството на услугите и резултатите от дейността 

в тази област, извършване на оценка на процеса на предоставяне на 

административни услуги и спомагане за въвеждане на механизъм за 

сравнителен анализ между различните администрации, както и 

насърчаване на добрите практики. 

Администрацията предприе действия за своевременно изготвяне и 

оповестяване на интернет страницата на областен управител на ежегодни 
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цели, насочени към създаването на оптимална инвестиционна среда и 

атрактивен бизнес-климат, за реализиране на ефективни секторни 

политики и за осъществяване на важни за региона проекти. Изготвен бе и 

отчет за изпълнение на целите на администрацията за предходната 2013г. 

За нуждите на планирането, изготвянето, изпълнението и отчитането 

на програмния бюджет на Министерски съвет, бе предоставена и 

необходимата обобщена информация за степента на изпълнение на 

заложените дейности и постигнатите резултати по програма 

«Осъществяване на държавната политика на областно ниво» и политиката 

в областта на осъществяването на държавните функции на територията на 

областите в България. 

1.1.7. Обновяване и поддържане в актуално състояние на 

информацията електронния сайт 

На 13.06.2014 г. Областният управител утвърди актуализирано 

Задание за реконструкция и привеждане интернет страницата на 

Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за 

институционална идентичност. Изпълнението беше възложено като 

крайният срок е 28.02.2015 г. 

През отчетната година информацията на интернет страницата на 

Областен управител Велико Търново се поддържаше в актуално състояние 

от служител връзки с обществеността по отношение на новините и от 

служител информационно обслужване след заявки от отговорните 

служители за актуализиране на информацията в съответните раздели.  

Планираното обновяване на съществуващия регламент относно 

поддържане в актуалност на интернет страницата на Областен управител 

ще се извърши след завършване реконструкцията на сайта. 

 

1.2. Усъвършенстване на административното обслужване и високо 

качество на предоставяните административни услуги, ориентирани 

към очакванията и потребностите на гражданите, бизнеса и 

неправителствения сектор 

 

1.2.1. Поддържане на системата за управление на качеството 

ISO9001:2008 

Посредствам внедрената в Областна администрация системата за 

управление на качеството ISO 9001:2008 са създадени механизми за  

гарантиране, че администрацията предоставя  административните  услуги в 

съответствие с изискванията на стандарта. През 2014 год. бяха проведени 

три вътрешни одита – един, с които е определена степента на съответствие 

на изпълняваните дейности с изискванията на ситемата по организационна 

процедура по качеството „Управление на персонала, обучение”, един, с 
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който е определена степента на съответствие на предоставяните 

административни услуги с изискванията на системата по организационна 

процедура по качеството „Административно обслужване и одит с обхват 

„Управление на документи от СУК и дейност на ръководството”. При 

провеждане на одитите не са констатирани несъответствия.  

След проведен ресертификационен одит, извършен от фирма “Bureau 

Veritas Certification”  на 07 май 2014 г. е издаден  сертификат с № 

BG120242Q, който е със срок на валидност до 9 май 2017 г. В хода на 

одита не са констатирани никакви несъотвествия на внедрената в 

администрацията Система за управление на качеството с клаузите на 

стандарта.  

Комисията за разглеждане и анализиране на анкети за 

удовлетвореността от административното обслужване в Областна 

администрация – Велико Търново проведе 2 заседания през 2014 година. 

Анализът на данните сочи, че всички анкетирани са удовлетворени от 

начина на обслужване в администрацията. В администрацията са 

постъпили писмени благодарности от Директора на ДП “Български 

спортен тотализатор” – гр. Велико Търново, и от г-н Благовест Маринов и 

г-н Емил Ангелов, които изразяват удовлетвореността си от 

административните услуги, предоставени им от Областен управител – 

Велико Търново. 

 

2. Привличане и изграждане на висококвалифицирани специалисти 

 

2.1. Въвeждане на ефективна система за управление на човешките 

ресурси и постигане на устойчив капацитет на администрацията 

През м. януари 2014, въз основа на изготвените лични планове за 

обучение, бе изготвен и утвърден годишния план за задължително и 

специализирано обучение на служителите за 2014 г., като в него са заявени 

42 обучения. Към месец декември 2014 г. не е проведено нито едно 

задължително и специализирано обучение, предвидено в годишния план, 

поради липса на средства.  

В Областна администрация е утвърдена и се прилага „Система за 

обучение и развитие на персонала”, в която се регламентира реда за 

участие в обучения извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение на служителите. При извършен през м. май 2014 

г. ресертификационен одит на СУК, Системата за обучение и развитие на 

персонала бе посочена като пример за добра практика. 

През м. април 2014 год. Областна администрация успешно се включи 

в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация по 

проект на Министерски съвет, като за периода от 1 до 30 септември 2014 

г., проведоха стаж четирима студенти в направленията: Административен 
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контрол, Държавна собственост, Регионално развитие и Финансово – 

счетоводни дейности. 

В Областна администрация - Велико Търново преминаха стаж над 

130 студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - специалност „Право” и 

„Публична администрация”, които бяха запознати с правомощията на 

Областен управител и с устройството и дейността на Областна 

администрация. Студентите получиха информация за дейностите в 

областите: държавна собственост, регионално развитие, административен 

контрол, финансово-счетоводни дейности, правно обслужване, човешки 

ресурси и връзки с обществеността. 

Броят на студентите и учениците, преминали стаж или практика в 

Областна администрация – Велико Търново през периода 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.  

2.1.2. Обвързване на целите на служителите с целите на организацията 

и стратегическите цели 

В края на месец януари приключи годишното целеполагане в 

Областна администрация, въз основа на което се изготвиха и съгласуваха 

индивидуалните планове на служителите в администрацията. Залегналите 

индивидуални цели на служителите са обвързани и изцяло кореспондират 

с целите на администрацията и съответно със стратегическите цели. 

След приключването на оценяването на изпълнението за длъжността 

на служителите в Областна администрация за 2014 г. е видно, че чрез 

показаните компетенции от тяхна страна е постигнато качествено 

изпълнение на предварително определените цели, преките задължения и 

поставените задачи. 

От страна на администрацията през 2014 год., беше направено 

предложение до Главния секретар на Министерски съвет да бъдат 

предприети действия, насочени към синхронизиране  на действащото 

законодателство, като се въведе краен срок за годишното целеполагане, 

който да бъде съобразен със срокът за изготвяне на индивидуалните 

планове на служителите в администрацията, тъй като по този начин биха 

се създали необходимите  предпоставки за обвързване на индивидуалните 

цели на служителите с целите на организацията и със стратегическите 

цели. 

2.1.3. Прилагане на т.н. «каскадно обучение» 

Администрацията насочи усилията си към мултиплициране на 

резултатите от проведените обучения чрез прилагане на т.нар. „каскадно 

обучение“, което позволява служители от администрацията, преминали 

съответните обучения да предават усвоените знания на други служители от 
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администрацията. По този начин се допринася за повишаване на 

компетентността и на останалите служители в съответното структурното 

звено. 

През 2014 година извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение бяха проведени 11 обучения, в които участие 

взеха общо 17 служители от Областна администрация Велико Търново. 

Създадената като форма за обратна връзка „Анкета за оценка на проведено 

обучение“, която е приложение към Системата за обучение и развитие на 

персонала, е също своеобразен източник на информация, включващ оценка 

на ефективността и ефикасността от проведените обучения на 

служителите.  

2.1.4. Електронен вариант на досиетата на служителите 

Изпълнението на тази дейност е изцяло обвързано с въвеждане на 

данни в „Единната информационна система за управление на човешките 

ресурси в държавната администрация“, която да предостави възможност за 

отразяване на състоянието на държавната администрация в реално време, 

но която към настоящия момент не се поддържа на централно ниво. 

 

3. Ефективност на публичните финанси 

3.1. Постигане на максимално икономично, ефикасно и ефективно 

управление на финансовите ресурси 

3.1.1. Периодично наблюдение на изпълнението на бюджета по 

параграфи, подпараграфи, политики и програми 

Доброто финансово управление на публичните средства изисква да 

се разходват и управляват икономично, ефективно и ефикасно. 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, през 2014г.  

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. Обхващане на процесите, явленията и фактите чрез извършване 

на годишна инвентаризация 

През 2014 г. бе извършена инвентразицаия на всички активи и 

пасиви на администрацията с цел достоверното им представяне в 

годишния финансов отчет. Резултатите от инвентаризацията бяха 

обективирани в доклад до областния управител за състоянието на активите 
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и предложения за преоценка и брак, протоколи за брак и писма за 

установяване вземанията от клиенти. 

3.1.3. Предприемане на действия за финансово осигуряване дейностите 

при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от 

Република България 

През 2014 г. бяха произведени избори за членове на Европейския 

парламент и Парламентарни избори за народни представители. И двата 

избора по закон се обезпечават финансово чрез заявки от Областната 

администрация към Министерски съвет за необходимите средства за 

възнаграждения и осигуровки на РИК и СИК и за организационно-

техническа подготовка на общините. Разпределението на средствата за 

възнаграждения и осигуровки става на база действителни разчети, а за 

организационно-техническа подготовка 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 Единната бюджетна 

класификация. В резултат на отчетите на общините, в администрацията на 

Минитерски съвет бе представен обобщен отчет за изразходваните 

средства, включително и разходите, извършени от областна 

администрация. 

3.1.4. Мониторинг на СФУК 

През 2014г. за подобряване на контролната среда в администрацията 

бе извършен мониторинг на системата за финансово управление и 

контрол, като бяха актуализирани част от вътрешните правила и работни 

инструкции.  

Актуализирана бе Хартата на клиента и Вътрешните правила за 

административно обслужване в Областна администрация – Велико 

Търново, като бяха определени административните услуги, които се 

предоставят чрез устно заявяване и се регламентира ред за тяхното 

предоставяне в съответствие с изискванията на Административно-

процесуалния кодекс.  

Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол в 

Областна администрация – Велико Търново и  Вътрешните правила за 

възлагане и провеждане на обществени поръчки по реда на Закона за 

обществените поръчки бяха приведени в съответствие с промените в 

закона и с правилника за неговото приложение.  Бяха актуализирани и 

Вътрешните правила за съставянето, изпълнението и отчитането на 

бюджета на Областна администрация – Велико Търново като същите 

бяха приведени в съответствие с изискванията на Закона за публичните 

финанси. 

Промени бяха извършени  и в работни инструкции, насочени към 

въвеждане на  изключение за неприлагането на предварителен контрол, 
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когато необходимостта от командироване е възникнала в резултат на 

настъпили извънредни обстоятелства, налагащи незабавно 

осъществяване на пътуване, кактко и регламентиране на задължение за 

проследяване  плащането на суми на стойност, равна или надвишаваща 

15 000 лв., като и плащанията по договори, чиято обща стойност е над 

15 000 лв., да бъде извършвано от администрацията само по банков път. 
 

3.1.5. Оценка на рисковете, застрашаващи постигането на целите на 

администрацията и мониторинг на процеса по управление на риска 

През месец март 2014 г. бяха идентифицирани, анализирани и 

оценени рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху 

изпълнението на целите на Областна администрация Велико Търново. 

Администрацията е управлявала рискове, свързани предимно с 

промяна в приоритетите по отношение на поддържане и преход към новата 

версия на международния стандарт за системи за управление на 

сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013, както и тези, свързани 

със създаването на електронен вариант на досиета на служителите във 

ведомството. 

През месец юли 2014 г. бе извършен и мониторинг на текущото 

изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2014 

г. Спрямо установените рискове, бе актуализиран риск-регистъра и бяха 

предприети коригиращи 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,  провеждане на обучения за 

служителите от администрацията и осъществяването на ефективен контрол 

върху организацията на работата, способства за изпълнение на годишните 

цели на администрацията, в това число и за преминаване към новата 

версия на международния стандарт за системи за управление на 

сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013 

 
4. Стабилност, сигурност, законност 
 

4.1. Подобряване мерките за сигурност на населението и ефективно 

управление при бедствия 

 

4.1.1. Натрениране на оперативните дежурни и действия със 

свързочно-оповестителните средства 

В изпълнение на ангажимените на Областен управител за 

оповестяване при привеждане в различни степени на готовност при 

мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете опасности, при 

стихийни бедствия и крупни производствени аварии в Областна 

администрация – Велико Търново е организирано денонощно дежурство, 

което се осигурява от оперативни дежурни по Областен съвет по 
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сигурност. За повишаване готовността на област Велико Търново за 

реагиране при бедствия чрез обмен на информация се провеждат 

ежедневни тренировки с общинските съвети по сигурност, а свързочно-

оповестителната система и телекомуникациите се поддържат в готовност 

за работа, с цел осигуряване на устойчива свръзка при възникване на 

бедствие. Извършена беше и проверка на сиренно-оповестителната 

система, която на  2 юни беше реално задействана и сработи нормално на 

територията на цялата област. 

През м. ноември 2014 г. Областна администрация – Велико Търново 

се включи успешно в националната тренировка за усвояване на част от 

„План за използване на пощенските и електонните съобщителни мрежи 

при кризи от военен характер“, която се проведе едновременно 

посредством публичната мрежа Интернет /U1/ и мрежата интегриран 

пренос на  глас, видео и данни /U4/. В тренировката се включиха и 

общинските съвети по сигурност на десетте общини на територита на 

областта, като по този начин се извърши проверка на готовността на 

комуникационно-информационната система на въоръжените сили на 

Република България и Единната електронна съобщителна мрежа на 

държавната администрация за нуждите на националната сигурност. 

Областният план за защита при бедствия в част „Наводнение“, беше 

проигран в рамките на проведения през м. ноември 2014 г. семинар на тема 

„Състояние на доброволните формирования и участието им в дейността по 

защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации“, организиран 

съвместно с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Велико Търново и със съдействието на НВУ „Васил 

Левски“. В обучението взеха участие представители на Районните служби 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ от областта, 

представители на общинските администрации, служители от  Регионална 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико 

Търново и Областна администрация – Велико Търново. 

Освен трнировка на Областния план за защита при бедствия на 

семинара бяха обсъдени промените в нормативната уредба, касаеща 

доброволните формирования, Националната програма за поетапно 

изграждане на самостоятелни доброволни формирования, тяхното 

състояние и възможностите им за участие в дейностите по защита на 

населението при бедствие.  

 

4.1.2. Управление на процеси, свързани с предотвратяване чрез 

превенция и намаляване риска от вредното въздействие на водите 

За недопускане на щети от вредното въздействие на водите на 

територията на областта и в изпълнение на поставените със Заповед № Р-

36/28.02.2014 г. на министър-председателя на Република България задачи, 

Областен управител на област Велико Търново назначи междуведомствена 

комисия с представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2014 г. 

 

 15 

защита на населението” – Велико Търново, Предприятие „Язовири и 

каскади”, „Национална електрическа компания“ ЕАД, Басейнова дирекция 

за управление на водите - Дунавски район с център гр. Плевен, 

„Напоителни системи” ЕАД, клон Среден Дунав и Областна дирекция 

„Земеделие” – Велико Търново, която извърши пролетни и есенни 

проверки на потенциално опасни язовири на територията на Област 

Велико Търново. 

Комисията извърши проверка на всички 45 язовира, включени в 

утвърдения от областен управител „Списък на потенциално опасните 

язовири на територията на област Велико Търново за 2014 г.“, както и 

язовири, чието техническо състояние налага извършването на регулярни 

проверки.  

Анализът на данните сочи, че в изправно техническо състояние са 16 

язовира. В неизправно частично-работоспособно техническо състояние са 

18 язовира, в неизправно-неработоспособно техническо състояние са 7 

язовира, а 4 язовира са в предаварийно техническо състояние. Всички 

потенциално-опасни язовири имат аварийни планове, а по отношение на 27 

от тях вече има изготвени технически паспорти по реда на Наредба № 5 от 

28.12.2006 г.  

За резултатите от проерката бяха изготвени  45 броя  констативни 

протокола, съдържащи общо 90 броя предписания, за изпълннието на 

които се извършва периодичен мониторинг от страна на областен 

управител. Изпълнението на 11 преписания, касаещи почистване на 

дървесна и храстова растителност, е отложено поради лоши 

метеорологични условия, като от страна на общините е планирано 

изпълнение през м. април 2015г. Двадесет и две от предписанията са 

изпълнени напълно, пет от предписанията са частично изпълнени, а по 

отношение на останалите  кметовете на общини са информирали областен 

управител, че неизпълнението им се дължи на недостиг на финансови 

средства. 

На собствениците на потенциално-опасни язовири е указано да 

предприемат необходимите мерки за ускоряване на процеса по изготвяне 

на  технически паспорти, да предприемат необходимите мерки и включат в 

аварийните планове на потенциално опасните язовири точни данни за 

заливните зони при провеждане на висока вълна или скъсване на 

язовирните стени и да организират  провеждането на тренировки по 

изпълнение на аварийния план на обекта най-малко веднъж годишно. 

На кметовете на общини, на чиято територия са констатирани 

потенциално опасните язовири в предаварийно състояние бе разпоредено 

да предприемат спешни мерки за привеждането им в технически изправно 

състояние, за да  не се дотига до критични ситуации с последствия за 

населението и инфраструктурата на съответната община. Препоръчано бе 

да се назначат експертни технически съвети, които да изготвят програми с 

вида и обема на ремонтни работи, които следва да се извършат, за да се 

приведат язовирите в изправно техническо състояние, както и да 
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прецизират договорите за концесия или отдаване под наем на потенциално 

опасните язовири, като предвидят съответните санкции за ползвателите 

при неизпълнение на дадени предписания. 

На кметовете на общини бе указано да предприемат необходимите 

мерки за осигуряване изпълнение на забраната за преминаването на 

превозни средства по короните на язовирните стени, освен когато има 

направен път и за преминаване по дигите с превозни средства извън 

определените за това места. Обърнато бе внимание за непрекъснатото 

проследяване на водните нива на потенциално-опасните язовири на 

територията на съответната община и особено на язовирите в 

предаварийно състояние, за организиране при необходимост на постоянно 

дежурство и осъществяване на наблюдение на потенциално опасните 

язовири и водоеми, както и за осигуряване на проводимостта на речните 

легла в участък 500 метра след язовирните стени и прилагането на 

Методиката за определяне на свободни обеми в язовирите преди 

пълноводие и преди висока вълна и на лимити за изпускане на водите от 

тях. 

Областният управител проф. Пенчо Пенчев лично посети и огледа 

проблемен пътен участък между селата Мерданя и Миндя, платното на 

който частично пропадна, поради активирането на старо 

свалчище. Координацията на действията и усилията на отговорните 

институции позволи участъка временно да бъде ремонтиран  и 

допълнително обезопасен, като на мястото бяха поставени пътни знаци и 

табели ограничаващи скоростта. Проверен бе и проблемен пътен участък 

край ханче "Боаза", който бе блокиран поради свличане на пръст и скална 

маса, което наложи пренасочване на движението за Елена през 

алтернативен маршрут. Областният управител заангажира с проблема 

МРРБ, АПИ и „Пътни строежи”. Областният управител провери и как се 

поддържа пътното платно на  Прохода на  Републиката при обилен 

снеговалеж.  Той се увери, че платното е почистено и опесъчено и е 

проходимо при зимни условия. Проверени бяха и наличните количества  

сол и пясък в опорния пункт за зимно почистване в Хаинбоаз.   

  

4.1.3. Засилване на контролните функции на Областен управител като 

орган на управление по смисъла на Закона за защита при бедствия и 

при разглеждане на постъпили от общините искания за финансиране 

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

превантивна дейност 

През 2014 г., в изпълнение на контролните функции на областен 

управител по Закона за защита при бедствия, бяха извършени проверки на 

обектите на критичната инфраструктура, включващи предприятия, 

работещи и съхраняващи опасни химически вещества, обекти, работещи с 

източници с йонизиращи лъчения и складове с негодни препарати за 

растителна защита, с изтекъл срок на годност. Проверени бяха 47 обекта: 4 
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площадки за ББ кубове и складове – депа за съхранение на забранени и 

негодни за употреба продукти за растителна защита; 10 централизирани 

общински складове за съхранение на залежали и негодни за употреба 

препарати за растителна защита; 26 предприятия, работещи с опасни 

химически вещества; 3 обекта, работещи/съхраняващи източници на 

йонизиращи лъчения и 4 обекта, работещи/съхраняващи опасни химически 

вещества и източници на йонизиращи лъчения. В рамките на проверката са 

дадени конкретни предписания, със съответните срокове за тяхното 

изпълнение, по отношение на 22 обекта, чието изпълнение се проследява 

периодично. 

За осигуряване на защитата на живота и здравето на населението, 

опазване на околната среда и имуществото при бедствия, областен 

управител разпореди и инцидентни проверки на обекти на територията на 

областта, работещи и съхраняващи взривни вещества и боеоприпаси; на 

състоянието на железепътните прелези; на състоянието на мостовите 

съоръжения и други обекти на критичната инфраструктура.  

През изминалата година започна и изготвянето на областен регистър 

на обектите на кричината инфраструктура, включващ данни за  

предприятията, работещи и съхраняващи опасни химически вещества; 

обектите, работещи с източници с йонизиращи лъчения; складовете, с 

негодни препарати за растителна защита, с изтекъл срок на годност; 

строежи, чието техническо състояние не отговаря на изискванията на 

Закона за устройство на територията; незавършени и изоставени строежи; 

свлачища; железопътни прелези и язовири, в който ще бъдат отразявани и 

резултатите, получени от проверките на съответните обекти, както и 

изпълнението на дадени предписания. 

В изпълнение на Заповед № Р-225 от 24.10.2014 г. на Министър-

председателя на Република България и във връзка с правомощията на 

областен управител по Закона за защита при бедствияна на кметовете на 

общини, включени в състава на област Велико Търново, ръководителите 

на териториални структури, звена и ведомства, ръководителите на 

дружествата за пренос и доставка на електроенергия, топлинна енергия, газ 

и вода, собствениците или ползвателите на язовири, диги, сгуроотвали и 

други хидротехнически и защитни съоръжения беше разпоредено да 

предвидят мерки и предприемат необходимите действия за гарантиране на 

сигурността, нормалният живот и дейност на гражданите, нормалното 

функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за 

населението на територията на Област Велико Търново през зимния 

период и при усложнена зимна обстановка. Актуализирани бяха щаба за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия, щабовете за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, там където е 

необходимо, извършен беше преглед на състоянието и възможностите на 

силите на Единната спасителна система, създадена беше организация по 

процедурата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна 
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система и на населението, необходимата организация за обслужване на 

тежко болни, болни на хемодиализа и родилки, както и за готовността за 

временно настаняване на лица в болнични заведения в случаи на бедствени 

ситуации, произтичащи от обилни снеговалежи, снегонавявания и 

обледявания и нормалното провеждане на учебно-възпитателния процес. 

На проведено прем м. ноември 2014г.  заседание бяха заслушани и 

приети от Областния съвет по сигурност докладите на кметове на общини, 

на ръководители на териториални структури и търговски дружества за 

готовността им за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 

2014-2015 г. 

За осигуряване изпълнението на дейностите по подпомагане и 

възстановяване при бедствие, включващи предоставянето на неотложна и 

възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни 

възстановителни работи след бедствие, през 2014 г. бяха проведени 6 

заседания на Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и 

задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили 

искания от общини за предоставяне на средства от републиканския 

бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет. 

Постоянната областна комисия разгледа 28 искания от кметовете на 

общини за предоставяне на финансови средства по реда на Правилника за 

организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, като 

подкрепително становище е дадено по отношение на 25 искания на обща 

стойност 14 184 514.66 лева, разпределени по общини, както следва: 

Община Велико Търноов – 7 075 953.22 лева за 5 обекта; 

Община Горна Оряховица – 1 350 850.51 лева за 5 обекта;  

Община Елена – 237 479.91 лева за 1 обект; 

Община Лясковец – 870 621.50 лева за 7 обекта; 

Община Павликени – 993 977.82 лева за 4 обекта; 

Община Свищов – 3 655 631.70 лева за 3 обекта. 

През 2014 г. беше изготвена и одобрена Програмата за планово 

почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на 

област Велико Търново за 2014 г., включваща 5 обекта: 

На територията на Община Велико Търново – 2 обекта: 

1. Поречие на река Еньовица, за участък 500 метра до вток на 

мост на път II 55 Велико Търново – Гурково /Прохода  на Републиката/ и 

от отока на моста до вливането на река Еньовица в река Белица; 

2. Района на Мост над р. Белица на път за кв. Чолаковци – ж.п. 

гара Дебелец, участък на разстояние 250 метра до втока на моста и 150 

метра от отока на моста. 

На територията на Община Елена – 1 обект: с. Тодювци, за участък 

района на Мост на път с. Тодювци – с. Багалевци; 

На територията на Община Полски Тръмбеш – 1 обект: Поречието на 

р. Елийска в района на Мост над рейката на път I-5 при км. 69+716; 
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На територията на Община Сухиндол – 1 обект: Поречие на р. 

Росица – мост на път VTR 1311. 

Постоянната областна комисия разгледа и подкрепи предложението 

на областен управител Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет да разгледа и включи в Годишния 

план за 2015 година за изпълнение на Националната програма за защита 

при бедствия за приоритетно финансиране изготвянето на проекти за 

почистване на 5-те участъка, като предостави необходимите за това 

средства в размер на 91 556.00 лева с ДДС. 

В резултат на предприетите действия с постановления на 

Министерския съвет през 2014 г. за общините на територията на областта 

бяха отпуснати средства за непредвидени и/или неотложни разходи за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в 

размер на 5 454 591.00 лева, разпределени както следва: 

 

№ ОБЩИНА ЗАЯВЕНИ 

2014 

ОТПУСНАТИ 

2014 

% 

1. Велико Търново 7 075 953.22 лв. 2 874 351.00 лв. 40.62% 

2.  Горна Оряховица 1 350 850.51 лв. 865 568.00 лв. 64.07% 

3.  Елена 237 479.91 лв. 0.00 0% 

4. Златарица - 98 550.00 лв. - 

5. Лясковец 870 621.50 лв. 58 522.00 лв. 6,72% 

6. Павликени 993 977.82 лв. 165 633.00 лв. 16.46% 

7. Полски Тръмбеш - - - 

8. Свищов 3 655 631.70 лв. 1 391 967.00 лв. 38.07% 

9. Стражица - - - 

10. Сухиндол - - - 

 

 

4.2. Постигане на устойчива антикорупционната среда  

 

4.2.1. Изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 

превенция и противодействие на корупцията за 2014г., приет от КППК 

към Министерски съвет 

В изпълнение на Плана за действие за превенция и противодействие 

на корупцията, както и с оглед въвеждане на единен подход за всеобхватно 

и унифицирано планиране и отчитане на дейността в областта на 

антикорупционната политика, в началото на 2014 г. бе създаден екип от 

експерти от областната администрация, общинските администрации и 

администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, 

отговарящи за превенция и противодействие на корупцията.  Списъкът на 

тези служители е оповестен на интернет страницата на Областен 

управител, раздел „Съвети и комисии”, секция „Областен обществен съвет 

за превенция и противодействие на корупцията”. 
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Изпълнени бяха и останалите мерки, заложени в Плана за действие 

за превенция и противодействие на корупцията. През 2014 г. сред 

общините и териториалните структури на изпълнителанта власт на 

територията на област Велико Търново бе извършено проучване относно 

постъпили сигнали за корупция срещу действия или бездействия на 

служители от съответната администрация.  

Данните от извършения анализ сочат, че в общините не са 

постъпвали сигнали за корупция. В две от териториалните структури са 

постъпили такива сигнали, като единия е изпратен по компетентност на 

Окръжна прокуратура-Велико Търново, а по втория - от длъжност са 

отстранени четирима служители до приключване на разследването от 

Специализирана Софийска прокуратура.  

Бяха проверени подадените от служителте в Областна 

администрация-Велико Търново  декларации за имотно състояние по 

Закона за дръжавния служители и Кодекса на труда.  Актуализирани бяха 

и Вътрешни правила на администрацията с оглед минимизиране на 

корупционния риск при възлагане на обществени поръчки, предоставяне 

на административни услуги и други. 

 

4.3. Максимална защита на интересите на държавата при заведени 

съдебни спорове  

 

4.3.1. Осъществяване на максимално ефективно процесуално 

представителство по заведени съдебни производства 

През 2014г. бе осигурено необходимото процесуално 

представителство по дела, заведени от и срещу Областен управител, както 

и по дела, заведени срещу държавата.  

Процесуалната защита беше осигурена по дела с административен и 

гражданскоправен характер, както и по заповедни производства. 

От извършения анализ на осигуреното процесуално 

представителство е видно, че същото е осъществявано ефективно в защита 

на интересите на държавата. 

 

4.3.2. Създаване и осигуряване с правни средства на своевременно 

събиране на вземанията на ОА по влезли в сила съдебни решения 

Извършени бяха и своевременни действия за събиране на вземания, 

присъдени по влезли в сила съдебни решения в полза на администрацията. 

Действията са предприемани по петнадесет текущи изпълнителни 

производства, както и по  четири нови изпълнителни дела, образувани през 

2014г. В резултат на своевременно изготвяните справки за имущественото 

състояние на длъжниците, налагане са запори на трудово възнаграждение, 

извършване на описи на недвижими имоти и други са събрани вземания в 

размер на 4 836.41 лева. 
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4.4. Контрол по законосъобразността на актовете и действията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация  

 

4.4.1. Контрол за законосъобразност върху актовете на органите на 

местното самоуправление 

Компетентността на Областен управител се регламентира в Закона за 

администрацията и Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Като едноличен орган на изпълнителната власт, който 

провежда държавната политика в областта, координира работата на 

органите на изпълнителната власт и на техните администрации на 

територията на областта и взаимодействието им с местната власт, същият 

упражнява и контрол по законосъобразността на актовете и действията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация. В 

изпълнение на законовите си правомощия през 2014 г. Областен управител 

е осъществил контрол върху 2180 решения по 151 протокола на десетте 

общински съвета, включени в състава на областта.  

В Областна администрация Велико Търново през разглеждания 

период са постъпили 8 жалби срещу решения на общински съвети. След 

разглеждането им, на жалбоподателите е отговорено, че жалби им са 

неоснователни тъй като не е установено незаконосъобразност по 

съответните решения, а възраженията в жалбите им се отнасят по тяхната 

целесъобразност, което от компетентността на местната власт, изразена в 

решенията на общинските съвети. 

При упражняване на правомощията си при осъществяване на 

контрол за законосъобразност се ръководихме от принципите на 

самостоятелност, безпристрастност, последователност и придвидимост на 

действията и решенията. 

4.4.2. Контрол за законосъобразност върху актовете на органите на 

местната администрация 

През 2014 г. не са постъпвали сигнали от физически и юридически 

лица за неправомерни и незаконни действия и актове на органите на 

местната администрация. В тази връзка не са отменяни актове на същите.    

4.4.3. Изготвяне на заповеди за връщане на незаконосъобразни 

решения на общинските съвети за ново обсъждане или за оспорването 

им по съдебен ред 

Всички решения, заедно с придружаващите ги материали, са 

обсъдени от гледна точка на тяхната законосъобразност и в тази връзка по 

отношение на 12 решения е констатирано, че същите са незаконо 

съобразни, поради което със заповед на Областен управител са върната на 

съответния общински съвет за ново обсъждане. Върнатите за ново 
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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. 

През изминалата 2014 г. е образувано едно съдебно дело с Общински 

съвет Свищов и две съдебни дела с Общински съвет Павликени. По 

отношение на жалбата срещу решението на Общински съвет Свищов е 

налице влязло в сила решение на Административен съд Велико Търново, с 

което същото е отменено, като незаконосъобразно. По отношение на 

оспорените пред съда решения на Общински съвет Павликени от Областен 

управител са налице висящи производства. 

Продължи да се поддържа актуален електронен регистър на върнати 

за ново обсъждане или оспорени по съдебен ред на незаконосъобразни 

решения на общински съвети. 

4.4.4. Изготвяне на заповеди за отмяна на незаконосъобразни актове 

на кметове на общини 

През 2014 г. не са постъпвали сигнали от физически и юридически 

лица за неправомерни и незаконосъобразни актове на кметовете на 

общините, включени в състава на област Велико Търново. В тази връзка не 

са изготвяни заповеди за отмяна на незаконосъобразни актове на същите. 

4.4.5. Разглеждане на предложения  и сигнали 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 

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, 

сформирана въз основа на Заповед № РД 04-40 от 13.05.2011 г. на 

Областен управител на Област Велико Търново.  

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са проведени 6 редовни 

заседания и са разгледани 8 жалби и сигнали, от които 4 броя преписки са 

приключени. Същите са насочени срещу действия на общините, 

териториалните структури на изпълнителната власт. Всяка жалба и/или 

сигнал са разглеждани по отделно и са вземати съответните решения.  

За проблемите от посочените в жалбите Областен управител Велико 

Търново е изисквал извършване на проверки и становища от 
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компетентните органи, като за резултатите от същите жалбоподателят е 

бивал уведомяван своевременно. 

 

4.4.6. Разглеждане на жалби, молби и сигнали от граждани и 

юридически лица 

През 2014 г. в Областна администрация са постъпили 82 жалби, 

молби, сигнали и предложения от граждани и юридически лица. Същите в 

законовия срок са изпращани по компетентност до съответните общински 

или държавни органи. Характера на постъпилите жалби, молби, сигнали и 

предложения от физически и юридически лица е следния: 

- социално подпомагане; 

- незаконно строителство; 

- трудови правоотношения; 

- пътища, транспорт, инфраструктура; 

- лични и битови проблеми.  

4.5. Успешно реализиране на правомощията и компетентностите на 

ОУ по специални закони, актове на Президента на РБ и МС 

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

През 2014 г., поради липса на средства по бюджета за 2014 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.През периода представител на администрацията е участвал в 

7 бр. заседания на междуведомствената комисия по § 4к, ал.12 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ по общини, на които са разгледани общо 27 бр. молби и 

възражения, свързани с искания за изменения на одобрени и влезли в сила 

планове.  

През периода е приет и одобрен преработения план на 

новобразуваните имоти и придружаващата го документация на 

територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землището на гр.Бяла Черква, 

Община Павликени. 

 

4.5.2. Своевременно изпращане по компетентност на постъпили молби 

за финансова компенсация на пострадали от престъпления 

В изпълнение на правомощията си по Закона за политическа и 

гражданска реабилитация на репресирани лица през 2014 г. са издадени 37 

заповеди, като определените със същите обезщетения за претърпени 

имуществени и/или неимуществени вреди са в общ размер на 67 750.00 

лева. Изплатени са 75 еднократни обезщетения на  лица, които са били 

незаконно репресирани заради техния произход, политически убеждения 

или религиозни вярвания през периода от 9 септември 1944 г. до 10 

ноември 1989 г. или са наследни на репресирани лица, които са починали и 
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на са получили еднократно обезщетение в пълен размер за всяка 

претърпяна от тях репресия. 

4.5.3. Разширяване на взаимодействието между Областен управител и 

ОД на МВР при реализиране на правомощията им по ЗФКПП 

В Областна администрация през 2014 година не са постъпвали 

преписки по Занона за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадалите от престъпления, но се поддържа табло с актуални 

информационни мателиали, които са в помощ на гражданите за 

разясняване на правата им.   

4.5.4. Поддържане актуалността на секция „Обезщетения и финансови 

компенсации” в раздел „Експертът информира” 

С цел повишаване на информираността на гражданите, през 2014 

год. на сайта на Областен управител в раздел „Експертът информира” 

продължи да се поддържа актуална информацията в секция „Обезщетения 

и финансови компенсации“.  

4.5.5. Извършване на планови проверки на проводимостта на речните 

корита в/извън урбанизираните територии и в изпълнение на 

указанията на органите на централната власт 

Във връзка с изпълнението на Заповед № Р-36/28.02.2014 г. на 

Министър-председателя на Република България, с която е разпоредено 

областен управител в срок до 27.06.2014 г. и съответно до 28.11.2014 г. да 

докладва за техническото състояние на водните обекти, проводимостта на 

речните легла и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета 

и диги на територията на областта, с писма изх. № ОА04-2867/19.03.2014 г. 

и изх. № ОА04-11853/14.10.2014 г. е изискана необходимата информация 

от компетентните органи и общините в област Велико Търново. Събраната 

информация е разгледана и обобщена и с писма изх. № ОА04-

7426/26.06.2014 г. и изх. № ОА04-13611/26.11.2014 г. е изпратена до 

Министерски съвет в определените срокове по заповедта. 

Със Заповед № ОА04-7607/01.07.2014 г. на Областен управител е 

сформирана междуведомствена комисия за обследване на критични за 

нормалната проводимост участъци от речни легла извън урбанизираните 

територии в област Велико Търново. В резултат на огледите и 

обследванията, комисията е идентифицирала 5 участъка с висок риск за 

наводнения при високи водни стоежи и провеждане на „висока вълна“, за 

които е констатирана намалена проводимост. През 2014 г. същите са 

включени в изготвената и одобрена Програма за планово почистване на 

речните участъци в извън урбанизираните територии на област Велико 

Търново за 2014 г. и е кандидатстване за финансиране пред 
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Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет.   

4.5.6. Извършване на инцидентни проверки за проводимостта на 

отделни участъци от речно корито в/извън урбанизираните територии 

През 2014 г. не са извършвани инцидентни проверки за 

проводимостта на отделни участъци от речно корито в/извън 

урбанизираните територии.   

 

5. Въвеждане на електронно управление 

 

5.1. Изграждане на елементите на архитектурата на електронното 

правителство 
 

Следвайки целта да се предоставят административни услуги, вкл. 

комплексни, чрез единния портал за достъп до електронни 

административни услуги и спазвайки изискванията за оперативна 

съвместимост и мрежова и информационна сигурност, администрацията 

внедри и работи със сертифицирана АИС МИКСИ М2009, поддържа 

сертифицирана системата за управление на сигурността на информацията 

(СУСИ). 

 

5.1.1. Поддържане високо ниво на сигурност на информацията в 

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

27001:2005 

Областна администрация Велико Търново премина успешено 

ресертификационен одит на Системата за управление сигурността на 

информацията за съответствие с международния стандарт ISO/IEC 

27001:2013. Предстои изпълнение на Плана за закриване на 

несъответствията, констатирани в доклад от ресертификационен одит, 

проведен на 4-5.12.2014 г. 

През отчетния период беше закрито едно от констатираните при 

надзорния одит от 2013 г. две второстопенни несъотвествия, свързано със 

следене на температурата във второто помещение на архив „Държавна 

собственост“.  

Продължава изпълнението на дейностите по отстраняване на второто 

второстепенно несъответствие Системният софтуер Windows XP е снет 

официално от поддръжка, което е заложен риск за системата за 

сигурност в съответствие с утвърдения Времеви график за изпълнение на 

дейностите по подмяна на работни станции с ОС Windows XP. През 2014 

г. бяха закупени 10 бр. работни станции, на които беше инсталирана 

операционна система Windows 7.  
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В изпълнение на Целите по сигурността за 2014 г. и във връзка с 

констатираните несъответствия, забележки и предложените възможностите 

за подобрение при надзорния одит на СУСИ бяха внедрени домейн 

контролер, активна директория, система за видеонаблюдение на базата на 

16-канален цифров видеорекордер /DVR/, FortiGate 60D за разпределяне на 

интернет с интегрирана защита от различни заплаха, включително защитна 

стена, уеб филтриране на съдържанието, антиспам, антивирусна, 

антиспайуер. 

През 2014 г. бяха регистрирани 2 бр. Доклади за събития или 

слабости, свързани със сигурността на информацията. В Регистъра на 

събития, свързани със сигурността на информацията, са вписани 8 бр. 

събития. Регистрирани бяха 2 бр. Искания за коригиращо/превантивно 

действие. 

Беше проведено едно упражнение по Плана за непрекъснатост на 

работата, насочено към запознаване на служители с използване на 

електронни съобщителни мрежи при кризи. 

На 03.11.2014 г. по време на вътрешния одит на СУСИ бяха 

регистрирани две второстепенни несъответствия и две забележки, които 

бяха закрити в установения срок.  

По време на прегледа от ръководството, проведен на 10.11.2014 г., се 

констатира, че изменение в политиките по информационна сигурност не е 

необходимо и че ръководството приема и утвърждава целите по 

сигурността. 

Областният управител през отчетния период осигуряваше 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. 

Поддържа се актуална информация за съставните части на 

конфигурациите и местоположението на активите. 

През отчетната година бяха предоставени на териториални и 

общински ведомства 8 бр. излезли от употреба в администрацията 

компютърни конфигурации. 
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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 дефинициите на антивирусен софтуер 

SOPHOS, както и на 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 при 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. 
 

5.1.2. Преход към новата версия на международния стандарт за 

системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 

27001:2013 

Областна администрация Велико Търново е една от двете областни 

администрации, която през 2014 г. успешно извърши преминаване на 

СУСИ към новата версия на стандарта за системи за управление на 

сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2014. На 4 и 5 декември 

2014 г. в администрацията се проведе ресертификационен одит на СУСИ 

за съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013. СУСИ на Областна 

администрация Велико Търново първоначално е сертифицирана на 3 

февруари 2009 г. за съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2005. 

Настоящият сертификат с № BG15/91350 е валиден от 03 февруари 

2015 г. до 02 февруари 2018 г. 

На интернет страницата на администрацията в раздел “Сертификат 

ISO/IEC 27001:2013“ са публикувани Сертификат с № BG15/91350, 

Декларацията за политиката на ръководството, информация за валидността 

на сертификата и обхвата на СУСИ. 

СУСИ е съобразена с всички административни и нормативни 

изисквания към процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, 

към договорните задължения за осигуряване на сигурност на 

информацията и отговаря на стратегическия контекст за управление на 

риска. 
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Главна цел e целият персонал да създава доверие, като предоставя на 

своите клиенти, партньори и заинтересовани лица продукт - 

административно обслужване, който да съответства на техните изисквания 

за сигурност, като едновременно с това гарантира конфиденциалност, 

цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи 

процесите на: провеждането на регионална политика за осъществяване на 

държавното управление по места и осигуряване на съответствие между 

националните и местните интереси, управление на държавната 

собственост, административно и информационно обслужване на 

физически лица и организации. 

През отчетния период бяха разработени основните документи на 

СУСИ: 

1. РЕГАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА ВЕРСИЯ 06/01.10.2014 г. 
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ 

3. ПРОЦЕДУРИ ПО СИГУРНОСТТА: 

1. ПС А.04.01 Оценка и третиране на риска 

2. ПС А.05.01 Политики по сигурност на информацията 

3. ПС А.06.01 Организиране на сигурността на информацията 

4. ПС А.07.01 Сигурност на човешките ресурси 

5. ПС А.08.01 Управление на активи  

6. ПС А.09.01 Контрол на достъпа 

7. ПС А.11.01 Физическата сигурност и сигурност на заобикалящата 

среда 

8. ПС А.12.01 Сигурност на работата 

9. ПС А.13.01 Сигурност на комуникациите 

10. ПС А.14.01 Придобиване, разработване и поддържане на системи 

11. ПС А.15.01 Взаимоотношения с доставчици 

12. ПС А.16.01 Управление на инциденти със сигурността на 

информацията 

13. ПС А.17.01 Аспекти на сигурността на информацията при 

управление на непрекъснатостта на дейността 

14. ПС А.18.01 Съответствие 

4. ФОРМУЛЯРИ ПО СИГУРНОСТТА: 

1. ФС А.04.01.01  Оценка на риска; 

2. ФС А.04.01.02  План за третиране на риска; 

3. ФС А.04.01.03  Регистър на внедрените защитни механизми за 

контрол  

4. ФС A.06.01.01  Схема ангажимент на ръководството 

5. ФС A.06.01.02  Списък на задължителните контакти с органите на 

властта на територията на област Велико Търново 

6. ФС A.07.01.01  Декларация за поверителност и лоялност; 

7. ФС A.07.01.02  Протокол за напускане (уволнение) на персонал; 

8. ФС A.08.01.01 Опис на активите; 

9. ФС A.08.01.02 Списък на данните, фактите и предметите, които се 
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категоризират като държавна тайна, служебна 

тайна и чувствителна информация 

10. ФС A.08.01.03 Протокол за унищожаване на информационни 

носители; 

11. ФС A.09.01.01  Права за достъп на потребителите до системите 

12. ФС A.12.01.01  Планиране на капацитета; 

13. ФС A.12.01.02  Регистър на събития, свързани със сигурността на 

информацията; 

14. ФС A.15.01.01  Регистър на утвърдени доставчици за техническа 

поддръжка на системи и средства за обработка на 

информация в Областна администрация Велико 

Търново 

15. ФС A.15.01.02  Декларация за поверителност с трети страни; 

16. ФС А.16.01.01  Доклад за събитие или слабост, свързани със 

сигурността на информацията 

17. ФС А.18.01.01  Регистър на основното приложимо за Областна 

администрация Велико Търново законодателство 

по отношение на сигурността 

18. ФС А.18.01.02  Заявление за служебно предоставяне на лични 

данни 

5. ПЛАНОВЕ ПО СИГУРНОСТТА: 

1. План за непрекъснатост на работата 

 

Достъпът до документацията на СУСИ във вътрешната мрежа беше 

оптимизиран чрез уеб-приложение. 

.  

5.1.3. Регистриране на всички стъпки при изпълнение на 

административните услуги, процедури и дейности чрез АИС 

Регистрирането и контрола на документи в администрацията се 

извършва 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. 

АИС функционира в съответствие с подготвени 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. 

И през тази отчетна година продължиха дейностите по разработване 

на процесни карти на административните услуги и процедури, на 

Ведомствена номенклатура на видовете документи, Ведомствена 

номенклатура на етапите на услугите и процедурите, Ведомствена 

номенклатура на услугите и процедурите и др. 
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5.2. Подготовка за въвеждане на комплексно административно 

обслужване 

 

Във връзка с проект „Въвеждане на комплексно административно 

обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и 

бизнеса” с бенефициент администрацията на Министерски съвет бе 

закупен сървър и предоставена със Заповед № Р-103 от 9 май 2014 г. 

административна информационна система за комплексно административно 

обслужване (АИСКАО). 

Планира се разработване на процесни карти за комплексни 

административни услуги. При финансова възможност и след като се 

установи, че АИСКАО е в съответствие с изискванията на глава шеста от 

Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и 

информационна сигурност, ще се предприемат действия, съвместно със 

специалисти от фирмите, за интегриране на АИС МИКСИ М2009 с част от 

модулите на АИСКАО като например Публичното уеб приложение, 

достъпно за граждани и Модул за интеграция с външни системи. 

5.2.1. Преминаване на е-услуги от първи род в е-услуги от втори род 

Администрацията извършва общо 69 бр. административни услуги и 

процедури, информация за които е публикувана в раздел 

«Административни услуги» на интернет страницата. През отчетната 2014 

г. допълнително 29 бр. е-услуги от първи род преминаха в е-услуги от 

втори род, т. е. от интернет страницата вече могат да се изтеглят заявления 

за тях, които да се попълнят и разпечатат. Така извършваните е-услуги от 

първи род останаха 19 бр., а тези от втори род станаха 50 бр.  

През 2014 г. за предоставяните по Закона за устройство на 

територията 17 бр. административни услуги (по СУНАУ) и 10 бр. 

процедури са изготвени и публикувани на интернет страницата в раздел 

«Административни услуги», група услуги «Регионално развитие» образци 

на необходимите заявления и/или формуляри. Изготвени и публикувани в 

раздел «Административни услуги», група услуги «Осигурителен стаж и 

осигурителен доход» са 2 бр. образци на заявления за съответните общи 

(по СУНАУ) административни услуги. 
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6. ЕФ Подпомагане за растеж в условията на прозрачност, 

диалогичност и активност. 
 

6.1. Укрепване и засилване на контролиращите и координиращите 

функции на ОА при реализация на проекти и програми 

 

6.1.1. Осъществяване правомощията на ОУ съгласно чл. 13 от ПМС 

№4/16.01.2014 за реализация на ПИП„Растеж и устойчиво развитие на 

регионите“ 

Във връзка с реализацията на Публична инвестиционна програма 

„Растеж и устойчиво развитие на регионите” през месец януари 2014 г. бе 

проведена работна среща  с кметовете на общини на територията на 

областта за обсъждане на ПМС № 4 от 16 януари 2014 г за условията, реда 

и критериите за избор на проекти и програми по програмата.  Депозирани 

бяха 65  проектни предложения  на  обща стойност   91 832 487,04 лв. 

Апликационните форми  на проектите с регионално и местно значение, 

предложени от органите на местното самоуправление и местната власт от 

област Велико Търново бяха изпратени   на  Междуведомствения съвет за 

оценяване, приоритизирине и подбор на проектни и програмни 

предложения за изпълнение на целите на публичната инвестиционна 

програма „Растеж и  устойчиво развитие на регионите” .  

  С ПМС № 19 от 07 февруари 2014 г.  бяха одобрени средства от 

резерва  по чл. 1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от Закона за държавния бюджет на 

Р България за 2014 г. в размер на 9 702 416,00 лв.  за реализация на 12 

проекта в 7 общини на територията на област Велико Търново.  

В изпълнение на изискванията, определени с чл. 13, ал. 1 от ПМС № 

4 от 16 януари 2014 г.  бяха изпратени до Междуведомствения съвет  както 

следва:  

- май 2014 г. – доклад за напредъка по процедурите за обществени  

поръчки по  одобрените проекти;   

- юни 2014 г.  – информация за резултата от проведените и 

приключили процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП и 

за сключените договори с изпълнителите на проектите; 

- юли 2014 г. – актуализирана информация за резултата от 

проведените и приключили процедури за обществени поръчки по 

реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на 

проектите 

- автуст 2014 г. – доклад за изпълнението на проекти, финансирани 

от ПИП „Растеж  и  устойчиво развитие на регионите” 

- септември 2014 г.  – справка с информация за сключени  договори 

за изпълнение на проекти по ПИП; 

- ноември 2014 г. – справка и доклад за изпълнение на проекти, 

финансирани от ПИП. 
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6.1.2. Подкрепа на общини, териториални структури, бизнеса и 

неправителствения сектор при разработване, кандидатстване и 

реализация на проекти 

Областен управител през 2014 г. подкрепи  проект «Младежки 

информационно-консултативен център (МИКЦ) – Велико Търново» на 

Сдружение за младежки дейности и инициативи «Младежки дом» гр. 

Велико Търново. Подписвайки писмо за партньорство Областна 

администрация  Велико Търново се ангажира да се включи  при 

изпълнение на проекта чрез участие на специалисти при провеждане на 

дискусионни форми и форуми на младите хора, чрез подпомагане 

координацията с образователни, здравни и социални институции за 

успешното провеждане на дейностите по проекта. Това партньорство ще 

даде възможност за осъществяване на своеобразен контрол по работата за 

изпълнение на Националната програма за младежта 2011-2015 г. на 

територията на областта. 

6.2. Провеждане на политика по привличане и ефективно усвояване на 

средства от ЕФ 

6.2.1. Оказване на съдействие при провеждане на информационни 

кампании по отворени схеми за кандидатстване по ОП 

През 2014 г. не са провеждани информационни кампании.Това се 

дължи на факта, че 2014 г. бе година за подготовка  на Споразумението за 

партньорство и оперативните програми, които да края на годината не бяха 

одобрени с изключение на Оперативна програма «Транспорт» и 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».   

6.2.2. Тясно сътрудничество и съвместни инициативи с Областния 

информационен център  

През 2014 г. бяха проведени две работни срещи със служители на 

Областния информационен център – Велико Търново. Първата среща в 

началото на годината бе във връзка с подготовка на заседание на 

Обществения съвет, а втората през декември 2014 г. По време на срещите  

беше обсъден новият програмен период, усвояемостта на европейските 

фондове  в областта, както и възможностите за кандидатстване с проекти 

за европейско финансиране.  През отчетния период  ежемесечно  се   е 

осъществявал  обмен на информация  във връзка с  реализация на  текущи 

проекти в област велико Търново както и за  възможностите за 

кандидатстване по оперативни програми. 

6.2.3. Поддържане на база данни за реализирани проекти и такива в 

процес на изпълнение на територията на областта 

С цел актуализиране на базата данни през 2014 г. бе изискана 

информация от общините на територията на област Велико Търново 
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относно изпълнените от тях проекти през периода 2005 – 2013 г., 

финансирани от общинския и републикански бюджет, както и такива 

финансирани по САПАРД, ИСПА, ФАР, както и с помощта на финансов 

инженеринг. 
 

6.3. Осъществяване на наблюдение изпълнението на планови и 

стратегически документи, механизми за взаимодействие на 

национално, областно и общинско ниво 

6.3.1 Изготвяне на обобщени информации, доклади и отчети по 

изпълнение на стратегически, планови документи, механизми за 

взаимодействие 

Във връзка с наблюдение изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Велико Търново  (2011-2015) в 

началото на 2014 г. започна събирането и обработването информация от 

общините във връзка с предоставяните социални услуги. Изготвен бе 

Годишен мониторингов доклад, отчитащ изпълнението на стратегията през 

2013 г.  Отбелязан бе напредъка по изпълнение на набелязаните конкретни 

дейности и бяха направени изводи и препоръки.  

Изготвен бе анализ на пазара на труда в област Велико Търново към 

31.12. 2013 г., като същият е публикуван на Интернет страницата на 

областен управител. 

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 

2013 г. Получените попълнени информационни карти, бяха обработени и 

бе изготвена и изпратена обобщена информация за област Велико Търново 

в Държавна агенция за закрила на детето. 

По искане на Агенция на хората с увреждания бе обобщена  

информация  по изпълнение на дейностите, разписани в Плана за действие 

по изпълнение на дългосрочната стратегия за заетост на хората с 

увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г.  на територията на област 

Велико Търново. 

 

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.” включваща и наименование на проекти/дейности, място и период 

на реализация, цел, резултати, устойчиви практики, източници на 

финансиране, стойности и др.; 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2014 г. 

 

 34 

- реализация на проекти/дейности/инициативи и др., свързани с постигане 

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

НССЕИВ, а именно гарантиране равното право на човешко развитие; 

запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство; 

анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални 

междуетнически и етносоциални конфликти; създаване и развитие на 

условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към 

етнически малцинства да поддържат и развиват своята култура, както и да 

съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, 

традиции и културно наследство; утвърждаване във всички области на 

икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и 

ефективно равенство между българските граждани и повишаване на 

обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на 

дискриминация. 

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. Също така 

представители на Областна администрация Велико Търново са включени в 

състава на Експертния екологичен съвет към Регионалната инспекция по 

околната среда и водите. 

Младежки дейности:    В изпълнение разпоредбите на чл. 13 и чл. 14 

от Закона за младежта  бе разработен Областен план за младежта.  

Изискана и обобщена бе информация, свързана с актуализиране и 

изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020).  

 

6.4. Опазване на културно-историческото наследство  

6.4.1. Изготвяне на културен календар (КК) за мероприятията в 

областта 

Във връзка с ежегодното  изготвяне на Културен календар през 

октомври 2014 г. бе изискана информация от общините за планираните за 

2015 г. културни събития и изяви (фестивали, конкурси, чествания и др.) с 

международно и национално значение, както и значими такива с 

регионалано и местно значение. Информациата бе систематизирана и 

изпратена в Министерство на културата.  Изготвеният  Културен календар 

за 2015 г. на областта е публикуван на Интернет страницата на Областен 

управител. 
 

6.4.2. Провеждане на регионален кръг от процедурата по попълване на 

националната система „Живи човешки съкровища” за 2014 г. 

Във връзка с попълване  на Националната система ,,Живи човешки 

ськровища - България", която се поддържа от Министерството на 

културата  и Института за етнография и фолклористика към БАН   бе 
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проведен регионален кръг.   Комисия от краеведи, етнолози и  експерт от 

Областна администрация, сформорана със заповед на Областен управител, 

разгледа   депозираните кандидатури и отличи  танца „Кустумбер” на 

Женска група за автентичен фолклор към Народно читалище „Поука - 

1920” в с. Леденик. Кандидатурата бе изпратена в Министерство на 

културата за участие в националния кръг  на инициативата.   
 

6.4.3. Оказване на съдействие и координация при провеждане на 

културни инициативи  

Областна администрация  и през 2014 година активно работи за 

оказване на съдействие и координация при провеждане на  различни 

културни инициативи:  

- 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 на Областен управител за детско творчество. 

- Присъдена бе награда на областния управител на Областния 

литературен конкурс „Цани Гиччев и Никола Козлев“ на тема 

„Вам, будители – възхвала“ 

- ХІІ-ти фестивал на камерния танц и танцово шоу – Хасково 

2014 г. 

- 45-ти Фолклорен събор „Златната гъдулка“  - Русе 

- Първият национален конкурс за комикси създадени от деца  

 „Аз и моят град“ 

- Първият национален фолклорен събор-надсвирване за 

тъпанджии „Ангел Кръстев, организиран с подкрепата на 

Министерство на културата.  

- Десетото издание на Националния конкурс за коледна картичка 

„Весела Коледа за всички“ 

Във връзка с отбелязването на 100 години от Първата световна война  

и участието на България в нея бяха изискани предложения от общините на 

територията на областта за мащабни мероприятия, свързани с отбелязване 

на кръглата годишнина, които да бъдат включени в Националния план за 

честванията през 2015 г.  Предложенията бяха изпратени в Министерство 

на отбраната.  

Изискана бе информация от общините  и 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 традиция 

за 2014 г. 
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7. Съхраняване и устойчиво използване на ресурсите на територията 

 

 

7.1. Подобряване управлението и разпореждането с недвижими имоти 

държавна собственост 

7.1.1. Издаване на АДС, поддържане на регистри за съставените актове 

на хартиен и на електронен носител 

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 174 броя 

актове за държавна собственост в Информационната система „Регистър 

имоти”, от които 115 бр. актове за частна държавна собственост и 59 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 и 

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

с Вътрешните правила за работа с архив „Държавна собственост” .  

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 8 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 2014 г. от МВР са 

постъпили  6 бр. копия на актове за публична държавна собственост.  
 

7.1.2. Защита на държавната собственост при констатирано 

незаконосъобразно държане 

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

Закона за държавната собственост, през 2014г. е подновена една  

процедура за принудително изземване на държавен имот, който се държи 

от физически лица без да е налице правно основание. Същият се намира в 

гр.Стражица, ул.”Уилям Гладстон” №16 и представлява апартамент от 

жилищна сграда. Процедурата е приключила в рамките на календарната 

година и незаконното държане върху имота е преустановено.  
 

7.1.3. Отписване на недвижими имоти от актовите книги 

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

собственост, имоти, неправилно актувани като държавна собственост, 

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, през отчетния период са 
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изготвени 92 заповеди за деактуване на недвижими имоти държавна 

собственост. От тях 13 за имоти, находящи се на територията на община 

Велико Търново, 8 – община Горна Оряховица, 1 – община Лясковец, 2 – 

община Златарица, 2 – община Елена, 55 – община Павликени, 1 – община 

Стражица, 2 – община Полски Тръмбеш и 8 – община Свищов. 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”.  
 

7.1.4. Проверка законосъобразността на съставените актове за 

общинска собственост 

През отчетния период, съгласно разпоредбата на чл.58, ал.2 от 

Закона за общинската собственост, изпратените от 9 общини съставени 

общо 2 732 броя актове за общинска собственост, в т.ч. от община 

Свищов - 44 броя, Стражица - 1077 броя, Павликени - 559 броя, Лясковец 

- 86 броя, Елена - 85 броя, Полски Тръмбеш - 139 броя, Сухиндол - 512 

броя, Златарица - 23 броя и В.Търново - 207 броя АОС, са проверени за 

законосъобразност и са архивирани към съответните регистри по общини.  

Два от съставените 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. Един АОС е върнат на 

община Свищов за извършване на проверка и предприемане на действия за 

издаване на Акт за поправка, т.к. засяга имот – трафопост, заедно с 

прилежащата земя под него, собственост на Енерго Про България. 
 

7.1.5. 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.. През 2014 г. са 

обработени 138 бр. преписки за предоставяне на заверени копия на 
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документи от архив „ Държавна собственост и са обработени 13. бр. 

преписки по заявления на физически и юридически лица за справки по 

Главните регистри на актовете за държавна собственост. 
 

7.1.6. Издаване на удостоверение, че недвижим имот не е държавна 

собственост 

През отчетния период бяха обработени 560 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 22 бр. заявления за издаване на удостоверения за 

наличието на предявени реституционни претенции. След извършена 

проверка са издадени удостоверения за липса на реституционни претенции 

за 22 имота. 
 

7.1.7. Предварителна преценка за законосъобразност при управление и 

разпореждане с имоти ДС 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. Изготвения 

протокол се подписва от всички присъстващи членове и се утвърждава от 

Областния управител. 

През отчетния период са проведени 6 бр. заседания на комисията 

по управление и разпореждане с имоти държавна собственост, на които 

са взети 41 бр. решения по преписки за управление, разпореждане, 

стопанисване и контрол на собствеността. 

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/списък 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 2014 год. дейността обхваща 

подготовката, оформянето, воденето и прекратяването на общо 54 броя 

досиета на ползватели – държавни ведомства. През периода, във връзка с 

одобрените КККР на сградата на пл.”Център” № 2, гр.В.Търново са 
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издадени 14 броя заповеди за предоставено право на управление и са  

сключени са 17 броя договори за безвъзмездно ползване, а 1 договор е 

прекратен. 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. 
  

7.1.8. 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 17.03.2014 г. е направено едно предложение от Областен 

управител за продажба на имот - частна държавна собственост, 

актуван с АЧДС № 3551/23.06.2010 г., съгласно чл. 18 от Закона за 

държавна собственост, съставляващ имот с идентификатор № 

10447.512.2 по кадастралната карта на гр. Велико Търново с площ от 

16533 кв.м. и е предоставено копие на цялата налична информация по 

преписката. 

През 2014г., по искане от Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол, във връзка със стартирали процедури за 

продажби и необходимостта от доокомплектоване с актуални документи 

преди продажбата, бяха предоставени актуални скици, данъчни оценки, 

удостоверения за липса на тежести за имот – частна държавна собственост, 

актуван с АЧДС № 4262/29.07.2013 г., съставляващ имот № 000135, по 

КВС на с. Страхилово, с площ от 27 541 кв.м., както и за имот находящ се 

в гр. Велико Търново, съставляващ имот с идентификатор № 10447.512.2 

по кадастралната карта на гр. Велико Търново с площ от 16533 кв.м., 

актуван с АЧДС № 3551/23.06.2010г.  

През отчетния период в Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол бяха стартирали процедури по продажба, 

чрез явен търг, за горните два имота – държавна собственост, предложени 

за продажба от Областен управител. Продажбите не бяха осъществени, 

поради факта, че в определения в решението на АПСК 15-дневен срок не 

са били подадени нито едно заявление за участие в тръжната процедура за 

което сме уведомени от АПСК. 
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7.1.9. Преактуване на недвижими имоти държавна собственост 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, и завършена процедура  

по кадастралното им заснемане и нанасяне по кадастралната карта, с което 

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 5315/12.01.1990г. и част 

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

№4714/10.01.1985г. са съставени 3 бр. нови АЧДС за цитираните имоти. 

Съставен е и нов акт за държавна собственост по реда на ЗДС, в 

управление на Областен управител, за застроен урегулиран имот, с 

предназначение за летен театър, находящ се в гр.Горна Оряховица. 

През 2014 г., във връзка със защита на държавната собственост и по 

повод постъпило заявление за закупуване на имот - държавна собственост, 

с цел изясняване на собствеността му е извършено обстойно обследване и 

е съставен 1бр. АДС за недвижим имот, в управление на Областен 

управител, находящ се в с.Разсоха, общ.Златарица.  
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7.1.10. Поддържане на актуални наемни досиета и актуална справка за 

предоставените под наем имоти 

Въз основа на приети решения на Комисията по управление и 

разпореждане с държавни имоти през 2014 год. продължи дейността по 

подготовка, оформянето, воденето и прекратяването на общо 25 бр. наемни 

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

сключени 3 бр. нови наемни договора, удължен е срока по други 2 бр.  

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.      

 Във връзка с осъществяване на дейността по поддържането на 

актуални наемни досиета, през отчетния период в направление „Държавна 

собственост“ се поддържа справка/списък/ за предоставените под наем 

имоти, 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.    

 

7.1.11. Извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, 

попадащи в правомощията на Областен управител (продажба на 

ведомствени жилища, безвъзмездно предоставяне в собственост на 

общини, процедури по продажба на търг на имоти с данъчна оценка до 

10 000 лв.) 

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 

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 са прехвърлени следните имоти: на Община Павликени 

е прехвърлена сграда – бивш Гарнизонен клуб; на община Горна 

Оряховица са прехвърлени 8 бр. застроени и незастроени терени, бивш 

казармен район, в землището на гр.Горна Оряховица и в с.Правда, 

общ.Горна Оряховица и на Община Велико Търново е прехвърлен 

недвижим имот, находящ се в гр.Велико Търново – пристройка към детска 

градина „Здравец”. Също така през отчетния период са обработени две 
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преписки по чл. 54 от ЗДС по искане на Кмета на Община Велико 

Търново и Кмета на Община Златарица, за предоставяне на имоти, 

находящи се в гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №58, 

съставляващ, „ Клуб „ Български войнство“ и имот – Бивш „ Стрелкови 

клуб“, находящ се в гр. Златарица, ул. Ропотамо №23, в управление на 

Министерство на отбраната. Същите са неприключени, поради изразено 

несъгласие от министерство на отбраната 

През годината са извършени 7 бр. продажби на ведомствени 

апартаменти, находящи се в гр.Велико Търново и гр.Горна Оряховица, на 

служители 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. 

През отчетния период в областна администрация Велико Търново, са 

обработени и приключени с Решение на Министерски съвет за обявяване 

на имоти публична държавна собственост за имоти – частна държавна 

собственост, 2 бр. преписки, като Областен управител е изразил 

положително становище, по чл. 6, ал.1 от ЗДС за 6 бр. имоти в управление 

на ДП „ТСВ“, находящи се в с. Ресен, с. Михалци и 4бр. имоти в гр. Горна 

Оряховица. 

Извършена е и една продажба на недвижим имот, в управление на 

Областен управител – Велико Търново, а именно: дворно място, 

находящо се в с.Разсоха, общ.Златарица, чрез провеждане на търг с тайно 

наддаване. 

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.3 от ППЗДС, представител на 

Областна администрация е взел участие в проведени търгове с тайно 

наддаване за продажба на недвижими имоти в управление на Държавна 

предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, във 

връзка с което през отчетния период е финализирана 1 преписка за 

продажба на незастроен поземлен имот в землището на гр.Лясковец, с 

начин на трайно ползване: производствен терен. 
 

7.1.12. Изплащане на обезщетения на собственици на отчуждени имоти 

частна собственост за държавни нужди 

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 3 

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 трима собственици на отчуждени имоти.  
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През 2013 г. за изплащане на обезщетения, съгласно  чл. 39а от 

ЗДС, във връзка с проведена 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. са проведени 

две заседания на комисия, определена със заповеди РД 04-52/20.07.2010 г. 

и Заповед №РД-01-120/ 26.11.2014г.на Областен управител Велико 

Търново и са изплатени обезщетения на трима собственника на 

отчуждени земи попадаща в обхвата на пътя.  

 

8. Държавата, бизнесът и ГО срещу бедността и социалното 

изключване 

 

8.1. Създаване на благоприятна жизнена среда, модерна 

инфраструктура и подобряване качеството на живот 
 

8.1.1. Ефективно сътрудничество и координация при провеждане на 

политиките на регионалното развитие чрез активна дейност на 

действащите съвети и комисии 

През 2014 г. продължи работата по ефикасно прилагане  

координиращата роля на Областен управител чрез заседания на комисии, 

съвети и работни срещи в областта на ефективно реализиране на секторни 

политики. 

Заетост:    Цялостната дейност на  Постоянната комисията по заетост 

към Областния съвет за развитие на област с административен център 

Велико Търново през отчетния период бе  насочена към определяне, 

организиране и контролиране провеждането на държавната политика по 

заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на 

регионално равнище. 

Дейността на Комисията бе  в съответствие с приоритетите на 

Националния план за действие по заетостта за 2014 г. и  Стратегията за 

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

През 2014 г. Комисията проведе 2 заседания, на които: 

 Обсъдено   и съгласувано  бе предложение  за  план-прием в 

държавните и общински професионални гимназии и средни 

общообразователни училища с професионални паралелки в област 

Велико Търново за учебната 2014/2015 година. Водещ принцип при 

определянето на държавния план-прием по училища и професии за 

учебната 2014/2015 година 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 10 регионални  програми за заетост, като бяха одобрени 
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всички програми и същите бяха изпратени в Агенция по заетостта с 

предложение същите да бъдат финансирани Предложените 

регионални програми са на стойност 1 349 260,88 лева и предвиждат 

разкриване на 399 работни места. 

 

В началото на 2014 г. бяха изготвени  Доклад за дейността на 

комисията през 2013 г. и Анализ на състоянието на трудовия пазар в 

област Велико Търново към 31.12.2013 г. и бе отчетена усвояемостта на 

средставата за активна политика  за насърчаване на заетостта. Същите са  

публикувани в Интернет страницата на Областен управител.  

Във връзка с  Национална програма „Сигурност” на МТСП и 

процедура утвърдена от   Главна дирекция „Национална полиция” и 

Агенцията по заетостта  през месец април 2014  започна  реализация на 

програмата на областно ниво. Изискани и обобщени бяха заявките на 

кметовете на общини на територията на областта, за  това в кои населени 

места има необходимост от разкриване на работни места за дейности  по 

опазване на обществения ред както и броя на работните места. Утвърдени 

от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта бяха 210 работни 

места в област Велико Търново, Това наложи съвместно с ОД на МВР и 

Дирекции «Бюро по труда» да бъдат редуцирани направените заявки и да 

бъде изготвен актуализиран списък на населените места със съответния 

брой работни места. Проведени бяха редица срещи с Областна дирекция на 

МВР В. Търново, териториалните поделения на Агенцията по заетостта и 

общините за уточняване   реда  и условията при провеждане на подбор на 

безработните лица както  и сключване на договори между безработните 

лица и Областен управител като работодател. 

Образование:  През септември 2014 г. Областната комисия по 

образование, наука, младежки дейности и спорт проведе заседание 

преди старта на учебната 2014/2015  година, на което бе 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. 

Във връзка с разкриване и акредитация на нови специалности във 

ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» бе подкрепено разкриването на 

специалности «Приложна математика» и «Математически структури в 

информационната сигурност» към Факултет «Математика и 

информатика». 

Здравеопазване :  През май 2014 г. бе проведена работна среща, свързана   

с  проблемите  в системата на здравеопазването в област Велико Търново, 

като целта на работната среща бе да се обсъди  състоянието на здравната 

система в областта  и да се подобри координацията на дейностите на 
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здравните и лечебни заведения, държавните институции, общините, 

съсловните организации в сферата на здравеопазването, за да бъде 

гарантирано правото на достъп до качествени здравни услуги на 

гражданите. Резултатите от проведената среща бяха представени на 

вниманието на Обществения съвет към Областен управител. 

Представител на Областна администрация бе включен в състава на 

Областен програмен съвет за управление на Националната програма за 

превенция на хроничните незаразни болести за периода 2014-2020 г. 

През 2014 г. Областната комисия за борба с епизоотични 

ситуации на територията на област Велико Търново  проведе 2 

заседания:  

 Заседанието през юли 2014 г. бе във връзка с констатирани огнища 

на болестта „син език” по преживните животни в различни части на 

страната. Обсъдени бяха мерки за  профилактика, ограничаване на 

разпространението и ликвидиране на боластта.  

  През ноември 2014  г. бе по повод  констатирани огнища на  

инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република 

Германия и Великобритания. Обсъдена бе опасността заболяването 

да проникне на територията на страната от диви мигриращи птици и 

бяха набелязани мерки за недопускане  на разпространението.  

Социални дейности:  През 2014 г. Областна администрация продължи да 

работи във връзка с провеждане  активна социална политика. Периодично 

бе  наблюдавано изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги , като беше  изисквана информация от доставчиците на 

социални услуги. 

Областен управител бе домакин на работна среща по проект  на 

Сдружение „Център Мария”, „Деца и семейства в риск – да решим 

проблема ЗАЕДНО” финансиран от Фондация ЛАЛЕ. А през месец юни 

2014 г. представетил на администрацията участва в националната среща на 

НПО, работещи по програма  „Вяра в децата и семейството“, организирана 

от Фондация ЛАЛЕ – София. 

Областен управител подкрепи  и прие отправената покана за 

партньорство при популяризиране и реализация на Националната 

кампания за осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата 

в Република България  на тема „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – 

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”. 

По искане на Държавната агенция за закрила на детето бе събрана 

информация за форми и практики за детско участие в област Велико 

Търново. 

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 три заседания на Областната комисия за обсъждане на 
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промени в Областната транспортна схема. 

На заседание проведено на 28.01.2014 г. беше разгледано 

предложение на кмета на община Велико Търново, за утвърждаване на 

промяна в маршрутното разписание на междуобластна автобусна линия 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПЛЕВЕН №4201, част от Републиканската 

транспортна схема от квотата на област Велико Търново. 

След като комисията разгледа предложението същото бе изпратено за 

утвърждаване от Министъра на транспорта и съобщенията съгласно чл.12, 

ал.8 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси. 

По точка втора от дневния ред комисията разгледа предложение на 

кмета на община Павликени за закриване на курсове по автобусни линии 

съгласно чл. 29 а т.2 от Наредба № 2/15.03.2002 г.,  както следва: 

 Павликени – Свищов с час на тръгване от АГ Павликени 

10.00ч. и 12.30 ч. от АГ Свищов; 

 Павликени – Свищов с час на тръгване от АГ Павликени 

15.00ч. и 17.30 ч. от АГ Свищов; 

 Павликени – Сухиндол с час на тръгване от АГ Павликени 

10.00ч. и 10.30 ч. от гр. Сухиндол; 

Комисията решение курсовете по горепосочените автобусни линии да 

бъдат закрити на основание чл. 29 а т.2 от Наредба №2/15.03.2002 г. 

На заседание проведено на 08.07.2014 г. бе разгледано предложение 

от кмета на община Свищов за утвърждаване на промяна в маршрутното 

разписание на автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО - СВИЩОВ с час на 

тръгване от АГ Свищов 06
30

 ч. и 14
30

 ч. от АГ В. Търново, част от 

Областната транспортна схема от квотата на община Свищов.  

Предложената промяна бе утвърдена от Областен управител. 

На заседание проведено на 14.10.2014 г. бе разгледано предложение 

от кмета на община Горна Оряховица за откриване на нова автобусна 

линия Горна Оряховица – Велико Търново - София, част от 

Републиканската транспортна схема от квотата на област Велико Търново. 

След обсъждане на предложението комисията направи предписание за 

някои уточнения в маршрутното разписание, които община Горна 

Оряховица следва на извърши, след което предложението да бъде 

изпратено за утвърждаване от Министъра на транспорта и съобщенията 

съгласно чл.12, ал.8 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси. 

На 17.04.2014 г. в Областна администрация се проведе работна среща 

за  обсъждане на състоянието на пътната инфраструктура на територията 

на област Велико Търново. 
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На работната среща присъстваха представители на Областна 

администрация – Велико Търново, Областно пътно управление и общините 

на територията на област Велико Търново. 

Бяха посочени проблеми свързани със състоянието на пътната 

инфраструктура и бяха обсъдени мерки за нейното подобряване. 

На 19.11.2014  г. в Областна администрация – Велико Търново, се 

проведе кръгла маса на тема “Безопасността на движение по пътищата: 

Споделена отговорност между бизнеса и институциите. 

На кръглата маса Intertek  представи изискванията на ISO 39001:2012 

„Системи за управление на безопасността на пътното движение“ (RTS), и  

бяха обсъдени важни въпроси по осигуряване на безопасността на 

движение по пътищата. 

Целта на мероприятието бе да насърчи диалога между бизнеса и 

институциите и да подкрепи съвместните действия на институциите, 

органите на местното самоуправление, бизнеса и обществеността за 

намаляване на броя на пътните произшествия с фатални последствия за 

участниците в тях, както и възприемането на световно утвърдени добри 

практики в управлението на безопасността на движение, съгласно 

изискванията на ISO 39001:2012. 

Чобанов 

През 2014 г. са извършени в предвидения от закона срок следните 

административни услуги или процедури съгласно правомощията на 

Областен управител по Закона за устройство на територията: издадени 

са 2 бр. заповеди за разрешаване изработването на проект за подробен 

устройствен план; издадена е 1 бр. заповед за одобряване на подробен 

устройствен план; издадено е 1 бр. разрешение за строеж; разгледани са 

4 бр. заявления като в етапа на проверка за редовност на искането е 

установено, че услугата не може да бъде извършена или не е от 

компетентността на областен управител, за което заявителите са 

уведомени своевременно. 

На 18.11.2014 г. е проведено заседание на Областния експертен съвет 

по устройство на територията във връзка с внесен от възложителя за 

одобряване проект на подробен устройствен план – парцеларен план за 

изграждане на електронна съобщителна инфраструктура. Изработването на 

проекта е разрешено със заповед на областен управител през м. февруари 

2014 г. На заседанието на експертния съвет проектът е приет без забележки 

и ПУП-ПП е одобрен със заповед на областен управител.  

През м. март е разрешено изработването на още един ПУП-ПП за 

ВиК инфраструктура. До края на 2014 г. проектът не е внесен за 

разглеждане от областния експертен съвет по устройство на територията. 

С Глава единадесета „а” от Закона за водите се уреждат 

отношенията, свързани с управление, планиране и изграждане на ВиК 

системи и предоставянето на ВиК услуги като с разпоредбата на чл. 198а и 

сл. определя, че територията на страната за нуждите на управлението, 
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планирането и изграждането на В и К системи и за предоставянето на В и 

К услуги се разделя на обособени територии. В обособената територия, 

управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, в 

която участва държавата и една или повече общини. В Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” – ООД – гр. Велико Търново, освен държавата, 

членуват и още девет общини от Област Велико Търново. 

Важно място за ефективната дейност на асоциацията заема 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. Същият е обнародван в бр. 66 на Държавен 

вестник от 08.08.2014г. и е в сила от същата дата. Глава VI от Правилника 

урежда структурата на администрацията в Асоциацията, като е предвидено 

длъжностите в нея да се заемат след провеждане на конкурс по Кодекса на 

труда. Параграф 7 от Предходните и заключителни разпоредби от 

Правилника определя срок до 1 година от влизането в сила на нормативния 

акт за провеждането му. Към настоящия момент такъв не е проведен и 

няма назначени на щат служители, поради което дейността на 

Асоциацията се обезпечаваше от служители на Областна администрация – 

Велико Търново. Трима от тях през 2014 взеха участие в обучение с 

продължителност 8 месеца по Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл 

ВиК”, като същото се проведе във Воден квалификационен институт, гр. 

София. Основната цел на проекта беше подпомагане укрепването на 

капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на 

отрасъл „Водоснабдяване и канализация” и осигуряване на устойчиво 

управление на ВиК инфраструктурата в страната.  

С оглед необходимостта от приемане на бюджет на Асоциацията 

през 2014г., е проведено заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на  обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци – ООД” -  Велико Търново като на него 

присъстваха освен Областен управител на Област Велико Търново в 

качеството му на председател на Асоциацията по В и К, така и 

представители от всички общини, членове на АВиК. Приети са две 

решения, а именно: 

1. С Решение №1 от 12.12.2014г. на основание чл. 198в, ал.4, т.9 от 

Закона за водите, чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново 

приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – 

Велико Търново за 2014г.,  като вноската на държавата е определена в 

размер на 2000 /две хиляди/ лева, съобразно Писмо № 91-00-77 от 

06.11.2014г. на заместник-министъра на регионалното развитие. 
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 Представител на държава/общини % съотношение Размер на 

вноската в 

лева/2014г./ 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% 2000 

2. Община Велико Търново 26.71 % 1527 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % 804 

4. Община Елена 2.84 % 162 

5. Община Златарица 1.20 % 69 

6. Община Лясковец 4.04 % 231 

7. Община Павликени 7.19 % 411 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 249 

9. Община Стражица 3.83 % 219 

10. Община Сухиндол 0.78 % 45 

 

Приети са също и вноските на общините в бюджета  на Асоциацията 

по ВиК като същите са съобразени с процентното съотношение на 

гласовете им в Общото събрание, като са в размер, както следва: II. С 

Решение №2 от 12.12.2014г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за 

водите и чл.20, ал.3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК приема  препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета й за 2015г.  като е определена същата да бъде в 

размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

Приети са и вноските на общините в проектобюджета  на 

Асоциацията по ВиК, като същите отново са съобразени с процентното 

съотношение на гласовете им в Общото събрание, като са в размер, както 

следва: 

 Представител на държава/общини % съотношение Размер на 

вноската в 

лева/2015г./ 

1. Държавата, представлявана от Областен 

управител на област Велико Търново 

35% 10 000 

2. Община Велико Търново 26.71 % 7634 

3. Община Горна Оряховица 14.06 % 4019 

4. Община Елена 2.84 % 812 

5. Община Златарица 1.20 % 343 

6. Община Лясковец 4.04 % 1155 

7. Община Павликени 7.19 % 2055 

8. Община Полски Тръмбеш 4.35 % 1244 

9. Община Стражица 3.83 % 1095 

10. Община Сухиндол 0.78 % 223 
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Доставено e оборудването, необходимо за нормалното 

осъществяване на функциите на Асоциацията по ВиК.  

 

8.1.2. Съдействие и координация при изготвяне на последваща оценка 

на ОСР 2005-2013 по чл. 34 от ЗРР 

През 2014 г. съобразно изискването на чл.34 от Закона за регионално 

развитие следваше да се възложи изготвянето на последваща оценка на 

Областната стратегия за развитие 2005-2013 на област Велико Търново, 

която да се приеме он Областен съвет за развитие. Въпреки положените 

усилия за осигуряване на необходимите финансови средства, такива не 

бяха отпуснати и тази законово регламентирана и планирана дейност не 

беше изпълнена. 

  

8.2. Растеж, основан на знанието и науката 

 

8.2.1. Съдействие при организиране на форуми, научни конференции, 

работни срещи между образователни институции, бизнес, НПО сектор 

и администрация 

През автуст 2014 г. Областен управител бе съорганизатор съвместно 

с ГД „ДНЕС” и домакин на третият областен форум „Хората- нашият 

капитал”. 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. 

 

Проведена бе работна среща с участието на общинските 

администрации и неправителствения сектор по повод актуализиране на 

общинските планове за интегриране на ромите в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. Представен бе 

примерен общински план за интеграция на малцинствени групи и 

основните стъпки при изготвянето му. Представени бяха и възможности за 

финансиране на общинските планове със средства от европейските 

фондове през 2015 г. 

 

Трансгранично сътрудничество България-Румъния: Проведени бяха 

работни срещи с председателя на Окръжния съвет на окръг Телеорман 

(Румъния), на които 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. Подписан бе Меморандум за партньорство между 

двете области при усвояването на средства по програмата.  

 
 

Февруари 2015 г. 


